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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

I. - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Πρόγραμμα της Χάγης που ενεκρίθη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά την συνεδρίασή
του στις 4 και 5 Νοεμβρίου 2004, με βάση τα αποτελέσματα που επετεύχθησαν κατά την προ
ηγούμενη πενταετία από το πρόγραμμα που είχε καθορισθεί στο Τάμπερε το 1999, όρισε, μέ
σω ενός νέου πενταετούς προγράμματος δράσης, ένα χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη του
στόχου προτεραιότητας να αναπτυχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένας Χώρος Ελευθερίας, Ασ
φάλειας και Δικαιοσύνης.

Όμως, ο φιλόδοξος αυτός πολιτικός στόχος δεν μπορεί να επιτευχθεί εάν προηγουμένως δεν
διατεθούν επαρκείς οικονομικοί πόροι.

Για τον λόγο αυτό, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών προοπτικών για την περίοδο 2007-
2013 έχει προβλεφθεί σημαντική αύξηση των οικονομικών πόρων για την επίτευξη ενός Χώρ
ου Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης στην ΕΕ.

ΙΙ.- ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒ
ΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ
2007-2013 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦ
ΑΛΕΙΑΣ.

Η πρόταση που περιέχεται στις δημοσιονομικές προοπτικές για την περίοδο 2007-2013, όσον
αφορά την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως Χώρου Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιο
σύνης, διαρθρώνεται σε τρία γενικά προγράμματα, τα οποία προβλέπουν δημοσιονομικές πα
ρεμβάσεις συνολικού ύψους 7,154 δισεκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες αφορούν την εφαρμογή
10 ειδικών προγραμμάτων. Το κάθε πρόγραμμα αποσκοπεί στην κάλυψη ενός συγκεκριμένο
υ τομέα:

Α) Το γενικό πρόγραμμα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Δικαιοσύνης (543 εκατ. ευρώ) α
ναπτύσσει τον τομέα της δικαιοσύνης, μέσω τεσσάρων ειδικών προγραμμάτων, ένα εκ των ο
ποίων είναι αυτό που αφορά την καταπολέμηση της βίας ("Δάφνη") και την ενημέρωσή και π
ρόληψη σε θέματα ναρκωτικών επί του οποίου συντάσσεται η παρούσα πρόταση γνωμοδότη
σης.

Για το ειδικό αυτό πρόγραμμα προβλέπονται οικονομικοί πόροι ύψους 138,2 εκατ. ευρώ, για
την επίτευξη, κατά την περίοδο 2007-2013, των εξής δύο μεγάλων πολιτικών στόχων:

α) καταπολέμηση της βίας που ασκείται σε ομάδες υψηλού κινδύνου (παιδιά, νέους και γυναί
κες), συνεχίζοντας την ήδη καθιερωμένη πολιτική από τα προγράμματα "Δάφνη" (2000-
2003) και "Δάφνη" II (2004-2008). Προτείνονται οικονομικοί πόροι ύψους 115,850 εκατ. ευ
ρώ.

β) πρόληψη της κατανάλωσης ναρκωτικών και ενημέρωση του κοινού σχετικά με  το θέμα. 
Οι προτεινόμενοι οικονομικοί πόροι ανέρχονται σε 22,30 εκατ. ευρώ.
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Β) Το γενικό πρόγραμμα αλληλεγγύης και διαχείρισης των μεταναστευτικών ρευμάτων
(5,866 δισεκ. ευρώ) θα καλύπτει τον τομέα της ανάπτυξης του Χώρου Ελευθερίας, μέσω της
λειτουργίας 4 ευρωπαϊκών ταμείων: προσφύγων, συνόρων, ένταξης και επιστροφής.

Γ) Το γενικό πρόγραμμα ασφάλειας και διασφάλισης των ελευθεριών (745 εκατ. ευρώ) θ
α καλύπτει τον τομέα της δημιουργία του χώρου Ασφάλειας, μέσω δύο ειδικών προγραμμάτ
ων, ένα για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και ένα δεύτερο για την πρόληψη και τ
ην διαχείριση των συνεπειών της τρομοκρατίας.

ΙΙΙ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑΣ

Κατ' αρχήν, η εισηγήτρια συμμερίζεται απολύτως την θέση της κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καθώς και αυτήν της Επιτ
ροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων να προταθεί ο διαχωρισμός του
περιεχομένου του παρόντος ειδικού προγράμματος σε δύο διαφορετικά ειδικά προγράμματα, 
με δύο διαφορετικές θέσεις του προϋπολογισμού και με δύο διαφορετικούς πολιτικούς στόχο
υς, ένα για την καταπολέμηση της βίας και ένα άλλο για την πρόληψη της κατανάλωσης ναρκ
ωτικών. Πράγματι, δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι για τους οποίους θα ήταν απαραίτητος ο σ
τενός συσχετισμός της καταπολέμησης της βίας και των ναρκωτικών.

Προς την κατεύθυνση αυτή υπήρξε συμφωνία μεταξύ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναι
κών και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, εν
γνώσει της Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία η καθεμιά από τις επιτροπές αυτές θα συντάξει
έκθεση για το σύνολο του ειδικού προγράμματος, η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών ό
μως θα προτείνει την συστηματική διαγραφή του περιεχομένου του προγράμματος που αναφ
έρεται στα ναρκωτικά και θα επικεντρώσει την προσοχή της στην εξέταση του περιεχομένου
που αναφέρεται στη βία, ενώ η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών θα κάνει το αντίθετο, ήτοι θ
α διαγράψει κάθε τι που αναφέρεται στη βία και θα επικεντρώσει την προσοχή της στην εξέτ
αση των θεμάτων που αναφέρονται στα ναρκωτικά.

Για τον λόγο αυτό, και σε συμφωνία με τα προεκτεθέντα, η εισηγήτρια γνωμοδότησης για το
ειδικό πρόγραμμα Δάφνη εκτιμά ότι είναι απαραίτητο να υπογραμμισθούν οι νόμιμοι τρόποι
καταπολέμησης της βίας και ότι πρέπει συνεπώς να διαγραφεί συστηματικά ολόκληρο το περ
ιεχόμενο της πρότασης που αναφέρεται στο πρόβλημα των ναρκωτικών, όπως έχει ήδη προτ
αθεί στο σχέδιο έκθεσης που ετοίμασε η κυρία Inger Segeström επί του τμήματος του ειδικού
προγράμματος που αναφέρεται στο θέμα των ναρκωτικών, αρμόδια για το οποίο είναι η Επιτ
ροπή Πολιτικών Ελευθεριών.

Για τον λόγο αυτό, η εισηγήτρια έχει την τιμή να προτείνει στα μέλη της επιτροπής ότι θα πρ
έπει να διεξαχθεί ψηφοφορία επί του συνόλου των προτάσεων τροπολογιών που αποσκοπούν
στην διαγραφή του κειμένου που αναφέρεται στο θέμα της πρόληψης της κατανάλωσης ναρκ
ωτικών και της σχετικής ενημέρωσης και οι οποίες είναι οι εξής: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 15, 17, 19, 21, 28, 29, 30, 34, 36 και 37.

Όλες οι άλλες προτάσεις τροπολογιών αφορούν το θέμα της καταπολέμησης της βίας που ασ
κείται σε ομάδες υψηλού κινδύνου (παιδιά, νέους και γυναίκες) και τα μέτρα για την ορθή εφ
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1 ΕΕ C .... της 16.2.2006, σελ. ......

αρμογή και εκτέλεση του ειδικού προγράμματος για την καταπολέμηση της βίας.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επι
τροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, που είναι αρμόδια επί της ουσί
ας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Τίτλος

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου και του Συμβούλιου για τη θέσπισ
η, για την περίοδο 2007-2013, του ειδικού π
ρογράμματος καταπολέμηση της βίας (Δάφν
η) και πρόληψη των ναρκωτικών και σχετι
κή ενημέρωση» στο πλαίσιο του
γενικού προγράμματος «Θεμελιώδη δικαιώμ
ατα και δικαιοσύνη»

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου και του Συμβούλιου για τη θέσπισ
η, για την περίοδο 2007-2013, του ειδικού π
ρογράμματος καταπολέμηση της βίας (Δάφν
η) στο πλαίσιο του
γενικού προγράμματος «Θεμελιώδη δικαιώμ
ατα και δικαιοσύνη»

Αιτιολόγηση

Το πρόβλημα της βίας που ασκείται σε παιδιά, νέους, γυναίκες και άλλες ομάδες ατόμων ενδέχε
ται να υποβαθμισθεί εάν συνδυασθεί με την καταπολέμηση των ναρκωτικών.

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να δημιουργηθούν δύο ειδικά προγράμματα, ένα για την καταπολέμηση
της βίας και ένα άλλο για την πρόληψη της κατανάλωσης ναρκωτικών. Το πρώτο θα εντάσσετα
ι στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και το δεύτερο στο πλα
ίσιο αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 2
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(2) Η δράση της Κοινότητας πρέπει να συμπ
ληρώνει τις εθνικές πολιτικές που έχουν ως
στόχο τη βελτίωση της δημόσιας υγείας, την
απομάκρυνση πηγών κινδύνου για την ανθρ
ώπινη υγεία και τη μείωση βλαβών στην υγ
εία οι οποίες οφείλονται στην εξάρτηση απ
ό τα ναρκωτικά.

(2) Η δράση της Κοινότητας πρέπει να συμπ
ληρώνει τις εθνικές πολιτικές που έχουν ως
στόχο τη βελτίωση της δημόσιας υγείας, την
απομάκρυνση πηγών κινδύνου για την ανθρ
ώπινη υγεία.

Αιτιολόγηση

Βλ. προτεινόμενη τροπολογία στον τίτλο της νομοθετικής πρότασης.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 3

(3)Η σωματική, σεξουαλική και ψυχολογική
βία κατά παιδιών, νέων και γυναικών, συμπε
ριλαμβανομένων των απειλών πραγματοποί
ησης τέτοιου είδους πράξεων, ο εξαναγκασμ
ός ή η αυθαίρετη στέρηση της ελευθερίας, εί
τε στη δημόσια είτε στην ιδιωτική ζωή, αποτ
ελούν καταπάτηση του δικαιώματος στη ζω
ή, την ασφάλεια, την ελευθερία, την αξιοπρέ
πεια και τη σωματική και συναισθηματική α
κεραιότητα καθώς επίσης και σοβαρή απειλ
ή για τη σωματική και πνευματική υγεία των
θυμάτων των εν λόγω μορφών βίας. Οι συνέ
πειες από αυτές τις μορφές βίας, οι οποίες εί
ναι τόσο διαδεδομένες στο σύνολο της Κοιν
ότητας, αποτελούν πραγματική μάστιγα για
την υγεία και εμποδίζουν τους πολίτες να απ
ολαύουν ασφάλειας, ελευθερίας και δικαιοσ
ύνης.

(3) Η σωματική, σεξουαλική και ψυχολογικ
ή βία κατά παιδιών, νέων και γυναικών, ειδι
κότερα αυτήν που σχετίζεται με την σεξου
αλική εκμετάλλευση ανθρώπων, συμπεριλα
μβανομένων των απειλών πραγματοποίησης
τέτοιου είδους πράξεων, ο εξαναγκασμός ή
η αυθαίρετη στέρηση της ελευθερίας, είτε στ
η δημόσια είτε στην ιδιωτική ζωή, αποτελού
ν καταπάτηση του δικαιώματος στη ζωή, τη
ν ασφάλεια, την ελευθερία, την αξιοπρέπεια
και τη σωματική και συναισθηματική ακεραι
ότητα καθώς επίσης και σοβαρή απειλή για
τη σωματική και πνευματική υγεία των θυμά
των των εν λόγω μορφών βίας. Οι συνέπειες
από αυτές τις μορφές βίας, οι οποίες είναι τό
σο διαδεδομένες στο σύνολο της Κοινότητα
ς, αποτελούν πραγματική μάστιγα για την υγ
εία και εμποδίζουν τους πολίτες να απολαύο
υν ασφάλειας, ελευθερίας και δικαιοσύνης.

Αιτιολόγηση
Η καταπολέμηση της βίας πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις μορφές της και ειδικότερα αυτήν πο
υ αφορά την εκμετάλλευση ανθρώπων. Πρέπει, ως εκ τούτου, να αναφέρεται ρητώς στο πλαίσι
ο των ειδικών στόχων που επιδιώκει το πρόγραμμα.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 6
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(6) Ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης τονίζει εκ νέου τη
σημασία, μεταξύ άλλων, του δικαιώματος σ
την αξιοπρέπεια, την ισότητα και την αλληλ
εγγύη. Συμπεριλαμβάνει ορισμένες συγκεκρ
ιμένες διατάξεις σχετικά με την προστασία κ
αι προώθηση της σωματικής και ψυχικής υγ
είας, της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυνα
ικών, των δικαιωμάτων του παιδιού και της
καταπολέμησης των διακρίσεων, καθώς επί
σης και σχετικά με την απαγόρευση της απά
νθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης, της
δουλείας και της αναγκαστικής εργασίας κα
θώς και της παιδικής εργασίας. 

(6) Η καταπολέμηση της βίας πρέπει να αν
αγνωρίζεται στο πλαίσιο της προστασίας τ
ων Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, που κατοχυ
ρώνονται από τον χάρτη των θεμελιωδών δι
καιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης τονίζει
εκ νέου τη σημασία, μεταξύ άλλων, του δικ
αιώματος στην αξιοπρέπεια, την ισότητα και
την αλληλεγγύη. Συμπεριλαμβάνει ορισμένε
ς συγκεκριμένες διατάξεις σχετικά με την πρ
οστασία και προώθηση της σωματικής και ψ
υχικής υγείας, της ίσης μεταχείρισης ανδρών
και γυναικών, των δικαιωμάτων του παιδιού
και της καταπολέμησης των διακρίσεων, κα
θώς επίσης και σχετικά με την απαγόρευση
της απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρι
σης, της δουλείας και της αναγκαστικής εργ
ασίας καθώς και της παιδικής εργασίας. 

Αιτιολόγηση

Η βία που ασκείται στα πρόσωπα καταστρατηγεί πολλά θεμελιώδη δικαιώματα που αναγνωρίζο
νται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, οπότε και η καταπολέμηση της βία
ς αυτής πρέπει να διεξάγεται στο πλαίσιο της ελεύθερης άσκησης των δικαιωμάτων αυτών που
κατοχυρώνονται από τις δημόσιες αρχές.

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 10

(10) Είναι επιθυμητή η εξασφάλιση της συν
έχειας των σχεδίων που υποστηρίζονται από
τα προγράμματα «Δάφνη» και «Δάφνη ΙΙ».

(10) Είναι επιθυμητή η εξασφάλιση της συν
έχειας των στόχων και των σχεδίων που υπ
οστηρίζονται από τα προγράμματα «Δάφνη»
και «Δάφνη ΙΙ», η συνέχιση της επωφελούς
αξιοποίησης των αποκτηθεισών εμπειριών
και η παροχή ευκαιριών ώστε να αυξάνετα
ι η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία που έχει
αποκτηθεί από την εμπειρία αυτή.

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα Δάφνη, για την καταπολέμηση της βίας πρέπει να συνεχίσει επίσης ώστε να είναι
επωφελείς σε ευρωπαϊκή κλίμακα οι εμπειρίες και τα διδάγματα από της εφαρμογής του, το έτο
ς 2000.

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 11
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(11) Δεδομένου ότι, σύμφωνα με την έρευν
α, η νοσηρότητα και η θνησιμότητα που συ
νδέονται με την εξάρτηση από τα ναρκωτι
κά επηρεάζει ένα σημαντικό αριθμό ευρωπ
αίων πολιτών, η βλάβη στην υγεία από την
εν λόγω εξάρτηση συνιστά μείζον πρόβλημ
α δημόσιας υγείας.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Βλ. προτεινόμενη τροπολογία στον τίτλο της νομοθετικής πρότασης.

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 12

(12) Η ανακοίνωση της Επιτροπής προς το
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
σχετικά με τα αποτελέσματα της τελικής α
ξιολόγησης της στρατηγικής της ΕΕ για τα
ναρκωτικά και του προγράμματος δράσης
για τα ναρκωτικά (2000-2004)1 υπογράμμι
σε την ανάγκη συμμετοχής, σε τακτική βάσ
η, της κοινωνίας των πολιτών στη διαμόρφ
ωση των πολιτικών της ΕΕ για τα ναρκωτι
κά.

διαγράφεται

___________
1 COM(2004)0707.

Αιτιολόγηση

Βλ. προτεινόμενη τροπολογία στον τίτλο της νομοθετικής πρότασης.

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 13
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(13) Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβο
υλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση π
ρογράμματος δράσης στον τομέα της δημό
σιας υγείας (2003-2008) συμπεριλαμβάνει τ
ην ανάπτυξη στρατηγικών και μέτρων ενάν
τια στην εξάρτηση από τα ναρκωτικά ως έ
ναν από τους καθοριστικούς παράγοντες γι
α την προστασία της υγείας, ο οποίος σχετί
ζεται με τον τρόπο ζωής.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Βλ. προτεινόμενη τροπολογία στον τίτλο της νομοθετικής πρότασης.
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Tροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη 14

(14) Στη σύστασή του της 18ης Ιουνίου
2003 σχετικά με την πρόληψη και μείωση τ
ων βλαβών της υγείας που σχετίζονται με τ
ην εξάρτηση από τα ναρκωτικά1, το Συμβο
ύλιο συνέστησε στα κράτη μέλη να θεσπίσο
υν ως στόχο δημόσιας υγείας την πρόληψη
της εξάρτησης από τα ναρκωτικά και τη μ
είωση των συναφών κινδύνων καθώς και ν
α αναπτύξουν και να εφαρμόσουν συνολικέ
ς στρατηγικές.

διαγράφεται

__________
1 EE L 165 της 3.7.2003, σελ. 31.

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη 15

(15) Το Δεκέμβριο του 2004 το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο προσεπικύρωσε τη στρατηγική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ναρκωτικ
ά 2005–2012, η οποία καλύπτει το σύνολο τ
ων δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένω
σης όσον αφορά τα ναρκωτικά και ορίζει τ
ους κύριους στόχους. Οι εν λόγω στόχοι πε
ριλαμβάνουν την επίτευξη υψηλού επιπέδο
υ προστασίας της υγείας, ευημερίας και κο
ινωνικής συνοχής μέσω της πρόληψης και
μείωσης της χρήσης ναρκωτικών, της εξάρ
τησης καθώς και των βλαβών για την υγεί
α και την κοινωνία που συνδέονται με τα ν
αρκωτικά.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση
Βλ. προτεινόμενη τροπολογία στον τίτλο της νομοθετικής πρότασης.
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Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη 16

(16) Η Επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμμα δ
ράσης της για τα ναρκωτικά 2005–20081 ω
ς μείζονος σημασίας μέσο για τη μετατροπ
ή της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσ
ης για τα ναρκωτικά 2005–2012 σε συγκεκ
ριμένες ενέργειες. Τελικός στόχος του σχεδ
ίου δράσης είναι να μειώσει σημαντικά την
επικράτηση των ναρκωτικών στον πληθυσ
μό και να περιορίσει την κοινωνική ζημία
και τις βλάβες στην υγεία που προκαλεί η χ
ρήση και το εμπόριο παράνομων ναρκωτικ
ών.

διαγράφεται

__________
1 COM(2005) 0045 τελικό της 14.2.2005.

Αιτιολόγηση

Βλ. προτεινόμενη τροπολογία στον τίτλο της νομοθετικής πρότασης.

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη 17

(17) Είναι σημαντικό και αναγκαίο να αναγν
ωρίζονται οι σοβαρές άμεσες και μακροπρό
θεσμες επιπτώσεις της βίας και των ναρκωτ
ικών στα άτομα, τις οικογένειες και τις κοιν
ότητες όσον αφορά την υγεία, την ψυχολογι
κή και κοινωνική ανάπτυξη καθώς και την π
ολιτική των ίσων ευκαιριών, καθώς επίσης κ
αι το υψηλό κοινωνικό και οικονομικό κόστ
ος για το κοινωνικό σύνολο.

(17) Είναι σημαντικό και αναγκαίο να αναγν
ωρίζονται οι σοβαρές άμεσες και μακροπρό
θεσμες επιπτώσεις της βίας στα άτομα, τις οι
κογένειες και τις κοινότητες όσον αφορά τη
ν υγεία, την ψυχολογική και κοινωνική ανάπ
τυξη καθώς και την πολιτική των ίσων ευκαι
ριών, καθώς επίσης και το υψηλό κοινωνικό
και οικονομικό κόστος για το κοινωνικό σύ
νολο.

Αιτιολόγηση

Βλ. προτεινόμενη τροπολογία στον τίτλο της νομοθετικής πρότασης.
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Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη 18

(18) Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να φέρει
προστιθέμενη αξία στις ενέργειες που εφαρ
μόζουν τα κράτη μέλη στον τομέα της ενημ
έρωσης και της πρόληψης όσον αφορά τα
ναρκωτικά με τη συμπλήρωση των ενεργει
ών αυτών και την προώθηση συνεργειών.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Βλ. προτεινόμενη τροπολογία στον τίτλο της νομοθετικής πρότασης.

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη 19

(19) Όσον αφορά την πρόληψη της βίας, συ
μπεριλαμβανομένης της κακοποίησης και τ
ης σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών, νέ
ων και γυναικών και την προστασία των θυμ
άτων και των ομάδων κινδύνου, η Ευρωπαϊ
κή Ένωση μπορεί να φέρει προστιθέμενη αξ
ία στις ενέργειες που υλοποιούν κατά κύριο
λόγο τα κράτη μέλη με τα ακόλουθα μέσα: τ
η διάδοση και ανταλλαγή πληροφοριών, πεί
ρας και ορθών πρακτικών· την προώθηση κ
αινοτόμου προσέγγισης· τον από κοινού καθ
ορισμό προτεραιοτήτων· την κατάλληλη αν
άπτυξη δικτύωσης· την επιλογή σχεδίων στο
σύνολο της Κοινότητας· την ενθάρρυνση, τέ
λος, και κινητοποίηση όλων των ενδιαφερο
μένων μερών. Οι εν λόγω ενέργειες πρέπει ε
πίσης να συμπεριλαμβάνουν τα παιδιά και τι
ς γυναίκες που εισήλθαν στα κράτη μέλη μέ
σω εμπορίας ανθρώπων.

(19) Όσον αφορά την πρόληψη της βίας, συ
μπεριλαμβανομένης της κακοποίησης και τ
ης σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών, νέ
ων και γυναικών και την προστασία των θυμ
άτων και των ομάδων κινδύνου, η Ευρωπαϊ
κή Ένωση μπορεί να φέρει προστιθέμενη αξ
ία στις ενέργειες που υλοποιούν κατά κύριο
λόγο τα κράτη μέλη με τα ακόλουθα μέσα: τ
η διάδοση και ανταλλαγή πληροφοριών, πεί
ρας και ορθών πρακτικών· την προώθηση κ
αινοτόμου προσέγγισης· τον από κοινού καθ
ορισμό προτεραιοτήτων· την κατάλληλη ανά
πτυξη δικτύωσης· την κατάλληλη επιλογή σ
χεδίων στο σύνολο της Κοινότητας· την ενθ
άρρυνση, τέλος, και κινητοποίηση όλων των
ενδιαφερομένων μερών. Οι εν λόγω ενέργει
ες θα συμπεριλαμβάνουν επίσης τα παιδιά κ
αι τις γυναίκες που εισήλθαν στα κράτη μέλ
η μέσω εμπορίας ανθρώπων.

Αιτιολόγηση

Στις Διεθνείς Συνθήκες έχει γίνει αποδεκτό ότι η έννοια του "παιδιού "αναφέρεται στην ηλικία
μεταξύ 0-18 ετών και η έννοια του "νέου" μέχρι την ηλικία των 25 ετών.

Από την άλλη πλευρά αποτελεί υποχρέωση να λαμβάνεται υπόψη το πρόβλημα της βίας και της
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σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και γυναικών που έχουν εισέλθει στην ΕΕ, μέσω του διαύλ
ου της εμπορίας ανθρώπων.

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη 21

(21) Οι στόχοι της προτεινόμενης δράσης, δ
ηλαδή η πρόληψη και η καταπολέμηση όλω
ν των μορφών βίας κατά των παιδιών, των ν
έων και των γυναικών καθώς και η πρόληψ
η και ενημέρωση σχετικά με τα ναρκωτικ
ά, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν σε ικαν
οποιητικό βαθμό από τα κράτη μέλη λόγω τ
ης ανάγκης για ανταλλαγή πληροφοριών σε
επίπεδο ΕΕ και για διάδοση των ορθών πρα
κτικών στο σύνολο της Κοινότητας. Τα παρ
απάνω μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σ
ε κοινοτικό επίπεδο. Εξαιτίας της ανάγκης γ
ια συντονισμένη και πολυτομεακή προσέγγι
ση και λόγω της κλίμακας ή του αντικτύπου
της πρωτοβουλίας, η Κοινότητα δύναται να
θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επ
ικουρικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 5 τ
ης Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της ανα
λογικότητας, όπως ορίζεται στο εν λόγω άρ
θρο, η παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα
αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων
αυτών.

(21) Οι στόχοι της προτεινόμενης δράσης, δ
ηλαδή η πρόληψη και η καταπολέμηση όλω
ν των μορφών βίας κατά των παιδιών, των ν
έων και των γυναικών καθώς και η πρόληψη
και ενημέρωση σχετικά με τα ναρκωτικά, δε
ν είναι δυνατόν να επιτευχθούν σε ικανοποι
ητικό βαθμό από τα κράτη μέλη λόγω της α
νάγκης για ανταλλαγή πληροφοριών σε επίπ
εδο ΕΕ και για διάδοση των ορθών πρακτικ
ών στο σύνολο της Κοινότητας. Τα παραπά
νω μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε κο
ινοτικό επίπεδο. Εξαιτίας της ανάγκης για σ
υντονισμένη και πολυτομεακή προσέγγιση κ
αι λόγω της κλίμακας ή του αντικτύπου της
πρωτοβουλίας, η Κοινότητα δύναται να θεσ
πίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικο
υρικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της
Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλο
γικότητας, όπως ορίζεται στο εν λόγω άρθρ
ο, η παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα αν
αγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυ
τών.

Αιτιολόγηση

Βλ. προτεινόμενη τροπολογία στον τίτλο της νομοθετικής πρότασης και στην αιτιολογική σκέψη
19.

Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη 23
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(23) Η παρούσα απόφαση καθορίζει χρηματ
οδοτικό πλαίσιο για όλη τη διάρκεια του πρ
ογράμματος, το οποίο θα αποτελέσει προνο
μιακή αναφορά για την αρμόδια για τον προ
ϋπολογισμό αρχή, κατά την έννοια του σημε
ίου 33 της διοργανικής συμφωνίας της 6ης
Μαΐου 1999 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής
για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτί
ωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού.

(23) Η παρούσα απόφαση καθορίζει χρηματ
οδοτικό πλαίσιο για όλη τη διάρκεια του πρ
ογράμματος, το οποίο θα αποτελέσει προνο
μιακή αναφορά για την αρμόδια για τον προ
ϋπολογισμό αρχή, κατά την έννοια του σημε
ίου 33 της διοργανικής συμφωνίας της 6ης
Μαΐου 1999 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής
για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτί
ωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού, 
στο πλαίσιο των δημοσιονομικών προοπτικ
ών 2007-2013 και της ετήσιας διαδικασίας
του προϋπολογισμού.

Αιτιολόγηση

Η συνολική χρηματοδότηση του προγράμματος αποτελεί τμήμα του γενικού πλαισίου των δημοσ
ιονομικών προοπτικών 2007-2013 της ΕΕ, η εφαρμογή των οποίων θα υλοποιηθεί κατά τους π
ροσεχείς ετήσιους προϋπολογισμούς.

Τροπολογία 17
Άρθρο 1, παράγραφος 1

1. Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται το
ειδικό πρόγραμμα «Καταπολέμηση της βίας
(Δάφνη) και πρόληψη των ναρκωτικών και
σχετική ενημέρωση», εφεξής καλούμενο «τ
ο πρόγραμμα», στο πλαίσιο του γενικού προ
γράμματος «Θεμελιώδη δικαιώματα και δικ
αιοσύνη», προκειμένου να συμβάλει στην ε
νίσχυση του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας κ
αι δικαιοσύνης.

1. Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται το
ειδικό πρόγραμμα για την καταπολέμηση τη
ς βίας το οποίο συνεχίζει τις πολιτικές και τ
ους στόχους των προγραμμάτων Δάφνη κα
ι Δάφνη ΙΙ, εφεξής καλούμενο «το πρόγραμ
μα», στο πλαίσιο του γενικού προγράμματος
«Θεμελιώδη δικαιώματα και δικαιοσύνη», π
ροκειμένου να προσφέρει στους ευρωπαίου
ς πολίτες έναν χώρο ελευθερίας, ασφάλειας
και δικαιοσύνης, χωρίς εσωτερικά σύνορα.

Αιτιολόγηση

Βλ. προτεινόμενη τροπολογία στον τίτλο της νομοθετικής πρότασης.

Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι το προτεινόμενο  πρόγραμμα για την καταπολέμηση της βίας α
ποτελεί απλώς συνέχεια των δύο προηγούμενων προγραμμάτων υπό την επωνυμία Δάφνη
(2000-2003) και Δάφνη II (2004-2008).

Τροπολογία 18
Άρθρο 1, παράγραφος 2
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2. Το πρόγραμμα καλύπτει την περίοδο από
την 1η Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρ
ίου 2013.

2. Το πρόγραμμα καλύπτει την περίοδο από
την 1η Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρ
ίου 2013. Το πρόγραμμα μπορεί να παρατα
θεί.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι μπορεί να προβλεφθεί ότι τα προβλήματα της βίας μπορεί να συνεχίσουν να υπά
ρχουν και στο μέλλον, πρέπει να προβλεφθεί ήδη η μελλοντική παράταση του προγράμματος.

Τροπολογία 19
Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο α)

α) να συμβάλει στη δημιουργία ενός χώρου
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης μέσ
ω της καταπολέμησης της βίας και της παρ
οχής πληροφοριών σχετικά με τη χρήση να
ρκωτικών καθώς και μέσω της πρόληψης
της χρήσης,

α) να συμβάλει στη διατήρηση και ανάπτυξ
η ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικ
αιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, μέσ
ω της καταπολέμησης της βίας.

Αιτιολόγηση

Βλ. προτεινόμενη τροπολογία στον τίτλο της νομοθετικής πρότασης.

Από την άλλη πλευρά, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η νομοθετική πρόταση θα βοηθήσει π
ροκειμένου να αναπτυχθεί στην Κοινότητα και την ΕΕ ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικα
ιοσύνης ο οποίος έχει ήδη σε μεγάλο βαθμό δημιουργηθεί.

Τροπολογία 20
Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο β)

β) να προστατεύσει τους πολίτες από τη βία
και να επιτύχει υψηλό επίπεδο προστασίας τ
ης υγείας, ευημερίας και κοινωνικής συνοχή
ς,

β) να προστατεύσει τους πολίτες από τη βία
και να επιτύχει υψηλό επίπεδο προστασίας τ
ης φυσικής και ψυχικής υγείας, ευημερίας κ
αι κοινωνικής συνοχής,

Αιτιολόγηση

Αποφεύγεται κάθε αμφιβολία όσον αφορά την έννοια της "προστασίας της υγείας".
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Τροπολογία 21
Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο γ)

γ) να προλάβει και να μειώσει τη χρήση να
ρκωτικών, την εξάρτηση και τις βλάβες πο
υ έχουν σχέση με τα ναρκωτικά.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση
Βλ. προτεινόμενη τροπολογία στον τίτλο της νομοθετικής πρότασης.

Τροπολογία 22
Άρθρο 2α (νέο)

Άρθρο 2α
Ορισμοί

Όσον αφορά το πρόγραμμα Δάφνη, η έννοι
α "παιδιά" περιλαμβάνει εφήβους μέχρι 18 
ετών, σύμφωνα με τα διεθνή όργανα που α
φορούν τα δικαιώματα του παιδιού.
Παρά ταύτα, τα προγράμματα με δράσεις
που έχουν ειδικώς σχεδιασθεί για ομάδες δ
ικαιούχων όπως λ.χ., "έφηβοι" (13-18 ετώ
ν) ή άτομα μεταξύ 12 και 25 ετών, θεωρού
νται ως δράσεις απευθυνόμενες στους λεγό
μενους "νέους".

Αιτιολόγηση

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ορίζονται από νομική άποψη οι έννοιες "παιδιά" και "νέοι" σύμφ
ωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα.

Τροπολογία 23
Άρθρο 3, στοιχείο α), εισαγωγική φράση
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(α) Την πρόληψη και καταπολέμηση όλων τ
ων μορφών βίας στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομ
έα εις βάρος παιδιών, νέων και γυναικών μέ
σω τη λήψης προληπτικών μέτρων και της π
αροχής υποστήριξης σε θύματα και ομάδες
κινδύνου με τα ακόλουθα μέσα:

(α) Την πρόληψη και καταπολέμηση όλων τ
ων μορφών βίας στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομ
έα εις βάρος παιδιών, νέων και γυναικών, μέ
σω τη λήψης προληπτικών μέτρων και της π
αροχής υποστήριξης σε θύματα και ομάδες
κινδύνου με τα ακόλουθα μέσα:

Αιτιολόγηση

Βλ. προτεινόμενη τροπολογία στην Αιτιολογική σκέψη 19.

Τροπολογία 24
Άρθρο 3, στοιχείο α), παύλα 3η

• μέσω της διάδοσης των αποτελεσμάτων τω
ν δύο προγραμμάτων «Δάφνη», συμπεριλαμ
βανομένης της προσαρμογής, της μεταφορά
ς και της χρήσης τους από άλλους δικαιούχο
υς ή σε άλλες γεωγραφικές περιοχές·

•συνέχιση των στόχων και των ειδικών δρά
σεων των δύο προγραμμάτων "Δάφνη" κα
ι διάδοση των αποτελεσμάτων τους, συμπερ
ιλαμβανομένης της προσαρμογής, της μεταφ
οράς και της χρήσης τους από άλλους δικαι
ούχους ή σε άλλες γεωγραφικές περιοχές·

Αιτιολόγηση

Αξίζει να σημειωθεί ότι το προτεινόμενο πρόγραμμα για την καταπολέμηση της βίας δεν είναι π
αρά η συνέχεια των δύο προηγούμενων προγραμμάτων Δάφνη (2000-2003) και Δάφνη ΙΙ (2004-
2008).

Τροπολογία 25
Άρθρο 3, στοιχείο α), παύλα 4α (νέα)

• επεξεργασία και εκτέλεση ειδικών δράσε
ων για τις ομάδες υψηλού κινδύνου για την
αποφυγή της εγκατάλειψης νεογέννητων βρ
εφών.

Αιτιολόγηση

Αρκετά συχνά υπήρξαν περιπτώσεις όπου ορισμένα άτομα, λόγω κοινωνικών, ψυχολογικών ή/κ
αι οικονομικών προβλημάτων, υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν παιδιά πολύ μικρής ηλικίας. Ε
ίναι ανάγκη να αναληφθούν συγκεκριμένες δράσεις για την αποφυγή παρόμοιων απαράδεκτων
περιστατικών.

Τροπολογία 26
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Άρθρο 3, στοιχείο β), παύλα 1

• τη δημιουργία πολυτομεακών δικτύων· • τη δημιουργία πολυτομεακών δικτύων, ιδί
ως προκειμένου να βοηθούνται τα θύματα
της βίας (σεξουαλικής, ψυχολογικής ή φυσι
κής) και οι ομάδες υψηλού κινδύνου.

Αιτιολόγηση

Είναι χρήσιμο να περιγράφεται σαφώς το πεδίο λειτουργίας αυτών των πολυτομεακών μέσων.

Τροπολογία 27
Άρθρο 3, στοιχείο β), παύλα 3

• την ευαισθητοποίηση συγκεκριμένου κοιν
ού σε θέματα βίας, όπως κοινού από συγκεκ
ριμένα επαγγέλματα, για τη βελτίωση της κα
τανόησης, την προώθηση της πολιτικής της
μηδενικής ανοχής της βίας καθώς και την εν
θάρρυνση της παροχής υποστήριξης στα θύ
ματα καθώς και της καταγγελίας πράξεων βί
ας στις αρμόδιες αρχές·

• την ευαισθητοποίηση συγκεκριμένου κοιν
ού σε θέματα βίας, την ευαισθητοποίηση ορ
ισμένων ομάδων όπως συγκεκριμένων επαγ
γελματιών, αρμοδίων αρχών και συγκεκριμ
ένων κοινωνικών τομέων, για τη βελτίωση
της κατανόησης, την προώθηση της πολιτικ
ής της μηδενικής ανοχής της βίας καθώς και
την ενθάρρυνση της παροχής υποστήριξης σ
τα θύματα καθώς και της καταγγελίας πράξε
ων βίας στις αρμόδιες αρχές·

Αιτιολόγηση

Εκτός των ομάδων που είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες στη βία όπως τα παιδιά, οι νέοι και οι γυνα
ίκες, οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πρέπει να απευθύνονται επίσης και σε ειδικ
ά επαγγέλματα όπως λ.χ. οι καθηγητές, οι παιδαγωγοί, οι ιατροί, οι εργαζόμενοι κοντά σε νέους
ή οι ασχολούμενοι με κοινωνικά προβλήματα, οι δικηγόροι, οι αστυνομικές αρχές και τα μέσα ε
πικοινωνίας.

Τροπολογία 28
Άρθρο 3, στοιχείο β), παύλα 4 

• τη μελέτη φαινομένων που έχουν σχέση με
τη βία, τη διερεύνηση και την αντιμετώπιση
των αιτίων που προκαλούν την άσκηση βίας
σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας·

• τη μελέτη φαινομένων που έχουν σχέση μ
ε τη βία και τα δυνατά μέσα για την αποφ
υγή της, τη διερεύνηση και την αντιμετώπι
ση των αιτίων που προκαλούν την άσκηση
βίας σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας·

Αιτιολόγηση
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Έχει ιδιαίτερη σημασία να εξετασθεί ο τρόπος πρόληψης των περιστάσεων που προκαλούν τη β
ία.

Τροπολογία 29
Άρθρο 3, στοιχείο β), παύλα 5

• την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα προβ
λήματα υγείας καθώς και τα κοινωνικά πρ
οβλήματα που προκαλούνται από τη χρήση
ναρκωτικών και την προώθηση ανοικτού δ
ιαλόγου με στόχο την καλύτερη κατανόηση
του φαινομένου των ναρκωτικών.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση
Βλ. προτεινόμενη τροπολογία στον τίτλο της νομοθετικής πρότασης.

Τροπολογία 30
Άρθρο 3, στοιχείο γ)

(γ) Τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτ
ών στην εφαρμογή και την ανάπτυξη της σ
τρατηγικής και των σχεδίων δράσης της Ε
Ε για τα ναρκωτικά.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Βλ. προτεινόμενη τροπολογία στον τίτλο της νομοθετικής πρότασης.

Τροπολογία 31
Άρθρο 3, στοιχείο δ)

(δ) Την παρακολούθηση, την εφαρμογή και
την αξιολόγηση της εφαρμογής συγκεκριμέ
νων ενεργειών στο πλαίσιο των σχεδίων δρ
άσης για τα ναρκωτικά 2005–2008 και
2009–2012.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Βλ. προτεινόμενη τροπολογία στον τίτλο της νομοθετικής πρότασης.



PE 370.115v03-00 20/28 PA\607952EL.doc

EL



PA\607952EL.doc 21/28 PE 370.115v03-00

EL

Tροπολογία 32
Άρθρο 4, στοιχείο α)

(α) Ειδικές ενέργειες που αναλαμβάνει η Επι
τροπή, όπως μελέτες και έρευνα, δημοσκοπ
ήσεις και έρευνες κοινής γνώμης, διαμόρφω
ση δεικτών και κοινών μεθοδολογιών, συλλ
ογή, επεξεργασία και διάδοση δεδομένων κ
αι στατιστικών, σεμινάρια, συνέδρια και συ
σκέψεις εμπειρογνωμόνων, διοργάνωση δημ
όσιων εκστρατειών και εκδηλώσεων, σχεδια
σμός και επιμέλεια δικτυακών τόπων, επεξε
ργασία και διάδοση πληροφοριακού υλικού, 
υποστήριξη και διαχείριση δικτύων εθνικών
εμπειρογνωμόνων, δραστηριότητες ανάλυση
ς, παρακολούθησης και αξιολόγησης, ή

(α) Ειδικές ενέργειες που αναλαμβάνει η Ε
πιτροπή, όπως μελέτες και έρευνα, δημοσκ
οπήσεις και έρευνες κοινής γνώμης, διαμόρ
φωση δεικτών και κοινών μεθοδολογιών, σ
υλλογή, επεξεργασία και διάδοση δεδομέν
ων και στατιστικών, σεμινάρια, συνέδρια κ
αι συσκέψεις εμπειρογνωμόνων, διοργάνω
ση δημόσιων εκστρατειών και εκδηλώσεω
ν, σχεδιασμός και επιμέλεια δικτυακών τόπ
ων, επεξεργασία και διάδοση πληροφοριακ
ού υλικού, περιλαμβανομένων των εφαρμ
ογών πληροφορικής και της ανάπτυξης πα
ιδαγωγικών μέσων· υποστήριξη και διαχεί
ριση δικτύων εθνικών εμπειρογνωμόνων, δ
ραστηριότητες ανάλυσης, παρακολούθησης
και αξιολόγησης, ή

Αιτιολόγηση

Οι εφαρμογές πληροφορικής, και ιδιαίτερα η δημιουργία προγραμμάτων πληροφορικής και η σ
υγκεκριμένη ανάπτυξη παιδαγωγικών εργαλείων μπορούν να συμβάλλουν στην εξαφάνιση και τ
ην πρόληψη της βίας.

Τροπολογία 33
Άρθρο 4, στοιχείο β)

(β) Ειδικά διακρατικά σχέδια κοινοτικού ενδ
ιαφέροντος, τα οποία υποβάλλονται από του
λάχιστον τρία κράτη μέλη σύμφωνα με τις π
ροϋποθέσεις που ορίζονται στα ετήσια προγ
ράμματα εργασίας.

(β) Ειδικά διακρατικά σχέδια κοινοτικού ενδ
ιαφέροντος, τα οποία υποβάλλονται από του
λάχιστον τρία κράτη μέλη, και, εν ανάγκη, τ
ουλάχιστον από δύο κράτη μέλη και μία απ
ό τις συμμετέχουσες χώρες, όπως αυτές ορ
ίζονται στο άρθρο 5, σύμφωνα με τις προϋπ
οθέσεις που ορίζονται στα ετήσια προγράμμ
ατα εργασίας.

Αιτιολόγηση
Τα διεθνικά προγράμματα, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, μπορούν να παρουσιάζονται από τα κ
ράτη μέλη και κάποια από τις "συμμετέχουσες χώρες", νοουμένων ως τέτοιων αυτών που περιγ
ράφονται στο Άρθρο 5 της παρούσης πρότασης οδηγίας.
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Τροπολογία 34
Άρθρο 5, στοιχείο γ)

(γ) Υποστήριξη των δραστηριοτήτων μη κυ
βερνητικών οργανώσεων ή άλλων φορέων ο
ι οποίοι επιδιώκουν σκοπούς γενικού ευρωπ
αϊκού ενδιαφέροντος που συνάδουν με τους
γενικούς στόχους του προγράμματος, σύμφ
ωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα
ετήσια προγράμματα εργασίας,

(γ) Υποστήριξη των δραστηριοτήτων μη κυ
βερνητικών οργανώσεων ή άλλων φορέων ο
ι οποίοι επιδιώκουν σκοπούς γενικού ευρωπ
αϊκού ενδιαφέροντος που συνάδουν με τους
γενικούς στόχους του προγράμματος, σύμφ
ωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα
ετήσια προγράμματα εργασίας, όποτε υπάρχ
ουν διαθέσιμες πιστώσεις στον κοινοτικό π
ροϋπολογισμό και με βάση τις προϋποθέσει
ς και τον τρόπο που συμφωνείται με τις εν
λόγω χώρες.

Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή τρίτων χωρών στις δράσεις που υποστηρίζει το πρόγραμμα θα εξαρτώνται πάντο
τε από την διάθεση των δημοσιονομικών πιστώσεων και τις προϋποθέσεις που θα έχουν προη
γουμένως συμφωνηθεί.

Τροπολογία 35
Άρθρο 6, παράγραφος 1

1. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις ο
μάδες που άμεσα ή έμμεσα ασχολούνται με
τη βία και το φαινόμενο των ναρκωτικών.

1. Αυτοί στους οποίους απευθύνονται οι πρ
οβλεπόμενες δράσεις από το παρόν πρόγρα
μμα είναι όλες οι ομάδες που άμεσα ή έμμε
σα ασχολούνται με τη βία και το φαινόμενο
των ναρκωτικών.

Αιτιολόγηση

Βλ. προτεινόμενη τροπολογία στον τίτλο της νομοθετικής πρότασης.

Έχει επίσης διευκρινισθεί και τακτοποιηθεί η πρόταση.

Τροπολογία 36
Άρθρο 6, παράγραφος 2
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2.  Όσον αφορά την καταπολέμηση της βία
ς, οι κύριες ομάδες-στόχοι είναι τα θύματα β
ίας και οι ομάδες που κινδυνεύουν να υποστ
ούν βία. Άλλες ομάδες στόχοι είναι, μεταξύ
άλλων, καθηγητές και εκπαιδευτικό προσωπ
ικό, η αστυνομία και οι κοινωνικοί λειτουργ
οί, οι τοπικές και εθνικές αρχές, οι εργαζόμε
νοι σε ιατρικά και παραϊατρικά επαγγέλματ
α, το δικαστικό προσωπικό, η μη κυβερνητι
κές οργανώσεις, οι συνδικαλιστικές οργανώ
σεις και οι θρησκευτικές κοινότητες. Είναι ε
πίσης σκόπιμο να εξεταστούν προγράμματα
θεραπείας τόσο για τα θύματα όσο και για τ
ους δράστες με στόχο την πρόληψη της εκδ
ήλωσης βίας.

2. Όσον αφορά την καταπολέμηση της βίας, 
οι κύριες ομάδες-στόχοι είναι τα θύματα βία
ς και οι ομάδες που κινδυνεύουν να υποστο
ύν βία. Άλλες ομάδες στόχοι είναι, μεταξύ ά
λλων, καθηγητές και εκπαιδευτικό προσωπι
κό, το προσωπικό υπηρεσίας για τον έλεγχο
των συνόρων, η αστυνομία και οι κοινωνικο
ί λειτουργοί, οι τοπικές, περιφερειακές και ε
θνικές αρχές, οι εργαζόμενοι σε ιατρικά και
παραϊατρικά επαγγέλματα, το δικαστικό προ
σωπικό, η μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι σ
υνδικαλιστικές οργανώσεις και οι θρησκευτι
κές κοινότητες. Είναι επίσης σκόπιμο να εξε
ταστούν προγράμματα θεραπείας τόσο για τ
α θύματα όσο και για τους δράστες με στόχ
ο την πρόληψη της εκδήλωσης βίας.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ληφθεί υπόψη η εδαφική κατανομή της εξουσίας στις αυτόνομες ή μη περιφέρειες ορ
ισμένων κρατών της Κοινότητας.

Πρέπει ακόμη να γίνει ειδική μνεία της ιδιαίτερης προσοχής που πρέπει να αποδοθεί στα τόσο
σημαντικά καθήκοντα που εκτελούν οι υπηρεσίες ελέγχου των προσώπων στα σύνορα των κρατ
ών μελών.

Τροπολογία 37
Άρθρο 6, παράγραφος 3

3. Όσον αφορά τα ναρκωτικά, οι νέοι, οι ευ
άλωτες ομάδες και οι προβληματικές συνοι
κίες συνιστούν ομάδες κινδύνου και πρέπει
να προσδιορίζονται ως ομάδες-στόχοι. Άλλ
ες ομάδες-στόχοι είναι, μεταξύ άλλων, οι δ
άσκαλοι και το εκπαιδευτικό προσωπικό, ο
ι κοινωνικοί λειτουργοί, οι τοπικές και εθνι
κές αρχές, οι εργαζόμενοι σε ιατρικά και π
αραϊατρικά επαγγέλματα, το δικαστικό πρ
οσωπικό, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, 
οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι θρησ
κευτικές κοινότητες.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Βλ. προτεινόμενη τροπολογία στον τίτλο της νομοθετικής πρότασης.
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Τροπολογία 38
Άρθρο 7

Η πρόσβαση στο παρόν πρόγραμμα είναι αν
οικτή σε δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμο
ύς και φορείς (τοπικές αρχές στο αρμόδιο επ
ίπεδο, πανεπιστημιακά τμήματα και ερευνητ
ικά κέντρα) που δραστηριοποιούνται στους
τομείς της πρόληψης και της καταπολέμηση
ς της βίας κατά παιδιών, νέων και γυναικών
ή στους τομείς της προστασίας από αυτές τι
ς μορφές βίας ή της παροχής υποστήριξης σ
τα θύματα ή της εφαρμογής στοχοθετημένω
ν ενεργειών για την προώθηση της απόρριψ
ης αυτών των μορφών βίας ή της ενθάρρυνσ
ης της αλλαγής στάσης και συμπεριφοράς έν
αντι των ευπαθών ομάδων και των θυμάτων
βίας. Το πρόγραμμα είναι επίσης ανοικτό σ
ε δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς και
φορείς (τοπικές αρχές στο αρμόδιο επίπεδ
ο, πανεπιστημιακά τμήματα και ερευνητικ
ά κέντρα) που δραστηριοποιούνται στους τ
ομείς της παροχής ενημέρωσης και πρόλη
ψης της χρήσης ναρκωτικών.

Η πρόσβαση στο παρόν πρόγραμμα είναι αν
οικτή σε δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμο
ύς και φορείς (τοπικές αρχές στο αρμόδιο επ
ίπεδο, πανεπιστημιακά τμήματα και ερευνητ
ικά κέντρα) που δραστηριοποιούνται στους
τομείς της πρόληψης και της καταπολέμηση
ς της βίας κατά παιδιών, νέων και γυναικών
ή στους τομείς της προστασίας από αυτές τι
ς μορφές βίας ή της παροχής υποστήριξης σ
τα θύματα ή της εφαρμογής στοχοθετημένω
ν ενεργειών για την προώθηση της απόρριψ
ης αυτών των μορφών βίας ή της ενθάρρυνσ
ης της αλλαγής στάσης και συμπεριφοράς έν
αντι των ευπαθών ομάδων και των θυμάτων
βίας. 

Αιτιολόγηση
Βλ. τροπολογία σχετικά με τον τίτλο της νομοθετικής πρότασης.

Τροπολογία 39
Άρθρο 9, παράγραφος 1

1. Η Επιτροπή υλοποιεί την κοινοτική συνδ
ρομή σύμφωνα με το δημοσιονομικό κανονι
σμό του Συμβουλίου [κανονισμός (ΕΚ, Ευρ
ατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της
25ης Ιουνίου 2002] που εφαρμόζεται στο γε
νικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοιν
οτήτων).

1. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη διαχεί
ριση και την εφαρμογή του παρόντος προγ
ράμματος και υλοποιεί την κοινοτική συνδρ
ομή σύμφωνα με το δημοσιονομικό κανονισ
μό του Συμβουλίου [κανονισμός (ΕΚ, Ευρα
τόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της
25ης Ιουνίου 2002] που εφαρμόζεται στο γε
νικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοιν
οτήτων).

Αιτιολόγηση
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Δεν είναι δυνατόν να μην αναφερθεί ότι η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση του προγρ
άμματος.

Τροπολογία 40
Άρθρο 9, παράγραφος 4, εισαγωγική φράση

4. Κατά τις διαδικασίες αξιολόγησης και χορ
ήγησης όσον αφορά τις επιδοτήσεις ενεργει
ών λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, και
τα ακόλουθα κριτήρια:

4. Οι διαδικασίες αξιολόγησης και χορήγησ
ης όσον αφορά τις επιδοτήσεις ενεργειών χρ
ησιμεύουν προκειμένου να επιλεγούν οι δρά
σεις που ανταποκρίνονται περισσότερο στα
ακόλουθα κριτήρια:

Αιτιολόγηση
Η Επιτροπή πρέπει να κατακυρώνει με αντικειμενικό τρόπο τις επιδοτήσεις σε εκείνες τις προτε
ινόμενες δράσεις που με αξιόπιστο τρόπο ανταποκρίνονται περισσότερο στα προκαθορισθέντα
κριτήρια επιλογής.

Τροπολογία 41
Άρθρο 9, παράγραφος 4, στοιχείο α α) (νέο)

a α) Ευρωπαϊκή διάσταση.

Αιτιολόγηση

Ένα σημαντικό κριτήριο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα
σε μία δράση που προτείνεται σε σχέση προς άλλη δράση, πρέπει να είναι η "ευρωπαϊκή κλίμακ
α ή διάστασή" της.

Τροπολογία 42
Άρθρο 9, παράγραφος 4, στοιχείο β α) (νέο)

β α) Ικανότητα του διοργανωτή να εκτελέσ
ει την δράση.

Αιτιολόγηση
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Σημαντικό κριτήριο πρέπει να είναι η αμερόληπτη εξέταση των πραγματικών δυνατοτήτων του
διοργανωτή να ολοκληρώσει την δράση που προτείνει με το πρόγραμμά του.

Τροπολογία 43
Άρθρο 9, παράγραφος 4, στοιχείο δ α) (νέο)

δ α) Συμπληρωματικότητα με δράσεις που
προτείνονται από άλλα προηγούμενα προγρ
άμματα, τα οποία βρίσκονται σε φάση εκτέ
λεσης ή πρόκειται να εκτελεσθούν μελλοντι
κά.

Αιτιολόγηση
Πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη το κριτήριο της συμπληρωματικότητας με άλλες δράσεις π
ου ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη ή πρόκειται να εκτελεσθούν μελλοντικά.

Τροπολογία 44
Άρθρο 10, παράγραφος 1

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή, ε
φεξής καλούμενη «επιτροπή», που απαρτίζε
ται από αντιπροσώπους των κρατών μελών
και της οποίας προεδρεύει ο αντιπρόσωπος
της Επιτροπής.

1.Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή, ε
φεξής καλούμενη «επιτροπή», που απαρτίζε
ται από αντιπροσώπους των κρατών μελών
και της οποίας προεδρεύει ο αντιπρόσωπος
της Επιτροπής ο οποίος ενεργεί σύμφωνα μ
ε τις προβλέψεις του Άρθρου 3 της Απόφασ
ης 1999/468/ΕΚ,με την επιφύλαξη των διατ
άξεων του Άρθρου 8.

Αιτιολόγηση
Μεταξύ των ειδών των επιτροπών που προβλέπει η Απόφαση 1999/468/ΕΚ ("συμβουλευτική", 
"διαχειριστική" και "κανονιστική"),εκείνη στην οποία αναφέρεται η παρούσα νομοθετική πρότ
αση είναι η "συμβουλευτική.

Τροπολογία 45
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Άρθρο 10, παράγραφος 2

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της
παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα ά
ρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τ
ηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 τ
ης εν λόγω απόφασης.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Σε συμφωνία με τις προτεινόμενες τροπολογίες στην παράγραφο 1 και 3 του Άρθρου 10.

Τροπολογία 46
Άρθρο 10, παράγραφος 3

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανον
ισμό της.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανον
ισμό της, κατόπιν πτοτάσεως του προέδρου
της και βάσει των διατάξεων του άρθρου 7 
της Απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινισθεί ότι η ειδική ρύθμιση που αναφέρεται στον εσωτερικό κανονισμό λειτου
ργίας της επιτροπής, περιλαμβάνεται στο Άρθρο 7 της Απόφασης.

Τροπολογία 47
Άρθρο 10, παράγραφος 3 α (νέα)

3α. Η Επιτροπή μπορεί να καλεί εκπροσώπ
ους από τις συμμετέχουσες χώρες για ενημ
ερωτικές συνεδριάσεις μετά τις συνεδριάσ
εις της επιτροπής.

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η δυνατότητα να μπορεί η Επιτροπή να διοργανώνει ενημερωτικέ
ς συνεδριάσεις με τους εκπροσώπους των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, δεδομένου
ότι αυτές δεν συμμετέχουν στην επιτροπή και δεν γνωρίζουν άμεσα το αποτέλεσμα των συζητήσ
εων.

Τροπολογία 48
Άρθρο 12, παράγραφος 1
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1. Ο προϋπολογισμός για την υλοποίηση το
υ παρόντος μέσου καθορίζεται σε 138,2 εκα
τ. ευρώ για την περίοδο που ορίζεται στο άρ
θρο 1.

1.Ο προϋπολογισμός για την υλοποίηση του
ειδικού προγράμματος για την καταπολέμη
ση της βίας (Δάφνη) παρόντος μέσου καθο
ρίζεται σε 115,87 εκατ. ευρώ για την περίοδ
ο που ορίζεται στο άρθρο 1.

Αιτιολόγηση
Σε συμφωνία με την προτεινόμενη Τροπολογία στον τίτλο της νομοθετικής πρότασης και τηρών
τας τις δημοσιονομικές προοπτικές, θα ήταν απαραίτητο να αφαιρεθεί από το συνολικό ποσό το
υ προγράμματος που ανέρχεται σε 138,2εκατ. ευρώ, το ποσό που αναλογεί στις δαπάνες που αφ
ορούν τις δράσεις για την ενημέρωση και την πρόληψη στο θέμα των ναρκωτικών και οι οποίες
ανέρχονται σε 22,330 εκατ. ευρώ.

Τροπολογία 49
Άρθρο 12, παράγραφος 2

2. Οι δημοσιονομικοί πόροι που διατίθενται
για τις ενέργειες που προβλέπονται στο παρ
όν πρόγραμμα εγγράφονται ως ετήσιες πιστ
ώσεις στο γενικό προϋπολογισμό της Ευρω
παϊκής Ένωσης. Η αρμόδια για τον προϋπολ
ογισμό αρχή εγκρίνει τις διαθέσιμες πιστώσ
εις για κάθε έτος, εντός των ορίων των δημ
οσιονομικών προοπτικών.

2. Οι δημοσιονομικοί πόροι που διατίθενται
για τις ενέργειες που προβλέπονται στο παρ
όν πρόγραμμα εγγράφονται ως ετήσιες πιστ
ώσεις στο γενικό προϋπολογισμό της Ευρω
παϊκής Ένωσης. Η αρμόδια για τον προϋπολ
ογισμό αρχή εγκρίνει τις πιστώσεις για κάθε
έτος που προβλέπονται από τις δημοσιονομ
ικές προοπτικές.

Αιτιολόγηση
Διευκρινίζεται το περιεχόμενο του κειμένου

Τροπολογία 50
Άρθρο 15, παράγραφος 2

2. Η Επιτροπή εξασφαλίζει την τακτική, ανε
ξάρτητη και εξωτερική αξιολόγηση του προ
γράμματος.

2. Η Επιτροπή εξασφαλίζει την ανά διετία α
νεξάρτητη και εξωτερική αξιολόγηση, σε σχ
έση με τον διαχειριστή, όσον αφορά την απ
οτελεσματικότητα του προγράμματος.

Αιτιολόγηση

Ανά διετία πρέπει να διενεργείται εξωτερικός έλεγχος της αποτελεσματικότητας του προγράμμα
τος, ο οποίος πρέπει να χρησιμεύει ως βάση για την λήψη των κατάλληλων μέτρων.
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Τροπολογία 51
Άρθρο 15, παράγραφος 2 α (νέα)

2 α. Η Επιτροπή, μετά την εκτέλεση των π
ρογραμμάτων, αξιολογεί τον τρόπο με τον
οποίο ολοκληρώθηκαν και τις επιπτώσεις
από την υλοποίησή τους, ώστε να εκτιμήσε
ι σε ποιο βαθμό επετεύχθησαν οι προγραμμ
ατισμένοι στόχοι.

Αιτιολόγηση
Η Επιτροπή πρέπει να αξιολογεί τα αποτελέσματα που επετεύχθησαν κατά την εκτέλεση των πρ
ογραμμάτων εν σχέσει προς τους προτεινόμενους στόχους.

Τροπολογία 52
Άρθρο 15, παράγραφος 3, στοιχείο -α) (νέο)

-a) Ετήσια έκθεση όσον αφορά την εφαρμο
γή του προγράμματος. Θα υποβάλλεται κα
τά το πρώτο τρίμηνο του επομένου έτους α
πό αυτό στο οποίο θα αναφέρεται και θα σ
υνοδεύεται από κατάσταση των επιδοτούμ
ενων προγραμμάτων και δράσεων.

Αιτιολόγηση
Η Επιτροπή πρέπει να ενημερώνει κατ' έτος σχετικά με  την εφαρμογή του Προγράμματος.

Τροπολογία 53
Άρθρο 15, παράγραφος 3, στοιχείο β)

β) ανακοίνωση για τη συνέχιση του προγρά
μματος έως τις 30 Αυγούστου 2012 το αργό
τερο·

β) ανακοίνωση για την σκοπιμότητα της συ
νέχισης και προσαρμογής του προγράμματο
ς έως τις 30 Αυγούστου 2012 το αργότερο·

Αιτιολόγηση

Με την Ανακοίνωση δεν πρέπει μόνον να αξιολογείται η αναγκαιότητα συνέχισης του προγράμμ
ατος, αλλά και να προτείνονται οι απαραίτητες προσαρμογές, με βάση τα επιτευχθέντα αποτελέ
σματα και τις μελλοντικές ανάγκες και στόχους.
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Tροπολογία 54
Άρθρο 15, παράγραφος 3, στοιχείο γ)

γ) έκθεση εκ των υστέρων αξιολόγησης έως
τις 31 Δεκεμβρίου 2014 το αργότερο.

γ) Όταν εξαντλείται η προθεσμία εκτέλεση
ς του Προγράμματος λεπτομερής έκθεση ε
κ των υστέρων αξιολόγησης σχετικά με την
εφαρμογή και τα αποτελέσματά του, έως τι
ς 31 Δεκεμβρίου 2014 το αργότερο.

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να γίνεται τελική αξιολόγηση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων καθ' όλη τη
ν περίοδο εφαρμογής του προγράμματος.


