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Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 43
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, 
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, kujutab endast tõelist 
inimõiguste rikkumist, põhjustab 
tervisehäireid ega võimalda täielikult 
kasutada turvalist, vaba ja õiglast 
kodakondsust.

Or. de
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Selgitus

Vägivald on samuti ja eelkõige inimõiguste rikkumine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Katerina Batzeli

Muudatusettepanek 44
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, 
sealhulgas sellega ähvardamine, ning 
sundimine ja omavoliline vabadusevõtmine 
avalikus või eraelus ning eriti 
inimkaubandus ja prostitutsioonile 
sundimine 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. el

Selgitus

Seksuaalne vägivald prostitutsioonile sundimise näol ning naiste ja lastega kaubitsemine on 
praegusajal väga tähtis küsimus. EL peaks seda käsitlema esmajärgulise prioriteedina.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Katerina Batzeli

Muudatusettepanek 45
Põhjendus 3 a (uus)

(3 a) Naiste vastu suunatud füüsilise 
vägivallaga seonduvad traditsioonid ja 
kultuuritavad, näiteks suguelundite 
moonutamine ja aumõrvad, kujutavad 
endast naistevastase vägivalla erivormi, mis 
avaldab lühi- ja pikaajalist kahjulikku 
mõju naiste tervisele, kusjuures ohvriteks 
on valdavalt vähemuskogukondade liikmed.
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Or. el

Selgitus

Naiste vastu suunatud vägivalda ei tohi mingil juhul õigustada kultuuritraditsioonide või -
tavadega ja seda tuleb lugeda üheks vägivallavormiks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García 
Pérez

Muudatusettepanek 46
Põhjendus 10 a (uus)

(10 a) Antud konkreetset programmi laste-
noorte- ja naistevastase vägivalla 
ennetamiseks ning ohvrite ja riskirühmade 
kaitseks (Daphne III) tuleks rakendada nii, 
et oleks tagatud kolmele sihtrühmale, s.t 
lastele, noortele ja naistele suunatud 
meetmete vaheline tasakaal. 

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ilda Figueiredo

Muudatusettepanek 47
Põhjendus 17

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

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

Or. en

Selgitus

Järjekindluse huvides lisada sõna „tervisele” ette sõnad „vaimsele ja füüsilisele”.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Lissy Gröner

Muudatusettepanek 48
Põhjendus 17

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

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

Or. en

Selgitus

Vägivalla mõjusid käsitledes tuleb arvesse võtta nii füüsilist kui ka vaimset tervist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anna Hedh

Muudatusettepanek 49
Põhjendus 17 a (uus)

(17 a) Antud programmi kohaselt loetakse 
vägivalla ohvriteks lisaks vahetult 
vägivalda kogenud lastele ka lapsed, kes 
näevad pealt nende emade vastu suunatud 
ründeid.

Or. sv

Selgitus

Emade vastu suunatud vägivald mõjutab otseselt ja kaudselt ka nende lapsi ning mõjub 
halvasti laste emotsionaalsele ja vaimsele tervisele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 50
Põhjendus 17 a (uus)

(17 a) Tuleb tunnistada, et mõningad 
ühiskonnagrupid, täpsemalt naised ning 
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eelkõige vanemaealised ja ebasoodsates 
oludes olevatesse rühmadesse kuuluvad 
naised, samuti lapsed on vägivallast eriti 
ohustatud.

Or. fr

Selgitus

Tuleb rõhutada naiste, eriti ebasoodsates oludes olevatesse rühmadesse kuuluvate ja 
vanemaealiste naiste, samuti laste erilist ohustatust, ja eriti tuleks sellele tähelepanu pöörata 
programmi elluviimise ajal.  

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 51
Põhjendus 19

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

(19) Vägivalla ennetamise osas, sealhulgas 
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:
üleeuroopalised õigusaktid naiste vastu 
suunatud vägivalla tõkestamiseks ja nende 
rakendamine liikmesriikide poolt; 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.

Or. de

Selgitus

Üleeuroopalisel tasandil tuleks naiste-, laste- ja noortevastase vägivallaga võidelda selge 
raamdirektiivi abil.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Anna Hedh

Muudatusettepanek 52
Põhjendus 19 a (uus)

(19 a) Euroopa Liidu vägivallavastaste 
meetmete üldeesmärk on ennetada ja 
tõkestada vägivalda selle igasugusel kujul, 
et see kuritegu ja räige inimõiguste 
rikkumine täielikult kaotada. Selle 
eesmärgi saavutamiseks vajatakse selgeid 
ja usutavaid sihteesmärke, nagu näiteks 
vähendada järgmise kümne aastaga 
vägivalla ja inimkaubanduse ohvriks 
langevate inimeste arvu poole võrra.

Or. sv

Selgitus

Üldeesmärgi, naiste- ja lastevastase vägivalla täieliku kaotamise poole liikumiseks on vaja 
konkreetseid sihteesmärke.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 53
Põhjendus 21

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

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

Or. pl
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Selgitus

Mehed on tihtipeale samuti mitmesuguse vägivalla ohvrid, seetõttu tuleb ka nemad 
programmi kaasata, et vägivalda selle  igasugusel kujul ennetada ja selle vastu võidelda.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García 
Pérez

Muudatusettepanek 54
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 
laste-, noorte- ja naistevastase vägivalla 
vastu ning kaitstes ohvreid ja riskirühmi.

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 55
Artikli 2 lõike 1 punkt b

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

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

Or. pl

Selgitus

Terved inimestevahelised suhted aitavad vähendada vägivalda ja tugevdada sotsiaalset 
ühtekuuluvust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anna Hedh

Muudatusettepanek 56
Artikli 2 lõike 1 punkt c

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

c) Hoida ära vägivalda selle igasugusel 
kujul, kaasa arvatud inimkaubandus, nii et 
vägivalla ohvriks langevate inimeste arv 
väheneks järgmise aastakümnega vähemalt 
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poole võrra.

Or. sv

Selgitus

Vägivalla kui tõsise kuriteo ja räige inimõiguste rikkumise täieliku kaotamise üldeesmärgile 
lähenemiseks on vaja selgeid ja konkreetseid sihteesmärke.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 57
Artikli 3 punkti a sissejuhatav lõik

(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, naiste ja 
eriti migrantidest naiste vastu ning võidelda 
selle vastu, võttes ennetavaid meetmeid ning 
toetades ohvreid ja riskirühmi järgmisel 
viisil:

Or. de

Selgitus

Tähtis on selgelt määratleda programmi eesmärgid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 58
Artikli 3 punkti a sissejuhatav lõik

(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, naiste ja 
meeste vastu ning võidelda selle vastu, 
võttes ennetavaid meetmeid ning toetades 
ohvreid ja riskirühmi järgmisel viisil:

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García 
Pérez

Muudatusettepanek 59
Artikli 3 punkti a esimene alapunkt
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• abistada ja julgustada valitsusväliseid ja 
muid organisatsioone, kes tegelevad 
vägivallavastase võitluse ja vägivalla 
ennetamise ning ohvrite abistamisega;

• abistada ja julgustada valitsusväliseid 
organisatsioone, asutusi, organisatsioone ja 
ühendusi, kes tegelevad laste-, noorte- ja 
naistevastase vägivalla vastu võitlemise,
vägivalla ennetamise ning ohvrite 
abistamisega nii riiklikul  kui ka 
üleeuroopalisel tasandil ja kolmandates
riikides. 

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Amalia Sartori

Muudatusettepanek 60
Artikli 3 punkti a esimene a alapunkt (uus)

• jätkata kasutajatoe teenuse osutamist 
valitsusvälistele ja muudele 
organisatsioonidele, et abistada neid 
projektide koostamisel ja teiste partneritega 
kontaktide loomisel;

Or. fr

Selgitus

Valitsusvälistele organisatsioonidele, eriti neile, kes osalevad Daphne programmis 
esmakordselt, on kasutajatugi olnud äärmiselt kasulik, kuna see annab neile teavet kõigi 
programmi sätete kohta. Sellepärast tuleb nimetatud teenuse osutamist jätkata.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anna Hedh

Muudatusettepanek 61
Artikli 3 punkti a teine alapunkt

• 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, näiteks teatud kutsealade 
esindajatele, teatud elanikkonnarühmadele 
ja vägivallategude toimepanijatele suunatud 
teadlikkust tõstvaid meetmeid, koostada 
täiendavaid materjale juba olemasolevatele 
meetmetele või kohandada ja kasutada 
olemasolevaid materjale muudes 
geograafilistes piirkondades või muude 
sihtrühmade puhul;
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Or. sv

Selgitus

Teadlikkust tõstvate meetmete sihtrühmadeks olevate kutsealade esindajad on näiteks sellised 
naiste- ja lastevastase vägivallaga tegelevad töötajad nagu politseinikud, kohtuametnikud, 
meditsiinitöötajad, õpetajad, noorsootöö ja sotsiaaltöö tegijad, vägivallategude 
toimepanijatega tegelevad töötajad, lastepsühholoogid ja raviarstid. Siia tuleks lisada ka 
aumõrvadega seotud teadlikkust tõstev koolitus, mis on suunatud konkreetsete kutsealade 
esindajatele ja teatavatele elanikkonnarühmadele.  

Muudatusettepaneku esitaja(d): Katerina Batzeli

Muudatusettepanek 62
Artikli 3 punkti a teine a alapunkt (uus)

• võtta meetmeid, mille sihtmärgiks on 
kultuuriliselt eristuvatesse kogukondadesse
või etnilistesse vähemusrühmadesse 
kuuluvad naised ja nende vastu suunatud 
vägivalla erivormid;

Or. el

Selgitus

Kultuuriliselt eristuvatesse kogukondadesse või vähemusrühmadesse kuuluvaid naisi 
ohustavad vägivalla erivormid, millega tegelemine nõuab erimeetodeid. Daphne programmis 
tuleks pöörata vajalikku tähelepanu nende naiste poolt kogetava vägivalla probleemile ja 
võtta vastavaid erimeetmeid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Katerina Batzeli

Muudatusettepanek 63
Artikli 3 punkti a teine b alapunkt (uus)

• töötada välja ja rakendada meetmeid 
vägivallaohvrite tagasitoomiseks tööturule 
ja ühiskondlikku ellu; 

Or. el

Selgitus

Vägivallaohvritel ilmneb sageli kalduvus ühiskonnast eemale tõmbuda. Seepärast peaks 
põhieesmärk olema nende sujuv ühiskonda tagasitoomine. Esimene põhjapanev samm selles 
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suunas on hõlbustada nende pääsu tööturule.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Katerina Batzeli

Muudatusettepanek 64
Artikli 3 punkti a teine c alapunkt (uus)

• uurida seksuaalse ärakasutamise 
eesmärgil naiste ja lastega kaubitsemise 
põhjuseid ja hetkeseisu ning viia läbi 
sellealased tulemuslikud üldsuse 
teadlikkuse tõstmise kampaaniad;

Or. el

Selgitus

Daphne programm võib ja peaks sisaldama tulemuslikke meetmeid tegelemiseks väga 
laiaulatuslikuks muutunud naiste ja lastega kaubitsemise küsimusega.  

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 65
Artikli 3 punkti a neljas alapunkt

• määrata kindlaks ja edendada meetmeid, 
mis aitavad kaasa kergemini vägivalla 
ohvriks langevate inimeste positiivsele 
kohtlemisele, eelkõige järgida 
lähenemisviisi, mis austab neid ning 
edendab nende heaolu ja eneseteostust.

• määrata kindlaks ja edendada meetmeid, 
mis tagavad kergemini vägivalla ohvriks 
langevate inimeste psühholoogilise ja 
isiksusliku arengu ning õpetada neid 
stressiga toime tulema ja kujundama 
inimväärikusel kui kesksel tunnustamist 
vajaval väärtusel põhinevat positiivset 
enesehinnangut.

Or. pl

Selgitus

Vägivallavastases võitluses on ohvritele ja riskirühmadele eluliselt tähtis nende isiksuslik 
areng ja võime stressiga toime tulla.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 66
Artikli 3 punkti a neljas alapunkt

• määrata kindlaks ja edendada meetmeid, 
mis aitavad kaasa kergemini vägivalla 
ohvriks langevate inimeste positiivsele 
kohtlemisele, eelkõige järgida 
lähenemisviisi, mis austab neid ning 
edendab nende heaolu ja eneseteostust.

• määrata kindlaks ja edendada meetmeid, 
mis aitavad kaasa vägivallaohvrite ja/või
kergemini vägivalla ohvriks langevate 
inimeste positiivsele kohtlemisele ja 
ühiskonda tagasitoomisele, eelkõige järgida 
lähenemisviisi, mis austab neid ning 
edendab nende heaolu ja eneseteostust.

Or. fr

Selgitus

Programm peab aitama tugevdada meetmeid, millega püütakse vägivallaohvrite ja kergemini 
vägivalla ohvriks langevate inimeste elu paremaks muuta ja tagada nende ühiskonda 
tagasitoomine .

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 67
Artikli 3 punkti a neljas a alapunkt (uus)

• toetus peaks eriti keskenduma võitlusele 
migrantidest naiste inimõiguste rikkumise 
vastu;

Or. de

Selgitus

Tähtis on selgelt ja põhjalikult määratleda programmi eesmärgid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García 
Pérez

Muudatusettepanek 68
Artikli 3 punkti b esimene alapunkt

• luua mitut valdkonda hõlmavad 
võrgustikud;

• luua mitut valdkonda hõlmavad 
võrgustikud, eelkõige laste-, noorte- ja 
naistevastase vägivalla ning 
inimkaubanduse ohvrite toetamiseks;
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Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Katerina Batzeli

Muudatusettepanek 69
Artikli 3 punkti b teine a alapunkt (uus)

• anda asjakohast koolitust ja väljaõpet 
koduvägivalla juhtude ja vastavate andmete 
registreerimise eest vastutavatele 
töötajatele, et hõlbustada selliste juhtude 
eristamist;

Or. el

Selgitus

Sageli seostub koduvägivald sotsiaalsete eelarvamustega, mistõttu vägivallajuhtumeid ei 
registreerita või ei teatata vastavast perekonnaliikmest kui vägivallateo toimepanijast.
Vägivallaohvritega kokku puutuvad töötajad peaksid saama koolitust, mis aitab neil 
koduvägivalla juhtumeid paremini ära tunda, nii et nad saavad ohvreid tulemuslikumalt 
abistada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 70
Artikli 3 punkti b kolmas alapunkt

• 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 ja avardada 
teadmisi selle põhjustest, edendada ohvrite 
isiksuslikku ja psühholoogilist arengut,
soodustada ohvrite toetamist ning 
vägivallast teatamist pädevatele asutustele; 

Or. pl

Selgitus

Selle ühiskondliku korra rikkumise vastase võitluse juures on eluliselt tähtis isiksuslik kasv ja 
vägivalla põhjuste tundmine.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García 
Pérez

Muudatusettepanek 71
Artikli 3 punkti b kolmas alapunkt

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

• teadvustada mis tahes kujul esinevat
vägivalda selle paremaks mõistmiseks 
sellistes sihtrühmades nagu riiklikud, 
piirkondlikud ja kohalikud ametivõimud 
ning spetsiifilised kutsealad, edendada 
nulltolerantsi vägivalla suhtes ja soodustada 
ohvrite toetamist ning vägivallast teatamist 
pädevatele asutustele;

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anna Hedh

Muudatusettepanek 72
Artikli 3 punkti b kolmas alapunkt

• 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 
spetsiifilised kutsealad ja teatud 
elanikkonnarühmad, edendada 
nulltolerantsi vägivalla suhtes ja soodustada 
ohvrite toetamist ning vägivallast teatamist 
pädevatele asutustele;

Or. sv

Selgitus

Teadlikkust tõstvate meetmete sihtrühmadeks olevate kutsealade esindajad on näiteks sellised 
naiste- ja lastevastase vägivallaga tegelevad töötajad nagu politseinikud, kohtuametnikud, 
meditsiinitöötajad, õpetajad, noorsootöö ja sotsiaaltöö tegijad, vägivallategude 
toimepanijatega tegelevad töötajad, lastepsühholoogid ja raviarstid. Siia tuleks lisada ka 
aumõrvadega seotud teadlikkust tõstev koolitus, mis on suunatud konkreetsete kutsealade ja 
elanikkonnarühmade esindajatele.  

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anna Hedh

Muudatusettepanek 73
Artikli 3 punkti b neljas alapunkt
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• 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

Tähtis on ka vägivalla põhjuste ennetamine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García 
Pérez

Muudatusettepanek 74
Artikli 3 punkti b neljas alapunkt

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

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

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García 
Pérez

Muudatusettepanek 75
Artikli 3 punkti b viies alapunkt

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

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 76
Artikli 4 punkt b

(b) Konkreetsed ühendusele huvi pakkuvad 
riikidevahelised projektid, mille on esitanud 
vähemalt kolm liikmesriiki aasta 

b) konkreetsed ühendusele huvi pakkuvad 
riikidevahelised projektid, mille on esitanud 
vähemalt kolm liikmesriiki, sealhulgas ka 
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tööprogrammides sätestatud tingimustel; või koostöös assotsieerunud või 
taotlejariikidega, aasta tööprogrammides 
sätestatud tingimustel; või

Or. fr

Selgitus

Programmi tulemuslikkuse tõstmiseks, eriti seoses inimkaubanduse vastu võitlemiseks 
võetavate meetmetega, oleks kasulik anda võimalus algatada piiriüleseid projekte, milles 
saavad osaleda ka kolmandad riigid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 77
Artikli 4 punkt c

(c) Valitsusväliste organisatsioonide või 
muude üksuste tegevuste toetamine, kes 
täidavad Euroopa Liidule üldist huvi 
pakkuvaid eesmärke programmi 
üldeesmärkide osas aasta tööprogrammides 
sätestatud tingimustel.

c) Valitsusväliste organisatsioonide või 
muude üksuste tegevuste toetamine, kes 
täidavad eesmärke, mis on seotud
inimväärikuse kaitsega ja austusega 
inimese vastu, programmi üldeesmärkide 
osas aasta tööprogrammides sätestatud 
tingimustel.

Or. pl

Selgitus

Vägivallavastase võitluse eesmärgi täitmisel tuleb pidada esmatähtsaks inimväärikust ja 
austust inimese vastu.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 78
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, 

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, 
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ametiühingud ja usuringkonnad. Samuti on 
asjakohane mõelda ühelt poolt ohvrite 
raviprogrammidele ja teiselt poolt 
vägivallaakti täideviijate raviprogrammidele 
vägivalla ärahoidmise eesmärgil.

ametiühingud ja usuringkonnad. Samuti on 
asjakohane mõelda ühelt poolt ohvrite ravi-
ja taasintegreerimisprogrammidele ja teiselt 
poolt vägivallaakti täideviijate
raviprogrammidele vägivalla ärahoidmise 
eesmärgil.

Or. fr

Selgitus

„Ravi- ja taasintegreerimisprogrammide” mõiste hõlmab nii füüsilist ja psüühilist ravi kui ka 
ühiskonda taasintegreerimise meetmeid, mida vajavad vägivallaaktide ohvrid ja täideviijad, 
eelkõige selleks, et mis tahes samasugust käitumist tulevikus mitte korrata.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lissy Gröner

Muudatusettepanek 79
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. Peamised sihtrühmad on 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, ajakirjanikud, 
meediatöötajad ja usuringkonnad. Samuti on 
asjakohane mõelda ühelt poolt ohvrite 
toetamisele ja teiselt poolt tagada 
vägivallaakti täideviijate 
vastutuselevõtmine. Vägivalla ärahoidmise 
eesmärgil tuleb hinnata ka vägivallaakti 
täideviijate raviprogrammide tõhusust.

Or. en

Selgitus

Esmatähtis peaks alati olema ohvrite turvalisus ja liigagi sageli juhtub, et ohvrid vajavad 
kaitset või nende kaitsmise vajadus jääb tähelepanuta. Teisest küljest on mõned riigid 
töötanud välja vägivallaakti täideviijate raviprogramme, mille tulemustes on nüüd hakatud 
kahtlema. Seetõttu oleks kasulik lähtuda sellest, mis on juba olemas, ja tegeleda hindamise 
ning teabe levitamisega.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Ilda Figueiredo

Muudatusettepanek 80
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, eriti lapsed, noored ja 
naised. Muud sihtrühmad on muu hulgas 
õpetajad ja haridusala töötajad, politsei ja 
sotsiaaltöötajad, kohalikud omavalitsused ja 
riigiasutused, meedikud ja parameedikud, 
õigusala töötajad, valitsusvälised 
organisatsioonid, ametiühingud, 
usuringkonnad ja ajakirjanikud. Samuti on 
asjakohane mõelda ühelt poolt ohvrite 
toetamisele ja teiselt poolt tagada 
vägivallaakti täideviijate 
vastutuselevõtmine. Vägivalla ärahoidmise 
eesmärgil tuleb hinnata ka vägivallaakti 
täideviijate raviprogrammide tõhusust.

Or. en

Selgitus

Vägivalla ärahoidmisel peab meedia etendama olulist osa.

Esmatähtis peaks alati olema ohvrite turvalisus ja liigagi sageli juhtub, et ohvrid vajavad 
kaitset või nende kaitsmise vajadus jääb tähelepanuta. Teisest küljest on mõned riigid 
töötanud välja vägivallaakti täideviijate raviprogramme ja nüüd on vaja hinnata nende 
programmide tõhusust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anna Hedh

Muudatusettepanek 81
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, 

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 
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ametiühingud ja usuringkonnad. Samuti on 
asjakohane mõelda ühelt poolt ohvrite 
raviprogrammidele ja teiselt poolt 
vägivallaakti täideviijate raviprogrammidele 
vägivalla ärahoidmise eesmärgil.

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

Muudatusettepaneku esitaja(d): Katerina Batzeli

Muudatusettepanek 82
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. Üheks sihtrühmaks on ka 
vägivalla ohvriks langenud naiste 
perekonnaliikmed, eelkõige lapsed. 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.

Or. el

Selgitus

Vägivald mõjutab lisaks ohvritele ka nende perekonnaliikmete elu. Erilist hoolt vajavad 
vägivalla ohvriks langenud emade lapsed, kuna väga tõenäoliselt on need lapsed näinud pealt 
koduvägivalda, mis mõjub halvasti nende vaimsele tervisele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lissy Gröner

Muudatusettepanek 83
Artikkel 7

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

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

Tähtis on kaasata programmi ka meedia.
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1. Taotletakse sünergiat ja vastastikust 
täiendavust muude ühenduse 
rahastamisvahenditega, eelkõige 
üldprogrammidega „Turvalisus ja vabaduste 
kaitse“ ning „Solidaarsus ja rändevoogude 
juhtimine“, uurimis- ja arendustegevuse 
seitsmenda raamprogrammiga ning 
tervisekaitseprogrammidega ja programmiga 
„Safer Internet Plus”. Püütakse aktiivselt 
saavutada vastastikust täiendavust 
Narkootikumide ja Narkomaania Euroopa 
Järelevalvekeskusega. Koostöös 
liikmesriikidega koostatakse vägivalla- ja 
uimastitealase teabe statistiline osa, 
kasutades vajaduse korral ühenduse 
statistikaprogrammi.

1. Taotletakse sünergiat ja vastastikust 
täiendavust muude ühenduse 
rahastamisvahenditega, eelkõige 
üldprogrammidega „Turvalisus ja vabaduste 
kaitse“ ning „Solidaarsus ja rändevoogude 
juhtimine“, uurimis- ja arendustegevuse 
seitsmenda raamprogrammiga ning 
tervisekaitseprogrammidega ja programmiga 
„Safer Internet Plus”. Püütakse saavutada 
vastastikust täiendavust ka tulevase Soolise 
Võrdõiguslikkuse Instituudiga, eelkõige 
selleks, et tagada programmi Daphne III 
meetmete tulemuslikum suunatus 
riskirühmadele. Koostöös liikmesriikidega 
koostatakse vägivalla- ja uimastitealase 
teabe statistiline osa, kasutades vajaduse 
korral ühenduse statistikaprogrammi.
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Selgitus

Sünergia tulevase Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudiga võib osutuda kasulikuks asjakohase 
teabe kogumisel rühmade kohta, kes on vägivallast eriti ohustatud, mis võimaldab programmi 
meetmeid tulemuslikumalt sellistele rühmadele adresseerida.


