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Tarkistuksen esittäjä(t): Gabriela Creţu

Tarkistus 1
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Aa. ottaa huomioon, että huumeiden käyttö liittyy HIV:n leviämiseen 
sukupuoliyhteyden kautta ja naisiin kohdistuvaan lisääntyneeseen riskiin,

Or. en

Tarkistusten esittäjä(t): Gabriele Creţu

Tarkistus 2
Johdanto-osan A b kappale (uusi)

Ab. ottaa huomioon, että kansalaisjärjestöillä on merkittävä rooli kaikkien kansalaisten 
osallistumisen edistämisessä yleensä siten, että ne puhuvat marginalisoinnista, 
köyhyydestä ja sosiaalisesta syrjäytymisestä kärsivien ihmisten ja yhteisöjen 
puolesta,

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marusya Ivanova Lyubcheva

Tarkistus 3
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Aa. ottaa huomioon, että huumeiden käyttö voi johtaa erityisiin terveysriskeihin kuten 
raskausajan ongelmiin ja lisääntymisterveyden heikkenemiseen tyttöjen ja naisten 
osalta,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Marusya Ivanova Lyubcheva

Tarkistus 4
Johdanto-osan A b kappale (uusi)

Ab. ottaa huomioon, että rikollisuuden, laittoman toiminnan ja prostituution määrä on 
lisääntynyt merkittävästi yhteiskunnassa ja erityisesti huumeriippuvuudesta 
kärsivien nuorten tyttöjen ja naisten keskuudessa,

Or. en

Tarkistusten esittäjä(t): Feleknas Uca

Tarkistus 5
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Aa. ottaa huomioon, että miehiä osallistuu enemmän hoito-ohjelmiin kuin naisia ja että 
huumeidenkäyttäjän hoito-ohjelmiin osallistuvista henkilöistä noin 20 prosenttia on 
naisia tällä hetkellä Euroopassa,

Or. en

Tarkistusten esittäjä(t): Feleknas Uca

Tarkistus 6
Johdanto-osan A b kappale (uusi)

Ab. ottaa huomioon, että seksityötä tekevät naiset harjoittavat kyseistä ammattia 
huumeiden käytön rahoittamiseksi ja seksityöläiset kuuluvat ryhmään, joka on altis 
huumeongelman kehittymiselle,
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Marusya Ivanova Lyubcheva

Tarkistus 7
1 kohta

1. kehottaa jäsenvaltioiden hallituksia, kansalaisjärjestöjä, kansalaisyhteiskunnan 
rakenteita sekä vanhempien ja ammattihenkilöiden muodostamia järjestöjä 
toteuttamaan mittavia tiedotuskampanjoita, joissa ei rajoituta yksinomaan 
varoittamaan alkoholin vaaroista (poistetaan): 
- huumausaineiden aiheuttamista fyysiseen terveyteen ja mielenterveyteen 

kohdistuvista riskeistä ja haitoista etenkin nuorille naisille, raskaana oleville tai 
imettäville naisille sekä lapsille;

- äitien terveydestä ja huumausaineiden välittymisestä äidistä sikiöön
- huumeriippuvaisille alaikäisille ja rikoksentekijöille tarjottavista hoidoista;
- alkoholiongelmaisten tai huumeriippuvaisten lasten vanhemmille tarjottavasta 

tuesta;

Or. en

Tarkistusten esittäjä(t): Roselyne Lefrançois

Tarkistus 8
1 kohta

1. antaa tunnustuksen niille jäsenvaltioiden hallituksille sekä vanhempien ja 
ammattihenkilöiden muodostamille järjestöille, jotka (poistetaan) ovat järjestäneet 
(poistetaan) tiedotuskampanjoita:
- huumausaineiden aiheuttamista haitoista etenkin nuorille naisille, raskaana oleville tai 

imettäville naisille sekä lapsille;
- äitien terveydestä ja huumausaineiden välittymisestä äidistä sikiöön
- huumeriippuvaisille alaikäisille ja rikoksentekijöille tarjottavista hoidoista;
- (poistetaan) huumeriippuvaisten lasten vanhemmille tarjottavasta tuesta;

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anni Podimata

Tarkistus 9
1 kohta

1. antaa tunnustuksen niille jäsenvaltioiden hallituksille sekä vanhempien ja 
ammattihenkilöiden muodostamille järjestöille, jotka eivät ole rajoittuneet yksinomaan 
varoittamaan alkoholin vaaroista vaan ovat järjestäneet mittavia tiedotuskampanjoita:
- huumausaineiden aiheuttamista haitoista etenkin nuorille naisille, raskaana oleville tai 

imettäville naisille sekä lapsille naisille sekä lapsille;
- äitien terveydestä ja huumausaineiden välittymisestä äidistä sikiöön
- huumeriippuvaisille alaikäisille ja rikoksentekijöille tarjottavista hoidoista;
- alkoholiongelmaisten tai huumeriippuvaisten lasten vanhemmille tarjottavasta tuesta;
korostaa että näiden tiedotuskampanjoiden lisäksi on tärkeää ryhtyä ennalta 
ehkäiseviin toimiin tämän vitsauksen, joka koskee yhä useampaa nuorta tyttöä ja 
poikaa valitettavan varhaisesta iästä lähtien, torjumiseksi;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Tarkistus 10
1 a kohta (uusi)

1a. panee merkille, että miesten ja naisten välillä on havaittu merkittävä eroja 
huumeiden käytön asteissa ja tavoissa; korostaa, että tutkimukset osoittavat 
fysiologisia ja psykologisia tekijöitä koskevia merkittäviä sukupuolten välisiä eroja, 
jotka liittyvät riippuvuuden kehittymiseen, riskinottoon ja avunhakumenetelmiin;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Tarkistus 11
1 b kohta (uusi)

1 b. viittaa kasvavaan huoleen siitä, että syy siihen miksi naiset eivät hae hoitoa voi 
löytyä sosiaalisen ja taloudellisen tuen puutteesta ja erityisesti lastenhoidon 
velvoitteista, joita pidetään tekijöinä, jotka estävät naisia hyödyntämästä huumeiden 
käytön hoitoon liittyviä palveluja; panee merkille, että niihin palveluihin, joiden 
yhteydessä tarjotaan lastenhoitoa osallistuu enemmän naisia;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marusya Ivanova Lyubcheva

Tarkistus 12
1 a kohta (uusi)

1a. pahoittelee sitä, että kansalaisjärjestöjen kansalliset ja kansainväliset verkostot ja 
erityisesti naisten, äitien ja nuorten tyttöjen järjestöt osallistuivat puutteellisesti 
ensimmäiseen huumeita koskevaan kansalaisyhteiskunnan foorumiin, joka 
järjestettiin joulukuussa 2007; kehottaa komissiota aktiivisesti edistämään kyseisten 
järjestöjen osallistumista;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Marusya Ivanova Lyubcheva

Tarkistus 13
1 b kohta (uusi)

1 b. kehottaa jäsenvaltioita edistämään tyttöjä ja nuoria naisia koskevien vapaaehtoisten 
toimien kehittämistä tiedon levittämiseksi, huumeriippuvaisten nuorten ja heidän 
perheidensä parissa työskentelemiseksi ja heidän auttamisekseen;

Or. en

Tarkistusten esittäjä(t): Gabriele Creţu

Tarkistus 14
1 a kohta (uusi)

1a. korostaa sitä, että komission on työskenneltävä asianomaisten järjestöjen kanssa 
sellaisen integroidun toimintapaketin luomiseksi, joka sisältää seksuaalikasvatusta, 
seksuaali- ja lisääntymisterveydestä tiedottamista ja konsultointia sekä huumeiden 
käyttäjille ja heidän kumppaneilleen annettavia oikeuksia koskevia toimia;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anni Podimata

Tarkistus 15
2 kohta

2. kehottaa jäsenvaltioita soveltamaan EU:n huumeidenvastaista politiikkaa 
asianmukaisella tavalla ja edistämään kansainvälisiä kampanjoita, joihin osallistuu 
kansalaisyhteiskunta, jolla on asian kannalta merkittävä rooli;

Or. fr

Tarkistusten esittäjä(t): Roselyne Lefrançois

Tarkistus 16
2 kohta

2. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan mallia nykyisistä parhaista käytännöistä tavoitteena 
lasten ja nuorten tiedottaminen ja huumeiden käytön ehkäisy ja edistämään niiden 
kehittämistä yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 17
2 kohta

2. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan mallia nykyisistä parhaista käytännöistä, kuten 
"nollatoleranssipolitiikasta" ja yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan kanssa 
tehokkaammin estämään järjestäytynyttä rikollisuutta, erityisesti ihmiskauppaa, 
joka liittyy tiiviisti huumekauppaan;

Or. fr

Tarkistusten esittäjä(t): Feleknas Uca

Tarkistus 18
2 kohta

2. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan mallia nykyisistä parhaista käytännöistä, kuten 
"nollatoleranssipolitiikasta" huumeiden välityksen osalta; muistuttaa, että tällä 
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lähestymistavalla on myös negatiivisia vaikutuksia ellei rikollisuuden 
vähentämistoimilla pyritä muuttamaan oikeudellista, rikosoikeudellista tai 
sosioekonomista kontekstia, jossa rikos tapahtuu;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Marusya Ivanova Lyubcheva

Tarkistus 19
2 kohta

2. kehottaa jäsenvaltioita vaihtamaan nykyisiä parhaita käytäntöjä, joita parhaillaan 
käytetään huumeiden torjunnassa ja soveltamaan "nollatoleranssipolitiikkaa";

Or. en

Tarkistuksen esittäjä: Eva-Britt Svensson

Tarkistus 20
2 a kohta (uusi)

2a. korostaa kuinka tärkeää yhteiskunnalle on varata varoja niiden 
vapaaehtoisjärjestöjen ja vanhempainyhdistysten tukemiseksi, jotka taistelevat 
erityisesti nuorten alkoholin ja huumeiden väärinkäyttöä vastaan;

Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 21
2 a kohta (uusi)

2a. kehottaa komissiota varmistamaan, että uudessa terveysstrategiassa vuosiksi 2008–
2013 huomioidaan huumeiden eri vaikutus naisiin ja erityisesti kansalaisjärjestöjen 
toteuttamien huumeiden vastaisten tiedotusohjelmien rahoitus;

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä: Eva-Britt Svensson

Tarkistus 22
3 kohta

3. antaa tunnustuksen niille eurooppalaisille tiedotusvälineille, jotka ovat tuoneet esiin 
lääketieteellisiä tutkimuksia kannabiksen ja muiden huumausaineiden käytön 
yhteydestä mielenterveyteen, etenkin (poistetaan) nuorten naisten keskuudessa;

Or. sv

Tarkistusten esittäjä(t): Roselyne Lefrançois

Tarkistus 23
3 kohta

3. korostaa tiedotusvälineiden olennaista tehtävää sen tieteellisen tiedon levittäjänä, 
joka koskee (poistetaan) huumausaineiden käytön vaikutusta terveyteen ja etenkin 
henkiseen tasapainoon, etenkin (poistetaan) nuorten naisten ja raskaana olevien 
naisten keskuudessa;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Marusya Ivanova Lyubcheva

Tarkistus 24
3 kohta

3. pitää myönteisenä niiden eurooppalaisten tiedotusvälineiden kumppanuutta, jotka 
ovat tuoneet esiin lääketieteellisiä tutkimuksia kannabiksen ja muiden 
huumausaineiden käytön yhteydestä mielenterveyteen, etenkin äitiyttä harkitsevien 
nuorten naisten keskuudessa ja kehottaa erityisesti sähköisiä tiedotusvälineitä 
asianmukaisesti levittämään huumeiden torjuntaa koskevia parhaita käytäntöjä;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 25
3 kohta

3. antaa tunnustuksen niille eurooppalaisille tiedotusvälineille, jotka ovat tuoneet esiin 
lääketieteellisiä tutkimuksia kannabiksen ja muiden huumausaineiden käytön 
yhteydestä mielenterveyteen, etenkin äitiyttä harkitsevien nuorten naisten keskuudessa 
ja rohkaisee niitä osallistumaan merkittävällä tavalla huumeiden vastaisiin 
kampanjoihin nuoreen sukupolveen omaavansa vaikutusvallan takia;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 26
3 a kohta (uusi)

3a. kehottaa Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskusta 
keräämään tilastoja, jotka koskevat naisten huumeidenkäyttöä EU:ssa, 
analysoimaan kyseisen huumeidenkäytön suuntauksia ja huomioimaan 
sukupuolesta johtuvat vaikutukset vuosiraportissaan pyrkimyksenä tarjota 
parempaa tietoa ja saattaa ongelma paremmin Euroopan kansalaisyhteiskunnan 
tietoisuuteen; 

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Anni Podimata

Tarkistus 27
4 kohta

4. pitää tarpeellisena arvioida huumeiden torjunnan yhteydessä tähän mennessä 
toteutettujen politiikkojen tehokkuutta ja tarvittaessa parantaa niitä ottaen 
huomioon, että kyseessä on kansanterveyttä koskeva asia, joka vaikuttaa 
yhteiskuntaan kokonaisuudessaan; korostaa kuinka tärkeää on huomioida osana 
torjuntapolitiikkaa huumeiden käytön hirvittävät seuraukset; muistuttaa, että 
raskaana olevia naisia ja nuoria olisi pidettävä haavoittuvina henkilöinä, jotka 
tarvitsevat tukea terapian, lääkinnällisen valvonnan ja yhteistyössä 
kansalaisjärjestöjen kanssa järjestettävien töihin ja yhteiskuntaan 
uudelleenintegroitumista koskevien ohjelmien avulla.

Or. fr
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Tarkistusten esittäjä(t): Roselyne Lefrançois

Tarkistus 28
4 kohta

4. pitää välttämättömänä tilanteen vakavuuteen ja kiireellisyyteen suhteutettuna 
oikeasuhtaisen tietoisuuden ylläpitämiseksi ja asianmukaisten ja innovatiivisten 
ratkaisujen soveltamiseksi: 
- laskea huumausaineiden väärinkäytöstä aiheutuvat välittömät kustannukset (hoidot, 
jotka liittyvät huumeriippuvuuteen, psyykkisiin häiriöihin, masennukseen, väkivaltaiseen 
käyttäytymiseen, riskikäyttäytymiseen, tapaturmiin, HIV/aidsiin, C-hepatiittiin, 
huumausaineiden väärinkäytön vaikutuksiin hedelmällisyyteen ja raskauteen sekä eräiden 
huumausaineiden välittymiseen äidistä sikiöön), välilliset kustannukset (koulu- tai 
työmotivaation menettäminen, työttömyys) ja inhimilliset kustannukset, jotka koskevat 
erityisesti äitejä ja heidän lapsiaan;
- kehittää indikaattoreita, joilla voidaan mitata toteutetun politiikan 
tehokkuutta ·(koulupoissaolot ja heikko koulumenestys, jääminen työelämän ulkopuolelle, 

työttömyys).

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Prets

Tarkistus 29
4 kohta

4. pitää välttämättömänä:
- laskea huumausaineiden väärinkäytöstä aiheutuvat välittömät kustannukset (hoidot, 

jotka liittyvät huumeriippuvuuteen, psyykkisiin häiriöihin, masennukseen, 
väkivaltaiseen käyttäytymiseen, riskikäyttäytymiseen, tapaturmiin, HIV/aidsiin, C-
hepatiittiin, huumausaineiden väärinkäytön vaikutuksiin hedelmällisyyteen ja 
raskauteen sekä eräiden huumausaineiden välittymiseen äidistä sikiöön), välilliset 
kustannukset (koulu- tai työmotivaation menettäminen, työttömyys) ja inhimilliset 
kustannukset, jotka koskevat erityisesti äitejä ja heidän lapsiaan;

- kehittää indikaattoreita, joilla voidaan mitata toteutetun politiikan tehokkuutta ·
(koulupoissaolot ja heikko koulumenestys, jääminen työelämän ulkopuolelle, 
työttömyys);

- kehittää lisää indikaattoreita, joiden avulla voidaan verrata uusia strategioita 
kansainvälisessä huumeiden torjunnassa erityisesti naisten ja tyttöjen osalta ja 
edistää parhaiden käytäntömallien vaihtoa.

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä: Eva-Britt Svensson

Tarkistus 30
4 kohta

4. pitää välttämättömänä:
- laskea huumausaineiden väärinkäytöstä aiheutuvat välittömät kustannukset (hoidot, 

jotka liittyvät huumeriippuvuuteen, psyykkisiin häiriöihin, masennukseen, 
väkivaltaiseen käyttäytymiseen, riskikäyttäytymiseen tapaturmiin, HIV/aidsiin, C-
hepatiittiin, huumausaineiden väärinkäytön vaikutuksiin hedelmällisyyteen ja 
raskauteen sekä eräiden huumausaineiden välittymiseen äidistä sikiöön), 

välilliset ·kustannukset (koulu- tai työmotivaation menettäminen, työttömyys, huumeiden 
väärinkäytöstä johtuva rikollisuus) ja inhimilliset kustannukset, jotka koskevat 
erityisesti äitejä ja heidän lapsiaan

- kehittää indikaattoreita, joilla voidaan mitata toteutetun politiikan 
tehokkuutta ·(koulupoissaolot ja heikko koulumenestys, jääminen työelämän ulkopuolelle, 

työttömyys, huumeiden väärinkäytöstä johtuva rikollisuus).

Or. sv

Tarkistusten esittäjä(t): Gabriele Creţu

Tarkistus 31
4 a kohta (uusi)

4a. pitää myönteisenä sitä, että huumeita koskevan kansalaisyhteiskuntafoorumin 
katsotaan olevan politiikan suunnittelua ja toimeenpanoa tukeva tehokas väline; on 
kuitenkin eri mieltä niiden kriteerien suhteen, joiden mukaan ”huumeisiin liittyvien 
toimien on oltava keskeinen osa järjestön (fooruminen jäsen) toimintaa” ottaen 
huomioon, että foorumi hyötyisi sellaisten järjestöjen kokemuksesta, joilla on 
huumeisiin ja niiden väärinkäyttöön liittyvää arvokasta kokemusta kuten naisia, 
HIV:ta/AIDS:ia, seksuaalista ja lisääntymisterveyttä sekä oikeuksia edustavat 
ryhmät;

Or. en

Tarkistusten esittäjä(t): Feleknas Uca

Tarkistus 32
4 a kohta (uusi)

4a. on eri mieltä niiden kelpoisuuskriteerien suhteen, joiden mukaan ”huumeisiin 
liittyvien toimien on oltava keskeinen osa järjestön toimintaa”; suosittelee sellaisten 
järjestöjen osallistumista, joilla on huumeisiin ja niiden väärinkäyttöön liittyvää 
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arvokasta kokemusta kuten HIV:ta/AIDS:ia, seksuaalista ja lisääntymisterveyttä 
sekä oikeuksia, kodittomia, mielenterveyttä, alkoholia tai yhteisön apteekkeja 
edustavat ryhmät;

Or. en

Tarkistusten esittäjä(t): Feleknas Uca

Tarkistus 33
4 b kohta (uusi)

4 b. korostaa kansalaisjärjestöjen mahdollisuuksia vaikuttaa jäsenvaltioiden 
kansalliseen terveyspolitiikkaan sen tosiasian huomioimiseksi, että 
huumeongelmasta kärsivät naiset tarvitsevat erityishoitoa ja laajalti saatavilla olevia 
erityispalveluja;

Or. en

Tarkistusten esittäjä(t): Feleknas Uca

Tarkistus 34
4 c kohta (uusi)

4c. korostaa tarvetta tunnistaa naisilla käytävän kaupan ja huumekaupan välinen 
yhteys; muistuttaa, että huume- ja ihmiskauppaa käyvät jengit ovat usein liitoksissa 
toisiinsa ja että on olemassa riski, että naisille kehittyy heidän elämäntilanteestaan 
johtuva huume- ja alkoholiongelma. 

Or. en
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