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ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi väkivallan torjumista (Daphne) 
sekä huumetorjuntaa ja -tiedotusta koskevan erityisohjelman perustamisesta vuosiksi 2007–
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Ehdotus päätökseksi (KOM(2005)0122 – C6-0388/2005 – 2005/0037A(COD))

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 43
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, 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 
ihmisoikeuksien loukkauksena ja 
terveysongelmana ja esteenä kansalaisten 
oikeudelle turvallisuuteen, vapauteen ja 
oikeudenmukaisuuteen.
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Or. de

Perustelu

Väkivalta on myös ja ennen kaikkea loukkaus ihmisoikeuksia kohtaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Katerina Batzeli

Tarkistus 44
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, myös tällaisella väkivallalla 
uhkaaminen, pakottaminen tai summittainen 
vapaudenriisto joko julkisesti tai yksityisesti, 
ja erityisesti ihmiskauppa sekä 
pakkoprostituutio, loukkaavat heidän 
oikeuttaan elämään, turvallisuuteen, 
vapauteen, ihmisarvoon sekä ruumiilliseen 
ja henkiseen koskemattomuuteen ja 
muodostavat 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. el

Perustelu

Prostituutioon pakottamisena ja nais- ja lapsikauppana ilmenevä seksuaalinen väkivalta on 
erittäin tärkeä kysymys tällä hetkellä. EU:n olisi puututtava siihen välittömästi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Katerina Batzeli

Tarkistus 45
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

(3 a) Naisiin kohdistuvaan fyysiseen 
väkivaltaan liittyvät perinteet ja 
kulttuurisidonnaiset käytännöt, kuten 
sukuelinten silpominen ja kunniarikokset, 
ovat erityinen naisiin kohdistuvan 
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väkivallan muoto, jolla on välittömiä ja 
pitkäaikaisia vahingollisia vaikutuksia 
heidän terveyteensä. Uhrit ovat 
enimmäkseen vähemmistöyhteisöjen 
jäseniä.

Or. el

Perustelu

Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ei saa missään olosuhteissa oikeuttaa kulttuuriperintöön 
kuuluvana osana tai käytäntönä, vaan se olisi tunnustettava yhdeksi väkivallan muodoksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez

Tarkistus 46
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

(10 a) Tätä lapsiin, nuoriin ja naisiin 
kohdistuvaa väkivallan ehkäisemistä ja 
torjuntaa sekä väkivallan uhrien ja 
riskiryhmien suojelemista koskevaa 
erityisohjelmaa (Daphne III) olisi 
toteutettava niin, että kaikki kolme 
kohderyhmää, so. lapset, nuoret ja naiset,
otetaan huomioon tasapuolisesti.

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo

Tarkistus 47
Johdanto-osan 17 kappale

(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 väkivallalla on vakavia välittömiä ja 
pitkäaikaisia vaikutuksia yksilöiden, 
perheiden ja yhteisöjen fyysiseen terveyteen
ja mielenterveyteen, psyykkiseen ja 
sosiaaliseen kehitykseen sekä asianomaisten 
henkilöiden yhtäläisiin mahdollisuuksiin ja 
että koko yhteiskunnalle aiheutuu 
huomattavia sosiaalisia ja taloudellisia 
kustannuksia. 
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Or. en

Perustelu

Lisätään johdonmukaisuuden vuoksi sanat "fyysiseen" ja "mielenterveyteen".

Tarkistuksen esittäjä(t): Lissy Gröner

Tarkistus 48
Johdanto-osan 17 kappale

(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 väkivallalla on vakavia välittömiä ja 
pitkäaikaisia vaikutuksia yksilöiden, 
perheiden ja yhteisöjen fyysiseen terveyteen 
ja mielenterveyteen, psyykkiseen ja 
sosiaaliseen kehitykseen sekä asianomaisten 
henkilöiden yhtäläisiin mahdollisuuksiin ja 
että koko yhteiskunnalle aiheutuu 
huomattavia sosiaalisia ja taloudellisia 
kustannuksia. 

Or. en

Perustelu

Sekä fyysinen terveys että mielenterveys on otettava huomioon väkivallan vaikutuksia 
tarkasteltaessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anna Hedh

Tarkistus 49
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

(17 a) Väkivallan uhreja eivät tämän 
ohjelman mukaisesti ole ainoastaan ne 
lapset, jotka joutuvat itse väkivallan 
kohteeksi, vaan myös lapset, jotka näkevät
äitiään pahoinpideltävän.

Or. sv

Perustelu

Naisiin kohdistuva väkivalta vaikuttaa sekä suoraan että epäsuorasti heidän lapsiinsa
tunnetasolla ja vahingoittaa lasten mielenterveyttä.



AM\613055FI.doc 5/23 PE 372.207v01-00

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 50
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

(17 a) On tunnustettava, että tietyt 
väestöryhmät, erityisesti naiset - etenkin 
muita heikommassa asemassa oleviin 
ryhmiin kuuluvat ja iäkkäät naiset - sekä 
lapset, joutuvat helpommin alttiiksi
väkivallalle.

Or. fr

Perustelu

On korostettava naisten - erityisesti muita heikommassa asemassa oleviin ryhmiin kuuluvien 
ja iäkkäämpien naisten - sekä lasten erityistä haavoittuvuutta ja otettava se huomioon 
ohjelman täytäntöönpanossa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 51
Johdanto-osan 19 kappale

(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 
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: torjutaan 
naisiin kohdistuvaa väkivaltaa Euroopan 
unionin lainsäädännöllä, jonka jäsenvaltiot 
panevat täytäntöön, 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. 
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Or. de

Perustelu

Naisiin, lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa väkivaltaa olisi torjuttava unionin tasolla selkeällä 
puitedirektiivillä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anna Hedh

Tarkistus 52
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

(19 a) Euroopan unionin väkivallan 
vastaisten toimien yleisenä tavoitteena on 
väkivallan ehkäiseminen ja torjuminen sen 
kaikissa muodoissa, jotta tällaiset rikokset 
ja räikeät ihmisoikeusloukkaukset
saataisiin loppumaan kokonaan. Tavoitteen 
saavuttamiseksi tarvitaan selviä ja 
uskottavia osatavoitteita, kuten esimerkiksi
väkivallan ja ihmiskaupan uhrien
lukumäärän puolittaminen seuraavan 
kymmenvuotiskauden aikana.

Or. sv

Perustelu

Konkreettisia osatavoitteita tarvitaan, jotta voitaisiin edistyä yleistavoitteessa, joka on naisiin 
ja lapsiin kohdistuvan väkivallan täydellinen hävittäminen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 53
Johdanto-osan 21 kappale

(21) Ehdotetun toimen tavoitteita ovat 
kaikenlaisen lapsiin, nuoriin ja naisiin 
kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen ja 
torjuminen sekä huumetorjunta ja -tiedotus. 
Niitä ei kuitenkaan voida riittävällä tavalla 
saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, sillä tietoja 
on vaihdettava EU:n tasolla ja hyviä 
käytänteitä levitettävä koko yhteisössä. 
Kyseiset tavoitteet voidaan saavuttaa 
paremmin yhteisön tasolla. Koska tarvitaan 

(21) Ehdotetun toimen tavoitteita ovat 
kaikenlaisen lapsiin, nuoriin, naisiin ja 
miehiin kohdistuvan väkivallan 
ehkäiseminen ja torjuminen sekä 
huumetorjunta ja -tiedotus. Niitä ei 
kuitenkaan voida riittävällä tavalla saavuttaa 
jäsenvaltioiden toimin, sillä tietoja on 
vaihdettava EU:n tasolla ja hyviä käytänteitä 
levitettävä koko yhteisössä. Kyseiset 
tavoitteet voidaan saavuttaa paremmin 
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yhteen sovitettua ja monialaista 
lähestymistapaa ja kun otetaan huomioon 
aloitteen laajuus ja vaikutukset, yhteisö voi 
toteuttaa toimenpiteitä 
perustamissopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

yhteisön tasolla. Koska tarvitaan yhteen 
sovitettua ja monialaista lähestymistapaa ja 
kun otetaan huomioon aloitteen laajuus ja 
vaikutukset, yhteisö voi toteuttaa 
toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 
artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Or. pl

Perustelu

Myös miehet joutuvat usein erilaisten väkivallantekojen uhreiksi ja siksi heidätkin olisi 
sisällytettävä ohjelmaan, jolla pyritään ehkäisemään ja torjumaan väkivaltaa sen kaikissa 
muodoissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez

Tarkistus 54
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 ja 
ehkäisemällä lapsiin, nuoriin ja naisiin 
kohdistuvaa väkivaltaa sekä suojelemalla 
uhreja ja riskialttiita ryhmiä.

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 55
2 artiklan 1 kohdan b alakohta

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

b) Suojataan kansalaisia väkivallalta ja 
saavutetaan korkea terveydensuojelun, 
hyvinvoinnin ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden taso sekä edistetään 
ihmisten välistä kanssakäymistä.

Or. pl
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Perustelu

Ihmisten välinen kanssakäyminen auttaa väkivallan vähentämisessä ja lisää sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anna Hedh

Tarkistus 56
2 artiklan 1 kohdan c alakohta

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

c) Ehkäistään väkivaltaa sen kaikissa 
muodoissa, ihmiskauppa mukaan luettuna, 
jotta uhreiksi joutuneiden ihmisten 
lukumäärä vähenee ainakin puoleen 
seuraavan kymmenvuotiskauden aikana.

Or. sv

Perustelu

Konkreettisia osatavoitteita tarvitaan, jotta voitaisiin edistyä yleistavoitteessa, joka on naisiin 
ja lapsiin kohdistuvan väkivallan täydellinen hävittäminen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 57
3 artiklan a alakohdan johdantokappale

(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, erityisesti 
maahanmuuttajanaisiin, julkisesti tai 
yksityisesti kohdistuvaa väkivaltaa 
toteuttamalla ehkäiseviä toimenpiteitä ja 
tarjoamalla tukea väkivallan uhreille ja 
riskiryhmille seuraavin keinoin:

Or. de

Perustelu

Ohjelman tavoitteiden on oltava selkeästi määriteltyjä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 58
3 artiklan a alakohdan johdantokappale

(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, naisiin ja miehiin julkisesti 
tai yksityisesti kohdistuvaa väkivaltaa 
toteuttamalla ehkäiseviä toimenpiteitä ja 
tarjoamalla tukea väkivallan uhreille ja 
riskiryhmille seuraavin keinoin:

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez

Tarkistus 59
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 lasten, nuorten 
ja naisten väkivallalta suojelemisen, 
väkivallan ehkäisemisen ja uhrien 
auttamisen alalla toimivia valtiosta 
riippumattomia järjestöjä, elimiä, 
organisaatioita ja yhdistyksiä;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Amalia Sartori

Tarkistus 60
3 artiklan a alakohdan 1 a luetelmakohta (uusi)

• tarjotaan valtiosta riippumattomille 
järjestöille ja muille järjestöille edelleen 
tukipalveluja, joilla niitä autetaan 
hankkeiden valmistelussa ja yhteyksien 
saamisessa muihin kumppaneihin,

Or. fr

Perustelu

Tukipalvelut, joiden kautta saa tietoa kaikista Daphne-ohjelmaan sisältyvistä määräyksistä, 
ovat olleet äärimmäisen hyödyllisiä valtiosta riippumattomille järjestöille, varsinkin niille, 
jotka ovat osallistuneet ohjelmaan ensimmäistä kertaa. Siksi tukipalveluja on tarjottava 
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jatkossakin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anna Hedh

Tarkistus 61
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 valistus, 
joka suunnataan tietyille ammatti- ja väestöryhmille, on otettava mukaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Katerina Batzeli

Tarkistus 62
3 artiklan a alakohdan 2 a luetelmakohta (uusi)

• toteutetaan toimia, jotka suunnataan
sellaisten yhteisöjen naisjäsenille, joilla on 
kulttuurisia erityispiirteitä, tai etnisten 
vähemmistöryhmien naisjäsenille ja näiden 
naisten kohtaamiin erityisiin väkivallan 
muotoihin.

Or. el

Perustelu

Naiset, jotka kuuluvat vähemmistöryhmiin tai yhteisöihin, joilla on kulttuurisia erityispiirteitä,
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kohtaavat erityisiä väkivallan muotoja, joiden käsitteleminen edellyttää erityisiä 
suhtautumistapoja. Daphne-ohjelmassa olisi kiinnitettävä riittävästi huomiota väkivaltaan, 
jota nämä naiset joutuvat kohtaamaan, ja toteutettava erityistoimia. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Katerina Batzeli

Tarkistus 63
3 artiklan a alakohdan 2 b luetelmakohta (uusi)

• kehitetään ja toteutetaan toimenpiteitä
väkivallan uhrien sopeuttamiseksi takaisin
työmarkkinoille ja yhteiskuntaelämään;

Or. el

Perustelu

Väkivallan uhreilla on usein taipumus syrjäytyä sosiaalisesti Siksi perustavoitteena olisi 
oltava sopeuttaa heidät takaisin yhteiskuntaan. Ensimmäinen askel tähän suuntaan on 
helpottaa heidän pääsyään työmarkkinoille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Katerina Batzeli

Tarkistus 64
3 artiklan a alakohdan 2 c luetelmakohta (uusi)

• tehdään tutkimusta seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön liittyvän nais- ja 
lapsikaupan syistä ja nykytilanteesta ja 
toimeenpannaan tätä asiaa koskevia
tehokkaita julkisia tiedotuskampanjoita;

Or. el

Perustelu

Daphne-ohjelmaan voidaan ja pitää sisällyttää tehokkaita toimia, joilla puututaan hyvin 
laajamittaiseksi paisuneeseen nais- ja lapsikauppaan.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 65
3 artiklan a alakohdan 4 luetelmakohta

• yksilöidään ja edistetään toimia, jotka 
tähtäävät väkivallalle alttiiden henkilöiden 
myönteiseen kohteluun eli 
suhtautumistapaan, joka antaa heille arvoa 
sekä edistää heidän hyvinvointiaan ja 
itsensä toteuttamista.

• yksilöidään ja edistetään toimia, joilla 
tuetaan väkivallalle alttiiden henkilöiden
henkilökohtaista ja henkistä kasvua, ja 
annetaan heille opetusta
stressinhallintakeinoista ja sellaisen 
myönteisen minäkuvan kehittämisestä, joka 
perustuu avainasemassa olevan ihmisarvon 
kunnioittamiseen.

Or. pl

Perustelu

Uhrien ja riskiryhmään kuuluvien henkilökohtainen kasvu ja stressinhallintakyky ovat erittäin 
tärkeitä väkivallan torjumisen kannalta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 66
3 artiklan a alakohdan 4 luetelmakohta

• yksilöidään ja edistetään toimia, jotka 
tähtäävät väkivallalle alttiiden henkilöiden 
myönteiseen kohteluun eli 
suhtautumistapaan, joka antaa heille arvoa 
sekä edistää heidän hyvinvointiaan ja itsensä 
toteuttamista.

• yksilöidään ja edistetään toimia, jotka 
tähtäävät väkivallan uhrien ja/tai 
väkivallalle alttiiden henkilöiden 
myönteiseen kohteluun ja yhteiskuntaan 
sopeuttamiseen eli suhtautumistapaan, joka 
antaa heille arvoa sekä edistää heidän 
hyvinvointiaan ja itsensä toteuttamista.

Or. fr

Perustelu

Ohjelman avulla on lisättävä toimia, joiden tavoitteena on väkivallan uhrien ja väkivallalle 
alttiiden henkilöiden elämänlaadun parantaminen ja yhteiskuntaan sopeuttaminen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 67
3 artiklan a alakohdan 4 a luetelmakohta (uusi)
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• kohdistetaan tukea erityisesti 
maahanmuuttajanaisiin kohdistuvien 
ihmisoikeusloukkausten torjumiseen;

Or. de

Perustelu

Ohjelman tavoitteet on määriteltävä selvästi ja ymmärrettävästi.

Tarkistuksen esittäjä(t): María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez

Tarkistus 68
3 artiklan b alakohdan 1 luetelmakohta

• perustetaan monialaisia verkostoja; • perustetaan monialaisia verkostoja,
erityisesti tukemaan lapsiin, nuoriin ja 
naisiin kohdistuvan väkivallan uhreja ja 
ihmiskaupan uhreja;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Katerina Batzeli

Tarkistus 69
3 artiklan b alakohdan 2 a luetelmakohta (uusi)

• järjestetään sopivaa koulutusta 
ammattihenkilöstölle, joka vastaa 
perheväkivaltatapausten ja niitä koskevien 
tietojen rekisteröinnistä, jotta tällaiset 
tapaukset on helpompi tunnistaa;

Or. el

Perustelu

Usein perheväkivaltaan liittyy sosiaalisia ennakkoluuloja, minkä seurauksena 
väkivaltatapauksia ei onnistuta rekisteröimään tai perheenjäsenen syyllistymisestä 
väkivaltaan ei ilmoiteta. Jotta väkivallan uhrien kanssa tekemisiin joutuvat ammattilaiset 
voisivat antaa tehokkaammin apua uhreille, he tarvitsevat koulutusta, joka helpottaa 
perheväkivaltatapausten tunnistamista.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 70
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 ja 
laajennetaan tietämystä sen syistä, 
edistetään henkistä ja henkilökohtaista 
kasvua sekä kannustetaan väkivallan 
uhrien tukemista sekä väkivaltatapausten 
ilmoittamista toimivaltaisille 
viranomaisille;

Or. pl

Perustelu

Tietoisuus väkivallan syistä ja henkilökohtainen kasvu ovat hyvin tärkeitä tällaisten 
sosiaalisten ongelmien torjumisen kannalta.

Tarkistuksen esittäjä(t): María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez

Tarkistus 71
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 kaikissa 
sen eri muodoissa rajattujen kohderyhmien, 
kuten kansallisten, alueellisten ja 
paikallisten viranomaisten ja tiettyjen 
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): Anna Hedh

Tarkistus 72
3 artiklan b alakohdan 3 luetelmakohta

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

kohderyhmien, kuten tiettyjen 
ammattikuntien 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

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 valistus, 
joka suunnataan tietyille ammatti- ja väestöryhmille, on otettava mukaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anna Hedh

Tarkistus 73
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

Väkivallan syiden ennaltaehkäisy on myös tärkeää.

Tarkistuksen esittäjä(t): María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez

Tarkistus 74
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;
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Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez

Tarkistus 75
3 artiklan b alakohdan 5 luetelmakohta

• lisätään tietoisuutta huumeiden käytön 
aiheuttamista terveysongelmista ja 
sosiaalisista ongelmista ja kannustetaan 
avoimeen vuoropuheluun, jotta tietämys 
huumeongelmasta lisääntyisi.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 76
4 artiklan b alakohta

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

(b) Vähintään kolmen jäsenvaltion esittämät, 
yhteisön edun mukaiset erityiset 
valtioidenväliset hankkeet, mahdollisesti 
yhteistyössä assosioituneiden maiden tai 
hakijavaltioiden kanssa, vuotuisissa 
työohjelmissa määrätyin edellytyksin; tai

Or. fr

Perustelu

Ohjelman tehostamisen kannalta olisi hyödyllistä varautua mahdollisuuteen käynnistää rajat
ylittäviä hankkeita yhdessä kolmansien maiden kanssa, etenkin ihmiskaupan torjumistoimien 
yhteydessä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 77
4 artiklan c alakohta

(c) Ohjelman yleisten tavoitteiden 
mukaisesti yleiseurooppalaista etua ajavien 
valtiosta riippumattomien järjestöjen tai 
muiden organisaatioiden toiminnan 

(c) Ohjelman yleisten tavoitteiden 
mukaisesti sellaisten valtiosta 
riippumattomien järjestöjen tai muiden 
organisaatioiden toiminnan tukeminen, 
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tukeminen vuotuisissa työohjelmissa 
määrätyin edellytyksin.

joiden päämääriin sisältyvät ihmisarvon 
suojelu ja ihmisten kunnioittaminen,
vuotuisissa työohjelmissa määrätyin 
edellytyksin.

Or. pl

Perustelu

Ihmisarvo ja ihmisten kunnioittaminen olisi asetettava etusijalle väkivallan 
torjumistavoitteeseen pyrittäessä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 78
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, poliisi ja 
sosiaalityöntekijät, paikalliset ja kansalliset 
viranomaiset, lääkärit ja hoitohenkilöstö, 
oikeusviranomaiset, valtiosta 
riippumattomat järjestöt, ammattijärjestöt ja 
uskonnolliset yhteisöt. Väkivallan 
ehkäisemiseksi on aiheellista harkita hoito-
ja sopeuttamisohjelmia toisaalta väkivallan 
uhreille ja toisaalta väkivallan tekijöille.

Or. fr

Perustelu

Käsite 'hoito- ja sopeuttamisohjelmat' kattaa uhrien ja väkivallan tekijöiden tarvitseman
fyysisen ja henkisen hoidon sekä yhteiskuntaan sopeuttamistoimet, joilla pyritään estämään 
tekojen toistuminen vastaisuudessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lissy Gröner

Tarkistus 79
6 artiklan 2 kohta

2. Väkivallan uhrit ja väkivallan uhkaa 
kokevat ryhmät ovat keskeisin kohderyhmä 
väkivallan torjunnassa. Muita kohderyhmiä 

2. Väkivallan uhrit ja väkivallan uhkaa 
kokevat ryhmät ovat keskeisin kohderyhmä. 
Muita kohderyhmiä ovat muun muassa 
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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.

opettajat ja opetushenkilöstö, poliisi ja 
sosiaalityöntekijät, paikalliset ja kansalliset 
viranomaiset, lääkärit ja hoitohenkilöstö, 
oikeusviranomaiset, valtiosta 
riippumattomat järjestöt, ammattijärjestöt, 
toimittajat, tiedotusvälineiden henkilöstö ja 
uskonnolliset yhteisöt. On aiheellista harkita 
toisaalta väkivallan uhrien tukemista ja 
toisaalta varmistaa väkivallan tekijöiden 
vastuuseen joutuminen. Väkivallan 
ehkäisemiseksi on lisäksi arvioitava 
ohjelmien tehokkuutta väkivallan 
tekijöiden suhteen.

Or. en

Perustelu

Uhrien turvallisuuden tulisi aina olla ensisijaista. Suojelua tarvitaan usein, mutta se jätetään 
liian usein huomiotta. Joissakin maissa on kehitetty hoito-ohjelmia väkivallan tekijöille, mutta

niiden tulokset on nyt asetettu kyseenalaisiksi. Siksi olisi hyödyllistä jatkaa siitä, mitä on 
saavutettu, kehittää arviointia ja levittää tietoa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo

Tarkistus 80
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, erityisesti lapset, nuoret ja 
naiset, 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 ja toimittajat. On
aiheellista harkita toisaalta väkivallan
uhrien tukemista ja toisaalta varmistaa 
väkivallan tekijöiden vastuuseen 
joutuminen. Väkivallan ehkäisemiseksi on 
lisäksi arvioitava ohjelmien tehokkuutta 
väkivallan tekijöiden suhteen.

Or. en
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Perustelu

Tiedotusvälineillä on tärkeä osa väkivallan ehkäisemisessä.

Uhrien turvallisuuden tulisi aina olla ensisijaista. Suojelua tarvitaan usein, mutta se jätetään 
liian usein huomiotta. Joissakin maissa on kehitetty väkivallan tekijöille hoito-ohjelmia, 
joiden tehokkuutta olisi syytä arvioida.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anna Hedh

Tarkistus 81
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, lapsi- 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): Katerina Batzeli

Tarkistus 82
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-

2. Väkivallan uhrit ja väkivallan uhkaa 
kokevat ryhmät ovat keskeisin kohderyhmä 
väkivallan torjunnassa. Väkivallan 
kohteeksi joutuneiden naisten 
perheenjäsenet, ennen kaikkea lapset, ovat 
myös kohderyhmä. Muita kohderyhmiä ovat 
muun muassa opettajat ja opetushenkilöstö, 
poliisi ja sosiaalityöntekijät, paikalliset ja 
kansalliset viranomaiset, lääkärit ja 
hoitohenkilöstö, oikeusviranomaiset, 
valtiosta riippumattomat järjestöt, 
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ohjelmia toisaalta väkivallan uhreille ja 
toisaalta väkivallan tekijöille.

ammattijärjestöt ja uskonnolliset yhteisöt. 
Väkivallan ehkäisemiseksi on aiheellista 
harkita hoito-ohjelmia toisaalta väkivallan 
uhreille ja toisaalta väkivallan tekijöille.

Or. el

Perustelu

Väkivalta koskettaa uhrien elämän lisäksi myös heidän perheenjäsentensä elämää. Etenkin 
lapset, joiden äidit ovat väkivallan uhreja, tarvitsevat erityistä huolenpitoa, koska nämä 
lapset ovat mitä todennäköisimmin joutuneet todistamaan perheväkivaltaa, mikä vaikuttaa 
kielteisesti heidän henkiseen terveyteensä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lissy Gröner

Tarkistus 83
7 artikla

Ohjelmaan voivat osallistua julkiset tai 
yksityiset organisaatiot ja laitokset 
(toimivaltaiset paikallisviranomaiset, 
yliopistojen laitokset ja tutkimuskeskukset), 
jotka toimivat lapsiin, nuoriin ja naisiin 
kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi ja 
torjumiseksi tai tällaiselta väkivallalta 
suojelemiseksi tai tarjoavat tukea väkivallan 
uhreille tai panevat täytäntöön kohdennettuja 
toimia tällaisen väkivallan torjumisen 
edistämiseksi taikka edistävät asenteiden ja 
käyttäytymisen muuttumista heikommassa 
asemassa olevia ryhmiä ja väkivallan uhreja 
kohtaan. Lisäksi ohjelmaan voivat 
osallistua julkiset tai yksityiset 
organisaatiot ja laitokset (toimivaltaiset 
paikallisviranomaiset, yliopistojen laitokset 
ja tutkimuskeskukset), jotka toimivat 
huumetiedotuksen ja -torjunnan parissa.

Ohjelmaan voivat osallistua julkiset tai 
yksityiset organisaatiot ja laitokset 
(toimivaltaiset paikallisviranomaiset, 
yliopistojen laitokset ja tutkimuskeskukset
sekä toimittajat ja tiedotusvälineet), jotka 
toimivat lapsiin, nuoriin ja naisiin 
kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi ja 
torjumiseksi tai tällaiselta väkivallalta 
suojelemiseksi tai tarjoavat tukea väkivallan 
uhreille tai panevat täytäntöön kohdennettuja 
toimia tällaisen väkivallan torjumisen 
edistämiseksi taikka edistävät asenteiden ja 
käyttäytymisen muuttumista heikommassa 
asemassa olevia ryhmiä ja väkivallan uhreja 
kohtaan. 

Or. en

Perustelu

Myös tiedotusvälineet on sisällytettävä ohjelmaan.
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1. Toteutuksessa pyritään 
yhteisvaikutukseen ja täydentävyyteen 
muiden yhteisön välineiden kanssa. Tämä 
koskee erityisesti turvallisuutta ja 
vapauksien suojelua sekä yhteisvastuuta ja 
maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevia 
yleisohjelmia, seitsemättä tutkimuksen ja 
kehityksen puiteohjelmaa sekä 
kansanterveyttä ja Internetin 
käyttöturvallisuuden parantamista koskevia 
ohjelmia. Tavoitteena on aktiivisesti 
täydentää Euroopan huumausaineiden ja 
niiden väärinkäytön seurantakeskuksen 
harjoittamaa toimintaa. Väkivaltaa ja 
huumeita koskevat tilastotiedot kootaan 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa käyttäen 
tarvittaessa apuna yhteisön tilasto-ohjelmaa.

1. Toteutuksessa pyritään 
yhteisvaikutukseen ja täydentävyyteen 
muiden yhteisön välineiden kanssa. Tämä 
koskee erityisesti turvallisuutta ja 
vapauksien suojelua sekä yhteisvastuuta ja 
maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevia 
yleisohjelmia, seitsemättä tutkimuksen ja 
kehityksen puiteohjelmaa sekä 
kansanterveyttä ja Internetin 
käyttöturvallisuuden parantamista koskevia 
ohjelmia. Tavoitteena on täydentää myös 
tulevan Euroopan tasa-arvoinstituutin 
toimintaa, jotta Daphne III -ohjelman 
toimet kohdentuisivat tehokkaammin 
riskiryhmiin. Väkivaltaa ja huumeita 
koskevat tilastotiedot kootaan yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa käyttäen tarvittaessa 
apuna yhteisön tilasto-ohjelmaa.

Or. fr

Perustelu

Yhteisvaikutukset toiminnasta tulevan tasa-arvoinstituutin kanssa voivat osoittautua 
hyödyllisiksi, jos pystytään keräämään olennaista tietoa väkivallalle erityisen alttiista 
ryhmistä, ja pystytään siten kohdentamaan ohjelman toimet tehokkaammin näihin ryhmiin.


