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Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 43
Skäl 3

(3) Fysiskt, sexuellt och psykologiskt våld 
mot barn, ungdomar och kvinnor, inbegripet 
hot om sådana handlingar, tvång eller 
godtyckligt frihetsberövande utgör, oavsett 
om det sker offentligt eller i den privata 
sfären, en kränkning av deras rätt till liv, 
säkerhet, frihet, värdighet samt fysisk och 
emotionell integritet och ett allvarligt hot 
mot våldsoffrens fysiska och psykiska hälsa. 
Följdverkningarna av sådant våld är så 
utbredda inom gemenskapen att de utgör ett 
verkligt folkhälsoproblem och ett hinder mot 
att alla medborgare skall kunna utöva sina 
medborgerliga rättigheter under trygga, fria 

(3) Fysiskt, sexuellt och psykologiskt våld 
mot barn, ungdomar och kvinnor, inbegripet 
hot om sådana handlingar, tvång eller 
godtyckligt frihetsberövande utgör, oavsett 
om det sker offentligt eller i den privata 
sfären, en kränkning av deras rätt till liv, 
säkerhet, frihet, värdighet samt fysisk och 
emotionell integritet och ett allvarligt hot 
mot våldsoffrens fysiska och psykiska hälsa. 
Följdverkningarna av sådant våld är så 
utbredda inom gemenskapen att de utgör en 
verklig kränkning av de mänskliga 
rättigheterna och är ett folkhälsoproblem 
och ett hinder mot att alla medborgare skall 
kunna utöva sina medborgerliga rättigheter 
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och rättvisa former. under trygga, fria och rättvisa former.

Or. de

Motivering

Våld är först och främst även en kränkning av de mänskliga rättigheterna.

Ändringsförslag från Katerina Batzeli

Ändringsförslag 44
Skäl 3

(3) Fysiskt, sexuellt och psykologiskt våld 
mot barn, ungdomar och kvinnor, inbegripet 
hot om sådana handlingar, tvång eller 
godtyckligt frihetsberövande utgör, oavsett 
om det sker offentligt eller i den privata 
sfären, en kränkning av deras rätt till liv, 
säkerhet, frihet, värdighet samt fysisk och 
emotionell integritet och ett allvarligt hot 
mot våldsoffrens fysiska och psykiska hälsa. 
Följdverkningarna av sådant våld är så 
utbredda inom gemenskapen att de utgör ett 
verkligt folkhälsoproblem och ett hinder mot 
att alla medborgare skall kunna utöva sina 
medborgerliga rättigheter under trygga, fria 
och rättvisa former.

(3) Fysiskt, sexuellt och psykologiskt våld 
mot barn, ungdomar och kvinnor, inbegripet 
hot om sådana handlingar, tvång eller 
godtyckligt frihetsberövande, i synnerhet 
människohandel och tvångsprostitution, 
utgör, oavsett om det sker offentligt eller i 
den privata sfären, en kränkning av deras rätt 
till liv, säkerhet, frihet, värdighet samt fysisk 
och emotionell integritet och ett allvarligt 
hot mot våldsoffrens fysiska och psykiska 
hälsa. Följdverkningarna av sådant våld är så 
utbredda inom gemenskapen att de utgör ett 
verkligt folkhälsoproblem och ett hinder mot 
att alla medborgare skall kunna utöva sina 
medborgerliga rättigheter under trygga, fria 
och rättvisa former.

Or. el

Motivering

Sexuellt våld i form av tvångsprostitution och handel med kvinnor och barn är en mycket 
viktig fråga i dag. EU måste ge omedelbar prioritet åt denna fråga. 

Ändringsförslag från Katerina Batzeli

Ändringsförslag 45
Skäl 3a (nytt)

(3a) Traditioner och kulturella sedvänjor 
som inbegriper fysiskt våld mot kvinnor, 
exempelvis könsstympning och hedersbrott, 
är en speciell form av kvinnovåld som har 
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både kort- och långsiktiga negativa följder 
för kvinnors hälsa och vars främsta offer 
är medlemmar av minoritetsgrupper.   

Or. el

Motivering

Våld mot kvinnor får under inga omständigheter motiveras med att det ingår i kulturella 
traditioner eller sedvänjor utan måste betraktas som en form av våld.

Ändringsförslag från Elena Valenciano Martínez-Orozco och Iratxe García Pérez

Ändringsförslag 46
Skäl 10a (nytt)

(10a) Vid genomförandet av detta särskilda 
program för förebyggande och 
bekämpande av våld mot barn, ungdomar 
och kvinnor samt skydd av offer och 
grupper i riskzonen (Daphne III) bör man 
se till att insatserna fördelas jämt mellan de 
tre målgrupperna barn, ungdomar och 
kvinnor. 

Or. es

Ändringsförslag från Ilda Figueiredo

Ändringsförslag 47
Skäl 17

(17) Det är viktigt och nödvändigt att 
erkänna de allvarliga följderna av våld och 
narkotika, både på kort och lång sikt, för
hälsa, psykisk och social utveckling och för 
individernas, familjernas och samfundens 
lika möjligheter samt de höga sociala och 
ekonomiska kostnader som våldet innebär 
för samhället som helhet.

(17) Det är viktigt och nödvändigt att 
erkänna de allvarliga följderna av våld, både 
på kort och lång sikt, för den fysiska och 
psykiska hälsan, den psykiska och sociala 
utvecklingen och för individernas, 
familjernas och samfundens lika möjligheter 
samt de höga sociala och ekonomiska 
kostnader som våldet innebär för samhället 
som helhet.

Or. en
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Motivering

”Den fysiska och mentala” bör införas före ”hälsan” för att göra texten mer enhetlig.

Ändringsförslag från Lissy Gröner

Ändringsförslag 48
Skäl 17

(17) Det är viktigt och nödvändigt att 
erkänna de allvarliga följderna av våld och 
narkotika, både på kort och lång sikt, för 
hälsa, psykisk och social utveckling och för 
individernas, familjernas och samfundens 
lika möjligheter samt de höga sociala och 
ekonomiska kostnader som våldet innebär 
för samhället som helhet.

(17) Det är viktigt och nödvändigt att 
erkänna de allvarliga följderna av våld, både 
på kort och lång sikt, för den fysiska och 
psykiska hälsan, den psykiska och sociala 
utvecklingen och för individernas, 
familjernas och samfundens lika möjligheter 
samt de höga sociala och ekonomiska 
kostnader som våldet innebär för samhället 
som helhet.

Or. en

Motivering

Vid beaktande av följderna av våld måste hänsyn tas till såväl den fysiska som mentala 
hälsan.

Ändringsförslag från Anna Hedh

Ändringsförslag 49
Skäl 17a (nytt)

(17a) Inte bara barn som direkt utsätts för 
våld skall betraktas som våldsoffer i 
enlighet med detta program utan även barn 
som ser sina mödrar bli slagna.

Or. sv

Motivering

Våld mot kvinnor som är mödrar påverkar direkt och indirekt deras barn och har negativa 
konsekvenser för barnens emotionella och psykiska hälsa.
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Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 50
Skäl 17a (nytt)

(17a) Det är nödvändigt att erkänna att 
vissa delar av befolkningen, i synnerhet 
kvinnor – särskilt i missgynnade grupper 
samt äldre kvinnor – och barn, är särskilt 
utsatta för våld.

Or. fr

Motivering

Det faktum att kvinnor – särskilt i missgynnade grupper samt äldre kvinnor – och barn är 
särskilt utsatta måste belysas och ägnas särskild uppmärksamhet då programmet skall 
genomföras.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 51
Skäl 19

(19) I fråga om att förebygga våld, även våld 
i form av sexuellt utnyttjande och övergrepp 
mot barn, ungdomar och kvinnor, och ge 
skydd åt offer och riskgrupper kan 
Europeiska unionen tillföra ett mervärde till 
de åtgärder som i huvudsak skall 
genomföras av medlemsstaterna genom att 
sprida information, erfarenhet och god 
praxis, främja nyskapande lösningar, 
fastställa prioriteringar, vid behov utveckla 
nätverk, välja ut projekt för hela 
gemenskapen samt genom att motivera och 
mobilisera alla inblandade. Insatserna skall 
även omfatta kvinnor och barn som har förts 
till medlemsstaterna genom 
människohandel. 

(19) I fråga om att förebygga våld, även våld 
i form av sexuellt utnyttjande och övergrepp 
mot barn, ungdomar och kvinnor, och ge 
skydd åt offer och riskgrupper kan 
Europeiska unionen tillföra ett mervärde till 
de åtgärder som i huvudsak skall 
genomföras av medlemsstaterna genom att 
införa en europeisk lagstiftning för att 
bekämpa våld mot kvinnor och se till att 
medlemsstaterna genomför denna 
lagstiftning samt genom att sprida 
information, erfarenhet och god praxis, 
främja nyskapande lösningar, fastställa 
prioriteringar, vid behov utveckla nätverk, 
välja ut projekt för hela gemenskapen samt 
genom att motivera och mobilisera alla 
inblandade. Insatserna skall även omfatta 
kvinnor och barn som har förts till 
medlemsstaterna genom människohandel. 

Or. de
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Motivering

Våld mot kvinnor, barn och ungdomar bör bekämpas genom ett tydligt ramdirektiv på 
europeisk nivå.

Ändringsförslag från Anna Hedh

Ändringsförslag 52
Skäl 19a (nytt)

(19a) Det övergripande målet med 
Europeiska unionens insatser mot våld är 
att förebygga och bekämpa alla former av 
våld för att helt eliminera detta brott och 
denna grova kränkning av mänskliga 
rättigheter. För att uppnå målet behövs 
tydliga och trovärdiga delmål om att till 
exempel halvera antalet personer som 
faller offer för våld och människohandel 
under nästa tioårsperiod.

Or. sv

Motivering

Konkreta delmål behövs för att kunna nå framgång med det övergripande målet om att helt 
eliminera våld mot kvinnor och barn.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 53
Skäl 21

(21) Målen för den föreslagna åtgärden, dvs. 
att förebygga och bekämpa alla former av 
våld mot barn, ungdomar och kvinnor samt 
förebygga narkotikamissbruk och sprida 
information, kan inte i tillräcklig 
utsträckning uppnås av medlemsstaterna på 
grund av behovet av informationsutbyte på 
EU-nivå och av att sprida de bästa 
metoderna i hela gemenskapen. Detta kan 
uppnås bättre på gemenskapsnivå. På grund 
av behovet av ett samordnat och 
sektorsövergripande tillvägagångssätt och på 
grund av åtgärdens omfattning eller 

(21) Målen för den föreslagna åtgärden, dvs. 
att förebygga och bekämpa alla former av 
våld mot barn, ungdomar, kvinnor och män 
samt förebygga narkotikamissbruk och 
sprida information, kan inte i tillräcklig 
utsträckning uppnås av medlemsstaterna på 
grund av behovet av informationsutbyte på 
EU-nivå och av att sprida de bästa 
metoderna i hela gemenskapen. Detta kan 
uppnås bättre på gemenskapsnivå. På grund 
av behovet av ett samordnat och 
sektorsövergripande tillvägagångssätt och på 
grund av åtgärdens omfattning eller 
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verkningar, kan gemenskapen vidta åtgärder 
i enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går detta beslut inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå dessa mål.

verkningar, kan gemenskapen vidta åtgärder 
i enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går detta beslut inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå dessa mål.

Or. pl

Motivering

Även män utsätts ofta för olika former av våld och bör därför tas med i programmet om 
förebyggande och bekämpning av alla former av våld. 

Ändringsförslag från Elena Valenciano Martínez-Orozco och Iratxe García Pérez

Ändringsförslag 54
Artikel 2, punkt 1, led a

a) Att bidra till etableringen av ett område 
med frihet, säkerhet och rättvisa genom att 
bekämpa våld, sprida information och 
förebygga narkotikaanvändning.

a) Att bidra till etableringen av ett område 
med frihet, säkerhet och rättvisa genom att 
bekämpa och förebygga våld mot barn, 
ungdomar och kvinnor samt skydda offer 
och grupper i riskzonen.

Or. es

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 55
Artikel 2, punkt 1, led b

b) Att skydda medborgarna mot våld för att 
uppnå en hälsoskyddsnivå, välfärd och 
social sammanhållning.

b) Att skydda medborgarna mot våld för att 
uppnå en hög hälsoskyddsnivå, välfärd och 
social sammanhållning samt positiva 
interpersonella relationer.

Or. pl

Motivering

Positiva interpersonella relationer bidrar till att minska våldet och till att främja den sociala 
sammanhållningen.
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Ändringsförslag från Anna Hedh

Ändringsförslag 56
Artikel 2, punkt 1, led c

c) Att förebygga och minska användningen 
och beroendet av narkotika samt de 
narkotikarelaterade skadorna

c) Att förebygga alla former av våld, 
inbegripet människohandel, så att antalet 
personer som faller offer minst halveras 
under nästa tioårsperiod.

Or. sv

Motivering

Konkreta och tydliga delmål krävs för att nå framgång med det övergripande målet att helt 
eliminera denna form av allvarliga brott mot och grova kränkning av mänskliga rättigheter.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 57
Artikel 3, led a, inledningen

(a) Att förebygga och bekämpa alla former 
av våld i offentlig miljö eller i hemmet mot 
barn, ungdomar och kvinnor genom 
förebyggande åtgärder och genom att på 
följande sätt ge stöd till offer och 
riskgrupper:

(a) Att förebygga och bekämpa alla former 
av våld i offentlig miljö eller i hemmet mot 
barn, ungdomar, kvinnor och i synnerhet 
kvinnliga invandrare genom förebyggande 
åtgärder och genom att på följande sätt ge 
stöd till offer och riskgrupper:

Or. de

Motivering

Det är viktigt att tydligt beskriva programmålen.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 58
Artikel 3, led a, inledningen

(a) Att förebygga och bekämpa alla former 
av våld i offentlig miljö eller i hemmet mot 
barn, ungdomar och kvinnor genom 
förebyggande åtgärder och genom att på 
följande sätt ge stöd till offer och 
riskgrupper:

(a) Att förebygga och bekämpa alla former 
av våld i offentlig miljö eller i hemmet mot 
barn, ungdomar, kvinnor och män genom 
förebyggande åtgärder och genom att på 
följande sätt ge stöd till offer och 
riskgrupper:
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Or. pl

Ändringsförslag från Elena Valenciano Martínez-Orozco och Iratxe García Pérez

Ändringsförslag 59
Artikel 3, led a, punktsats 1

• Att ge stöd och uppmuntran till icke-
statliga organisationer och andra
organisationer som verkar för att skydda mot 
och förebygga våld och hjälpa våldsoffren.

• Att ge stöd och uppmuntran till icke-
statliga organisationer, organ, organisationer 
och föreningar som verkar för att skydda 
mot och förebygga våld mot barn, 
ungdomar och kvinnor och hjälpa 
våldsoffren på både nationell nivå, inom 
EU och i tredjeländer.

Or. es

Ändringsförslag från Amalia Sartori

Ändringsförslag 60
Artikel 3, led a, punktsats 1a (ny)

• Att fortsätta att tillhandahålla helpdesk-
tjänster åt icke-statliga organisationer och 
andra organisationer för att hjälpa dem att 
utforma sina projekt och etablera kontakter 
med andra samarbetspartner.

Or. fr

Motivering

Helpdesken har varit till stor hjälp för icke-statliga organisationer, i synnerhet de som 
deltagit i Daphneprogrammet för första gången, eftersom de genom denna har haft tillgång 
till upplysningar om programmets samtliga villkor och bestämmelser. Det är därför viktigt att 
denna tjänst bibehålls.

Ändringsförslag från Anna Hedh

Ändringsförslag 61
Artikel 3, led a, punktsats 2

• Att utveckla och genomföra 
medvetandehöjande åtgärder riktade mot 

• Att utveckla och genomföra 
medvetandehöjande åtgärder riktade mot 
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särskilda målgrupper, utforma material som 
kompletterar befintligt material eller anpassa 
och använda befintligt material i andra 
geografiska områden eller för andra 
målgrupper.

särskilda målgrupper, exempelvis specifika 
yrkes- och befolkningsgrupper samt 
våldsförövare, utforma material som 
kompletterar befintligt material eller anpassa 
och använda befintligt material i andra 
geografiska områden eller för andra 
målgrupper.

Or. sv

Motivering

Exempel på yrkesgrupper som målgrupp för medvetandehöjande åtgärder är personal som 
hanterar våld mot kvinnor och barn, såsom poliser, domstolspersonal, sjukvårdspersonal, 
lärare och ungdoms- och socialarbetare samt personal inom kriminalvården, barnpsykologer 
och terapeuter. Även medvetandehöjande utbildning kring hedersrelaterade brottslighet 
riktad mot särskilda yrkes- och befolkningsgrupper bör ingå.

Ändringsförslag från Katerina Batzeli

Ändringsförslag 62
Artikel 3, led a, punktsats 2a (ny)

• Att vidta åtgärder som riktar sig till 
kvinnor i befolkningsgrupper med 
kulturella särdrag eller i etniska 
minoritetsgrupper och som behandlar de 
särskilda former av våld som dessa kvinnor 
utsätts för.

Or. el

Motivering

Kvinnor i minoritetsgrupper eller i grupper med kulturella särdrag utsätts för särskilda 
våldsformer som måste bemötas på ett särskilt sätt. Inom Daphneprogrammet måste 
erforderlig vikt fästas vid de våldsproblem som dessa kvinnor möter och konkreta åtgärder 
måste vidtas. 

Ändringsförslag från Katerina Batzeli

Ändringsförslag 63
Artikel 3, led a, punktsats 2b (ny)

• Att utveckla och genomföra åtgärder för 
att återintegrera våldsoffer på 
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arbetsmarknaden och i samhällslivet.

Or. el

Motivering

Våldsoffer uppvisar ofta tendenser till social marginalisering, och därför bör det vara ett 
grundläggande mål att få dem socialt återintegrerade. Ett första viktigt steg mot detta är att 
underlätta tillträdet till arbetsmarknaden.

Ändringsförslag från Katerina Batzeli

Ändringsförslag 64
Artikel 3, led a, punktsats 2c (ny)

• Att undersöka orsakerna till den 
nuvarande situationen när det gäller 
handel med kvinnor och barn som utnyttjas 
för sexuella ändamål och att genomföra 
effektiva medvetandehöjande kampanjer 
för allmänheten i denna fråga.

Or. el

Motivering

Daphneprogrammet kan och bör bland sina insatser även innehålla åtgärder för att på allvar 
ta tag i handeln med kvinnor och barn, ett problem som antagit mycket stora proportioner. 

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 65
Artikel 3, led a, punktsats 4

• Att identifiera och förstärka de insatser 
som bidrar till positiv behandling av
människor i riskzonen för våld, dvs. 
åtgärder som uppmuntrar till respekt för 
dem och främjar deras välfärd och 
självförverkligande.

• Att identifiera och förstärka de insatser 
som syftar till att främja personlig och 
själslig utveckling för människor i riskzonen 
för våld och att lära dem att hantera stress 
och skapa en positiv självbild som bygger 
på mänsklig värdighet, en grundläggande 
värdering som bör respekteras.

Or. pl
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Motivering

I kampen mot våldet är personlig utveckling och förmågan att hantera stress av vital 
betydelse för offer och för människor i riskzonen.

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 66
Artikel 3, led a, punktsats 4

• Att identifiera och förstärka de insatser 
som bidrar till positiv behandling av 
människor i riskzonen för våld, dvs. åtgärder 
som uppmuntrar till respekt för dem och 
främjar deras välfärd och 
självförverkligande.

• Att identifiera och förstärka de insatser 
som bidrar till positiv behandling och 
återintegrering i samhället av våldsoffer 
och/eller människor i riskzonen för våld, 
dvs. åtgärder som uppmuntrar till respekt för 
dem och främjar deras välfärd och 
självförverkligande.

Or. fr

Motivering

Programmet måste bidra till att stärka åtgärder som syftar till att ge våldsoffer och 
människor i riskzonen för våld ett bättre liv och att återintegrera dem i samhället. 

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 67
Artikel 3, led a, punktsats 4a (ny)

• Att ge särskilt stöd till insatser som syftar 
till att bekämpa kränkningar av kvinnliga 
invandrares mänskliga rättigheter.

Or. de

Motivering

Det är viktigt att tydligt och omfattande beskriva programmålen.

Ändringsförslag från Elena Valenciano Martínez-Orozco och Iratxe García Pérez

Ändringsförslag 68
Artikel 3, led b, punktsats 1
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• bilda sektorsöverskridande nätverk, • bilda sektorsöverskridande nätverk, i 
första hand till stöd för offer för våld mot 
barn, ungdomar och kvinnor samt offer för 
människohandel,

Or. es

Ändringsförslag från Katerina Batzeli

Ändringsförslag 69
Artikel 3, led b, punktsats 2a (ny)

• Att tillhandahålla lämplig utbildning och 
fortbildning av yrkesverksamma med 
ansvar att registrera fall av våld i hemmet 
och uppgifter om dessa fall så att de lättare 
kan kännas igen. 

Or. el

Motivering

Våld i hemmet omgärdas ofta av fördomar i samhället. Detta leder till att fall av våld inte 
registreras och till att den skyldige familjemedlemmen inte betraktas som gärningsman. 
Yrkesverksamma som kommer i kontakt med våldsoffer måste få utbildning som gör det 
lättare för dem att känna igen fall av våld i hemmet så att offren kan få största möjliga hjälp.  

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 70
Artikel 3, led b, punktsats 3

• höja medvetenheten om våld hos vissa 
målgrupper, exempelvis hos vissa 
yrkesgrupper, för att förbättra deras 
kunskaper om detta och främja 
uppbyggnaden av en nolltolerans mot våld 
och för att uppmuntra och stödja offer som 
anmäler våldshandlingar,

• höja medvetenheten och öka kunskaperna 
om orsakerna till våld hos vissa målgrupper, 
främja själslig och personlig utveckling
samt uppmuntra och stödja offer som 
anmäler våldshandlingar,

Or. pl

Motivering

Upplysning om våldets orsaker samt personlig utveckling är av vital betydelse i kampen mot 
detta samhällsgissel.
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Ändringsförslag från Elena Valenciano Martínez-Orozco och Iratxe García Pérez

Ändringsförslag 71
Artikel 3, led b, punktsats 3

• höja medvetenheten om våld hos vissa 
målgrupper, exempelvis hos vissa 
yrkesgrupper, för att förbättra deras 
kunskaper om detta och främja 
uppbyggnaden av en nolltolerans mot våld 
och för att uppmuntra och stödja offer som 
anmäler våldshandlingar,

• höja medvetenheten om våld i alla dess 
former hos vissa målgrupper, exempelvis 
hos nationella, regionala och lokala 
myndigheter samt vissa yrkesgrupper, för att 
förbättra deras kunskaper om detta och 
främja uppbyggnaden av en nolltolerans mot 
våld och för att uppmuntra och stödja offer 
som anmäler våldshandlingar,

Or. es

Ändringsförslag från Anna Hedh

Ändringsförslag 72
Artikel 3, led b, punktsats 3

• höja medvetenheten om våld hos vissa 
målgrupper, exempelvis hos vissa 
yrkesgrupper, för att förbättra deras 
kunskaper om detta och främja 
uppbyggnaden av en nolltolerans mot våld 
och för att uppmuntra och stödja offer som 
anmäler våldshandlingar,

• höja medvetenheten om våld hos vissa 
målgrupper, exempelvis hos vissa yrkes- och 
befolkningsgrupper, för att förbättra deras 
kunskaper om detta och främja 
uppbyggnaden av en nolltolerans mot våld 
och för att uppmuntra och stödja offer som 
anmäler våldshandlingar,

Or. sv

Motivering

Exempel på yrkesgrupper som målgrupp för medvetandehöjande åtgärder är personal som 
hanterar våld mot kvinnor och barn, såsom poliser, domstolspersonal, sjukvårdspersonal, 
lärare och ungdoms- och socialarbetare samt personal inom kriminalvården, barnpsykologer 
och terapeuter. Även medvetandehöjande utbildning kring hedersrelaterade brottslighet 
riktad mot särskilda yrkes- och befolkningsgrupper bör ingå.

Ändringsförslag från Anna Hedh

Ändringsförslag 73
Artikel 3, led b, punktsats 4
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• studera våldsrelaterade fenomen, utforska 
och bekämpa grundorsakerna till våld på alla 
nivåer i samhället, och

• studera våldsrelaterade fenomen, utforska, 
förebygga och bekämpa grundorsakerna till 
våld på alla nivåer i samhället, och

Or. sv

Motivering

Det är viktigt att även förebygga orsakerna till våld.

Ändringsförslag från Elena Valenciano Martínez-Orozco och Iratxe García Pérez

Ändringsförslag 74
Artikel 3, led b, punktsats 4

• studera våldsrelaterade fenomen, utforska 
och bekämpa grundorsakerna till våld på alla 
nivåer i samhället, och 

• studera fenomen relaterade till våld riktat 
mot barn, ungdomar och kvinnor , utforska 
och bekämpa grundorsakerna till våld på alla 
nivåer i samhället, och 

Or. es

Ändringsförslag från Elena Valenciano Martínez-Orozco och Iratxe García Pérez

Ändringsförslag 75
Artikel 3, led b, punktsats 5

• öka medvetenheten om de hälsoproblem 
och sociala problem som orsakas av 
narkotikaanvändning och uppmuntra till 
en öppen dialog i syfte att bygga upp större
kunskap om narkotikafrågor.

utgår

Or. es

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 76
Artikel 4, led b

b) särskilda gränsöverskridande program av 
gemenskapsintresse som läggs fram av minst 
tre medlemsstater i enlighet med de villkor 
som anges i de årliga arbetsprogrammen, 

b) särskilda gränsöverskridande program av 
gemenskapsintresse som läggs fram av minst 
tre medlemsstater, eventuellt i samarbete 
med associerade länder eller 
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eller kandidatländer i enlighet med de villkor 
som anges i de årliga arbetsprogrammen, 
eller

Or. fr

Motivering

Det vore praktiskt att ge möjlighet åt gränsöverskridande program i vilka tredjeländer kan 
delta, särskilt i samband med åtgärder för att bekämpa människohandel.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 77
Artikel 4, led c

c) stöd till verksamhet inom icke-statliga 
organisationer eller andra organ vars 
målsättningar är av allmänt europeiskt 
intresse i överensstämmelse med de 
allmänna målen för programmet och i 
enlighet med de villkor som anges i de årliga 
arbetsprogrammen.

c) stöd till verksamhet inom icke-statliga 
organisationer eller andra organ vars 
målsättningar innefattar skydd av den 
mänskliga värdigheten och respekt för 
människor i överensstämmelse med de 
allmänna målen för programmet och i 
enlighet med de villkor som anges i de årliga 
arbetsprogrammen.

Or. pl

Motivering

Mänsklig värdighet och respekt för människor bör prioriteras i samband med målet att 
bekämpa våldet.

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 78
Artikel 6, punkt 2

2. I kampen mot våldet är våldsoffren och de 
som är i riskzonen att utsättas för våld de 
främsta målgrupperna. Övriga målgrupper är 
bland annat lärare och pedagogisk personal, 
poliser och socialarbetare, lokala och 
nationella myndigheter, medicinsk och 
sjukvårdande personal, domstolspersonal, 
icke-statliga organisationer, fackföreningar 
och religiösa samfund. Det är också lämpligt 

2. I kampen mot våldet är våldsoffren och de 
som är i riskzonen att utsättas för våld de 
främsta målgrupperna. Övriga målgrupper är 
bland annat lärare och pedagogisk personal, 
poliser och socialarbetare, lokala och 
nationella myndigheter, medicinsk och 
sjukvårdande personal, domstolspersonal, 
icke-statliga organisationer, fackföreningar 
och religiösa samfund. Det är också lämpligt 
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att utarbeta behandlingsprogram för såväl 
offer som förövare i syfte att förebygga våld.

att utarbeta stöd- och 
återintegreringsprogram för såväl offer som 
förövare i syfte att förebygga våld.

Or. fr

Motivering

Termen ”stöd- och återintegreringsprogram” täcker såväl fysisk och psykologisk behandling 
som åtgärder för att återintergrera både våldsoffer och -förövare, särskilt i syfte att förhindra 
att sådant beteende upprepas i framtiden.

Ändringsförslag från Lissy Gröner

Ändringsförslag 79
Artikel 6, punkt 2

2. I kampen mot våldet är våldsoffren och 
de som är i riskzonen att utsättas för våld de 
främsta målgrupperna. Övriga målgrupper är 
bland annat lärare och pedagogisk personal, 
poliser och socialarbetare, lokala och 
nationella myndigheter, medicinsk och 
sjukvårdande personal, domstolspersonal, 
icke-statliga organisationer, fackföreningar 
och religiösa samfund. Det är också lämpligt 
att utarbeta behandlingsprogram för såväl
offer som förövare i syfte att förebygga 
våld.

2. Våldsoffren och de som är i riskzonen att 
utsättas för våld är de främsta målgrupperna. 
Övriga målgrupper är bland annat lärare och 
pedagogisk personal, poliser och 
socialarbetare, lokala och nationella 
myndigheter, medicinsk och sjukvårdande 
personal, domstolspersonal, icke-statliga 
organisationer, fackföreningar, journalister, 
personer verksamma inom media samt
religiösa samfund. Det är också lämpligt att 
utarbeta stödprogram för offren och 
samtidigt se till att förövarna ställs till 
svars. I syfte att förebygga våld är det därtill 
nödvändigt att utvärdera program riktade 
mot förövare.

Or. en

Motivering

Offrens säkerhet bör alltid komma i första hand. Alltför ofta glöms deras skyddsbehov bort 
eller hamnar i skymundan. Samtidigt har vissa länder utvecklat behandlingsprogram för 
förövare, även om resultaten från dessa har ifrågasatts på senare tid. Det vore därför nyttigt 
om man byggde vidare på de program som redan finns och satsade på att utveckla metoder 
för att utvärdera dessa och sprida information.
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Ändringsförslag från Ilda Figueiredo

Ändringsförslag 80
Artikel 6, punkt 2

2. I kampen mot våldet är våldsoffren och de 
som är i riskzonen att utsättas för våld de 
främsta målgrupperna. Övriga målgrupper är 
bland annat lärare och pedagogisk personal, 
poliser och socialarbetare, lokala och 
nationella myndigheter, medicinsk och 
sjukvårdande personal, domstolspersonal, 
icke-statliga organisationer, fackföreningar 
och religiösa samfund. Det är också lämpligt 
att utarbeta behandlingsprogram för såväl
offer som förövare i syfte att förebygga 
våld.

2. I kampen mot våldet är våldsoffren och de 
som är i riskzonen att utsättas för våld – i 
första hand barn, ungdomar och kvinnor –
de främsta målgrupperna. Övriga 
målgrupper är bland annat lärare och 
pedagogisk personal, poliser och 
socialarbetare, lokala och nationella 
myndigheter, medicinsk och sjukvårdande 
personal, domstolspersonal, icke-statliga 
organisationer, fackföreningar, religiösa 
samfund och journalister. Det är också 
lämpligt att utarbeta stödprogram för offren
och samtidigt se till att förövarna ställs till 
svars. I syfte att förebygga våld är det därtill 
nödvändigt att utvärdera program riktade 
mot förövare.

Or. en

Motivering

I kampen för att förebygga våld måste medierna spela en viktig roll.

Offrens säkerhet bör alltid komma i första hand. Alltför ofta glöms deras skyddsbehov bort 
eller hamnar i skymundan. Samtidigt har vissa länder utvecklat behandlingsprogram för 
förövare, och det är nödvändigt att effektiviteten i dessa program utvärderas.

Ändringsförslag från Anna Hedh

Ändringsförslag 81
Artikel 6, punkt 2

2. I kampen mot våldet är våldsoffren och de 
som är i riskzonen att utsättas för våld de 
främsta målgrupperna. Övriga målgrupper är 
bland annat lärare och pedagogisk personal, 
poliser och socialarbetare, lokala och 
nationella myndigheter, medicinsk och 
sjukvårdande personal, domstolspersonal, 
icke-statliga organisationer, fackföreningar 
och religiösa samfund. Det är också lämpligt 
att utarbeta behandlingsprogram för såväl 

2. I kampen mot våldet är våldsoffren och de 
som är i riskzonen att utsättas för våld de 
främsta målgrupperna. Övriga målgrupper är 
bland annat lärare och pedagogisk personal, 
ledare för barn- och 
ungdomsorganisationer, föräldrar, poliser 
och socialarbetare, lokala och nationella 
myndigheter, medicinsk och sjukvårdande 
personal, domstolspersonal, icke-statliga 
organisationer, fackföreningar och religiösa 
samfund. Det är också lämpligt att utarbeta 
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offer som förövare i syfte att förebygga våld. behandlingsprogram för såväl offer som 
förövare i syfte att förebygga våld.

Or. sv

Ändringsförslag från Katerina Batzeli

Ändringsförslag 82
Artikel 6, punkt 2

2. I kampen mot våldet är våldsoffren och de 
som är i riskzonen att utsättas för våld de 
främsta målgrupperna. Övriga målgrupper är 
bland annat lärare och pedagogisk personal, 
poliser och socialarbetare, lokala och 
nationella myndigheter, medicinsk och 
sjukvårdande personal, domstolspersonal, 
icke-statliga organisationer, fackföreningar 
och religiösa samfund. Det är också lämpligt 
att utarbeta behandlingsprogram för såväl 
offer som förövare i syfte att förebygga våld.

2. I kampen mot våldet är våldsoffren och de
som är i riskzonen att utsättas för våld de 
främsta målgrupperna. Även 
familjemedlemmar och i synnerhet barn till 
kvinnor som utsätts för våld är målgrupper. 
Övriga målgrupper är bland annat lärare och 
pedagogisk personal, poliser och 
socialarbetare, lokala och nationella 
myndigheter, medicinsk och sjukvårdande 
personal, domstolspersonal, icke-statliga 
organisationer, fackföreningar och religiösa 
samfund. Det är också lämpligt att utarbeta 
behandlingsprogram för såväl offer som 
förövare i syfte att förebygga våld.

Or. el

Motivering

Det är inte bara offrens utan även deras familjemedlemmars liv som påverkas av våldet. I 
synnerhet barn vars mödrar utsätts för våld behöver extra omsorg eftersom dessa barn 
sannolikt blivit vittnen till våld i hemmet, något som inverkar mycket negativt på deras 
psykiska hälsa.

Ändringsförslag från Lissy Gröner

Ändringsförslag 83
Artikel 7

Programmet skall vara öppet för offentliga 
eller privata organisationer och institutioner 
(lokala myndigheter på behörig nivå, 
universitetsinstitutioner och 
forskningscentrum) som arbetar med att 
förebygga och bekämpa våld mot barn, 
ungdomar och kvinnor eller med skydd mot 
sådant våld eller med stöd till våldsoffer 
eller med att genomföra målinriktade 

Programmet skall vara öppet för offentliga 
eller privata organisationer och institutioner 
(lokala myndigheter på behörig nivå, 
universitetsinstitutioner och 
forskningscentrum samt journalister och 
media) som arbetar med att förebygga och 
bekämpa våld mot barn, ungdomar och 
kvinnor eller med skydd mot sådant våld 
eller med stöd till våldsoffer eller med att 
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insatser för att främja avståndstagande från 
sådant våld eller med att uppmuntra 
förändringar i attityderna och beteendet mot 
utsatta grupper och våldsoffer. Programmet 
skall också vara öppet för offentliga eller 
privata organisationer och institutioner 
(lokala myndigheter på behörig nivå, 
universitetsinstitutioner och 
forskningscentrum) som är verksamma 
med att informera om och förhindra 
narkotikamissbruk.

genomföra målinriktade insatser för att 
främja avståndstagande från sådant våld 
eller med att uppmuntra förändringar i 
attityderna och beteendet mot utsatta 
grupper och våldsoffer.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att även medierna involveras i programmet.

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 84
Artikel 11, punkt 1

1. Synergier och komplementaritet kommer 
att eftersträvas med andra 
gemenskapsinstrument, särskilt de allmänna 
programmen ”Säkerhet och skydd för 
friheter” och ”Solidaritet och hantering av 
migrationsströmmar”, sjunde 
ramprogrammet för forskning och 
utveckling samt programmen som rör 
hälsoskydd och säkrare Internet. 
Komplementaritet med Europeiskt centrum 
för kontroll av narkotika och 
narkotikamissbruk kommer att eftersträvas 
aktivt. Den del av informationen om våld 
och narkotika som rör statistik kommer att 
utvecklas i samarbete med medlemsstaterna, 
när så behövs med hjälp av gemenskapens 
statistiska program.

1. Synergier och komplementaritet kommer 
att eftersträvas med andra 
gemenskapsinstrument, särskilt de allmänna 
programmen ”Säkerhet och skydd för 
friheter” och ”Solidaritet och hantering av 
migrationsströmmar”, sjunde 
ramprogrammet för forskning och 
utveckling samt programmen som rör 
hälsoskydd och säkrare Internet. 
Komplementaritet måste också eftersträvas 
med det framtida europeiska 
jämställdhetsinstitutet, i första hand för att 
se till att de grupper som är i riskzonen står 
i fokus för åtgärder som vidtas inom ramen 
för Daphne III-programmet. Den del av 
informationen om våld och narkotika som 
rör statistik kommer att utvecklas i 
samarbete med medlemsstaterna, när så 
behövs med hjälp av gemenskapens 
statistiska program.

Or. fr
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Motivering

Samordning med det framtida jämställdhetsinstitutet kan ge synergieffekter av värde för 
insamlingen av upplysningar om grupper som är särskilt utsatta för våld, och därmed bidra 
till att åtgärder som vidtas inom ramen för programmet inriktas på ett bättre sätt på dessa 
grupper.


