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LYHYT PERUSTELU

I. JOHDANTO

Eurooppa-neuvosto hyväksyi 4. ja 5. marraskuuta 2004 pidetyssä huippukokouksessaan 
Haagin ohjelman perustuen tuloksiin, joita Tampereella vuonna 1999 sovitussa ohjelmassa oli 
viiden vuoden aikana saavutettu. Haagin ohjelmassa määrätään viisivuotisen 
toimintasuunnitelman muodossa aikataulusta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
vahvistamista Euroopan unionissa koskevan ensisijaisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Jotta tämä kunnianhimoinen poliittinen tavoite saavutettaisiin, on sille varattava riittävästi 
määrärahoja.

Vuosien 2007–2013 rahoitusnäkymissä nimenomaisesti määrätään nostettavaksi määrärahoja, 
jotka on varattu vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen luomiselle EU:ssa.

II. VUOSIEN 2007–2013 RAHOITUSNÄKYMIIN SISÄLTYVÄT OIKEUDEN, 
VAPAUDEN JA TURVALLISUUDEN ALAN YLEISET 
TOIMINTAOHJELMAT JA ERITYISOHJELMAT

Vuosien 2007–2013 rahoitusnäkymiin sisältyvä ehdotus vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
vahvistamisesta Euroopan unionissa nivoutuu kolmen yleisen toimintaohjelman ympärille. 
Toimintaohjelmien yhteydessä on tarkoitus antaa rahoitusta yhteensä 7 154 miljoonaa euroa 
jakautuen 10 erityisohjelman kesken. Kukin yksittäinen yleinen toimintaohjelma kattaa jonkin 
tietyn alan:

A. Perusoikeuksien ja oikeusasioiden yleisohjelma
(543 miljoonaa euroa) kattaa oikeusasiat ja käsittää neljä erityisohjelmaa, joista yhden 
tavoitteena on torjua väkivaltaa (Daphne), huumeita ja tiedottaa huumeista. Kyseistä
erityisohjelmaa käsitellään tässä lausunnossa.

Daphne-erityisohjelmassa on varattu 138,2 miljoonaa euroa seuraavien kahden 
poliittisen tavoitteen toteuttamiseksi vuosina 2007–2013:

a) riskiryhmiin (lapset, nuoret ja naiset) kohdistuvan väkivallan torjuminen Daphne-
ohjelmissa (Daphne 2000–2003 ja Daphne II 2004–2008) omaksutun poliittisen 
toimintalinjan mukaisesti; toimia varten on varattu 115,850 miljoonaa euroa;

b) huumeiden käytön torjunta ja huumeista tiedottaminen; toimia varten on varattu 
22,330 miljoonaa euroa.

B. Yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallinnan yleisohjelmassa
(5 866 miljoonaa euroa) pyritään kehittämään vapauteen perustuvaa aluetta unionin 
neljän rahaston avulla: pakolaisrahasto, ulkorajarahasto, kotouttamisrahasto ja 
palauttamisrahasto.
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C. Turvallisuuden ja vapauksien suojelun yleisohjelma
(745 miljoonaa euroa) käsittää turvallisuuteen perustuvan alueen luomisen kahden 
erityisohjelman avulla. Näistä toinen koskee rikollisuuden torjuntaa ja toinen 
terrorismin torjuntaa ja sen seurauksien hallintaa.

III. LAUSUNNON VALMISTELIJAN ANALYYSI

Lausunnon valmistelija haluaa ensinnäkin ilmaista tukevansa täysin kansalaisvapauksien sekä
oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan samoin kuin naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon 
valiokunnan kantaa, jonka mukaan ne suosittelevat, että tässä lausuntoluonnoksessa 
käsiteltävän erityisohjelman sisältö jaettaisiin kahteen erilliseen erityisohjelmaan. Näillä
kummallakin olisi erilliset budjettikohdat ja erilliset poliittiset tavoitteet, väkivallan torjunta ja 
huumeiden käytön torjunta. Muutoin on vaara, että huumeiden torjuntaan yhdistettynä
väkivallan torjunta jää taka-alalle.

Naisten oikeuksien valiokunta ja kansalaisvapauksien valiokunta ovat, Euroopan komissiolle 
ensin asiasta ilmoitettuaan, sopineet laativansa kumpikin mietinnön erityisohjelmasta. Asiaa 
käsitellään kuitenkin niin, että naisten oikeuksien valiokunta käsittelee ainoastaan väkivaltaan 
liittyviä säännöksiä ja kansalaisvapauksien valiokunta ainoastaan huumeisiin liittyviä
säännöksiä.

Edellä mainittu huomioiden lausunnon valmistelija katsoo, että ehdotuksen ulkopuolelle on 
jätettävä säännönmukaisesti kaikki säännökset, joissa viitataan huumeongelmaan. Tätä ehdotti 
myös Inger Segelström mietintöluonnoksessaan, joka koskee huumeita käsittelevää
erityisohjelman osaa, jonka osalta kansalaisvapauksien valiokunta on toimivaltainen.

Lausunnon valmistelija haluaa näin ollen ehdottaa valiokunnan jäsenille, että kaikista sellaisista 
tarkistusehdotuksista äänestettäisiin yhtenä ryhmänä, joiden tavoitteena on poistaa 
säädösehdotuksesta kaikki huumeiden torjuntaan ja siitä tiedottamiseen viittaava. Näitä ovat 
tarkistukset 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 28, 29, 30, 34, 36 ja 37.

Kaikki muut tarkistusehdotukset koskevat riskiryhmiin (lapset, nuoret ja naiset) kohdistuvan 
väkivallan torjuntaa ja väkivallan torjuntaa koskevan erityisohjelman asianmukaista 
soveltamista ja toteuttamista varmistavia toimenpiteitä.

TARKISTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa naisten 
oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:
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1 EUVL C [...], 16.2.2006, s. [...].

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Otsikko

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätökseksi väkivallan torjumista 
(Daphne) sekä huumetorjuntaa ja -
tiedotusta koskevan erityisohjelman 
perustamisesta vuosiksi 2007–2013 osana 
perusoikeuksien ja oikeusasioiden 
yleisohjelmaa

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätökseksi väkivallan torjumista 
(Daphne) koskevan erityisohjelman 
perustamisesta vuosiksi 2007–2013 osana 
perusoikeuksien ja oikeusasioiden 
yleisohjelmaa

Tämä tarkistus vaikuttaa koko 
lainsäädäntöehdotukseen. Tarkistuksen 
hyväksymisen seurauksena koko tekstiin on 
tehtävä teknisiä mukautuksia.

Perustelu

Lapsiin, nuoriin, naisiin ja muihin ryhmiin kohdistuva väkivalta on vaarassa joutua taka-
alalle, mikäli sitä käsitellään yhdessä huumeiden käytön torjunnan kanssa.

Näin ollen on luotava kaksi erityisohjelmaa, väkivallan torjunnan ja huumeiden käytön 
torjunnan erityisohjelmat, joille kullekin varataan erilliset budjettimäärärahat. Ensimmäinen 
näistä ohjelmista kuuluisi naisten oikeuksien valiokunnan ja toinen kansalaisvapauksien 
valiokunnan toimivallan piiriin.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 2 kappale

(2) Yhteisön toiminnan olisi täydennettävä
kansallisia politiikkoja, joilla pyritään 
kohentamaan kansanterveyttä, torjumaan 
ihmisten terveyttä vaarantavia tekijöitä ja 
vähentämään huumeriippuvuuteen liittyviä
terveysongelmia.

(2) Yhteisön toiminnan olisi täydennettävä
kansallisia politiikkoja, joilla pyritään 
kohentamaan kansanterveyttä ja torjumaan 
ihmisten terveyttä vaarantavia tekijöitä.

Perustelu
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Katso lainsäädäntöehdotuksen otsikkoa koskeva tarkistus.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 3 kappale

(3) Lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuva 
ruumiillinen, seksuaalinen ja henkinen 
väkivalta, myös tällaisella väkivallalla 
uhkaaminen, pakottaminen tai summittainen 
vapaudenriisto joko julkisesti tai yksityisesti 
loukkaa heidän oikeuttaan elämään, 
turvallisuuteen, vapauteen, ihmisarvoon sekä
ruumiilliseen ja henkiseen 
koskemattomuuteen ja muodostaa vakavan 
uhkan väkivallan uhrien fyysiselle terveydelle 
ja mielenterveydelle. Tällaisen väkivallan 
vaikutukset ovat yhteisössä niin yleisiä, että
niitä voidaan pitää todellisena 
terveysongelmana ja esteenä kansalaisten 
oikeudelle turvallisuuteen, vapauteen ja 
oikeudenmukaisuuteen.

(3) Lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuva 
ruumiillinen, seksuaalinen ja henkinen 
väkivalta ja erityisesti seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön pyrkivään ihmiskauppaan 
liittyvä väkivalta, myös tällaisella väkivallalla 
uhkaaminen, pakottaminen tai summittainen 
vapaudenriisto joko julkisesti tai yksityisesti 
loukkaa heidän oikeuttaan elämään, 
turvallisuuteen, vapauteen, ihmisarvoon sekä
ruumiilliseen ja henkiseen 
koskemattomuuteen ja muodostaa vakavan 
uhkan väkivallan uhrien fyysiselle terveydelle 
ja mielenterveydelle. Tällaisen väkivallan 
vaikutukset ovat yhteisössä niin yleisiä, että
niitä voidaan pitää todellisena 
terveysongelmana ja esteenä kansalaisten 
oikeudelle turvallisuuteen, vapauteen ja 
oikeudenmukaisuuteen.

Perustelu

Väkivallan torjunnan on käsitettävä kaikki väkivallan muodot ja erityisesti ihmiskaupan, joka 
on siis erityisesti mainittava yhtenä ohjelman erityistavoitteista.

Tarkistus 4
Johdanto-osan 6 kappale
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(6) Euroopan unionin perusoikeuskirjassa
vahvistetaan muun muassa oikeus 
ihmisarvoon, yhdenvertaisuuteen ja 
yhteisvastuullisuuteen. Siihen sisältyy useita 
nimenomaisia määräyksiä, joiden 
tarkoituksena on suojella ruumiillista ja 
henkistä koskemattomuutta, edistää miesten 
ja naisten välistä tasa-arvoa ja lapsen 
oikeuksia sekä kieltää syrjintä ja 
epäinhimillinen tai halventava kohtelu, orjuus 
ja pakkotyö sekä lapsityövoiman käyttö.
Siinä todetaan, että ihmisten terveyden 
korkeatasoinen suojelu varmistetaan kaikkien 
yhteisön politiikkojen ja toimintojen 
määrittelyssä ja toteuttamisessa.

(6) Väkivallan torjuminen on sisällytettävä
perusoikeuksien suojelun piiriin ja 
varmistettava Euroopan unionin 
perusoikeuskirjalla, jossa vahvistetaan
muun muassa oikeus ihmisarvoon, 
yhdenvertaisuuteen ja yhteisvastuullisuuteen.
Siihen sisältyy useita nimenomaisia 
määräyksiä, joiden tarkoituksena on suojella 
ruumiillista ja henkistä koskemattomuutta, 
edistää miesten ja naisten välistä tasa-arvoa 
ja lapsen oikeuksia sekä kieltää syrjintä ja 
epäinhimillinen tai halventava kohtelu, orjuus 
ja pakkotyö sekä lapsityövoiman käyttö. 
Siinä todetaan, että ihmisten terveyden 
korkeatasoinen suojelu varmistetaan kaikkien 
yhteisön politiikkojen ja toimintojen 
määrittelyssä ja toteuttamisessa.

Perustelu

Henkilöihin kohdistuva väkivalta rikkoo Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja 
perusoikeuksia. Tästä johtuen tällaista väkivaltaa on torjuttava, jotta näistä oikeuksista 
voitaisiin vapaasti nauttia, minkä varmistamisesta puolestaan julkisten viranomaisten kuuluu
vastata.

Tarkistus 5
Johdanto-osan 10 kappale

(10) On suotavaa varmistaa Daphne- ja 
Daphne II -ohjelmista tuettujen hankkeiden 
jatkuvuus.

(10) On suotavaa varmistaa Daphne- ja 
Daphne II -ohjelmista tuettujen hankkeiden 
jatkuvuus, hyödyntää jatkossakin saatua 
kokemusta ja luoda mahdollisuuksia 
edistää hankkeelle tuotua eurooppalaista 
lisäarvoa.

Perustelu

Väkivallan torjuntaa koskevaa Daphne-ohjelmaa on jatkettava, jotta sen käynnistämisen 
vuonna 2000 jälkeen saatua kokemusta voitaisiin hyödyntää jatkossakin Euroopan laajuisesti.

Tarkistus 6
Johdanto-osan 11 kappale
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(11) Tutkimusten mukaan 
huumeriippuvuudesta aiheutuva 
sairastuvuus ja kuolevuus vaikuttavat 
huomattavaan määrään Euroopan 
kansalaisia, joten huumeriippuvuuteen 
liittyvät terveysongelmat ovat merkittävä
kansanterveysongelma.

Poistetaan.

Perustelu

Katso lainsäädäntöehdotuksen otsikkoa koskeva tarkistus.

Tarkistus 7
Johdanto-osan 12 kappale

(12) EU:n huumausainestrategian ja 
huumausaineita koskevan EU:n 
toimintasuunnitelman (2000–2004) 
loppuarvioinnin tuloksista laaditussa, 
neuvostolle ja Euroopan parlamentille 
osoitetussa komission tiedonannossa1

todetaan, että kansalaisyhteiskunnan olisi 
säännöllisesti osallistuttava EU:n 
huumepolitiikan kehittämiseen.

Poistetaan.

Perustelu

Katso lainsäädäntöehdotuksen otsikkoa koskeva tarkistus.

Tarkistus 8
Johdanto-osan 13 kappale

(13) Yhteisön kansanterveysalan 
toimintaohjelman (2003–2008) 
hyväksymisestä tehdyssä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksessä
todetaan, että olisi kehitettävä
huumeriippuvuuteen puuttuvia strategioita 
ja toimenpiteitä, sillä huumeriippuvuus on 
yksi merkittävistä elintapoihin liittyvistä
terveyteen vaikuttavista tekijöistä.

Poistetaan.

Perustelu
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Katso lainsäädäntöehdotuksen otsikkoa koskeva tarkistus.

Tarkistus 9
Johdanto-osan 14 kappale

(14) Huumausaineiden väärinkäyttöön 
liittyvien terveyshaittojen ehkäisemisestä ja 
vähentämisestä 18 päivänä kesäkuuta 2003 
antamassaan suosituksessa1, neuvosto 
suositti, että jäsenvaltiot asettavat yhdeksi 
kansanterveysalan tavoitteeksi 
huumeriippuvuuden ehkäisemisen ja 
huumeisiin liittyvien riskien vähentämisen 
ja kehittävät ja täytäntöönpanevat kattavia 
strategioita.

Poistetaan.

Tarkistus 10
Johdanto-osan 15 kappale

(15) Eurooppa-neuvosto hyväksyi 
joulukuussa 2004 Euroopan unionin 
huumausainestrategian (2005–2012), joka 
kattaa kaikki huumeisiin liittyvät 
Euroopan unionin toimet ja jossa asetetaan 
toiminnan päätavoitteet. Näihin 
tavoitteisiin kuuluu terveydensuojelun, 
hyvinvoinnin ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden korkean tason 
saavuttaminen ehkäisemällä ja 
vähentämällä huumeiden käyttöä, 
huumeriippuvuutta sekä huumeista 
aiheutuvia terveydellisiä ja sosiaalisia 
haittoja.

Poistetaan.

Perustelu

Katso lainsäädäntöehdotuksen otsikkoa koskeva tarkistus.

Tarkistus 11
Johdanto-osan 16 kappale
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Komissio hyväksyi huumausaineita 
koskevan toimintasuunnitelman vuosiksi 
2005–20081 keskeiseksi toimintavälineeksi, 
jolla Euroopan unionin 
huumausainestrategia (2005–2012) 
muunnetaan käytännön toimiksi.
Toimintasuunnitelman perimmäisenä
tavoitteena on vähentää huomattavasti 
huumeiden käyttöä väestön keskuudessa 
sekä rajoittaa laittomien huumeiden 
käytöstä ja kaupasta aiheutuvia sosiaalisia 
ja terveydellisiä haittoja.

Poistetaan.

Perustelu

Katso lainsäädäntöehdotuksen otsikkoa koskeva tarkistus.

Tarkistus 12
Johdanto-osan 17 kappale

(17) On tärkeää ja välttämätöntä tunnustaa, 
että väkivallalla ja huumeilla on vakavia 
välittömiä ja pitkäaikaisia vaikutuksia 
yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen terveyteen 
ja psyykkiseen ja sosiaaliseen kehitykseen 
sekä asianomaisten henkilöiden yhtäläisiin 
mahdollisuuksiin ja että koko yhteiskunnalle 
aiheutuu huomattavia sosiaalisia ja 
taloudellisia kustannuksia.

(17) On tärkeää ja välttämätöntä tunnustaa, 
että väkivallalla on vakavia välittömiä ja 
pitkäaikaisia vaikutuksia yksilöiden, 
perheiden ja yhteisöjen terveyteen ja 
psyykkiseen ja sosiaaliseen kehitykseen sekä
asianomaisten henkilöiden yhtäläisiin 
mahdollisuuksiin ja että koko yhteiskunnalle 
aiheutuu huomattavia sosiaalisia ja 
taloudellisia kustannuksia.

Perustelu

Katso lainsäädäntöehdotuksen otsikkoa koskeva tarkistus.

Tarkistus 13
Johdanto-osan 18 kappale

(18) Euroopan unioni voi tuoda lisäarvoa 
jäsenvaltioiden huumetiedotuksen ja -
torjunnan alalla toteuttamiin toimiin niitä
täydentämällä ja edistämällä
yhteisvaikutusta. 

Poistetaan.
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Perustelu

Katso lainsäädäntöehdotuksen otsikkoa koskeva tarkistus.

Tarkistus 14
Johdanto-osan 19 kappale

(19) Euroopan unioni voi tuoda lisäarvoa 
pääsääntöisesti jäsenvaltioiden toteuttamiin 
toimiin, joiden tarkoituksena on lapsiin, 
nuoriin ja naisiin kohdistuvan väkivallan, 
myös seksuaalisen ja muun hyväksikäytön, 
ehkäiseminen sekä uhrien ja riskiryhmien 
suojeleminen, seuraavin keinoin: levitetään ja 
vaihdetaan tietoa, kokemuksia ja hyviä
käytänteitä, edistetään innovatiivista 
lähestymistapaa, vahvistetaan yhdessä
toiminnan painopisteet, kehitetään 
tarvittaessa verkottumista, valitaan 
ohjelmaan Euroopan yhteisön laajuisia 
hankkeita sekä motivoidaan ja aktivoidaan 
kaikkia asianomaisia. Näiden toimien piiriin 
olisi sisällytettävä myös ihmiskaupan uhreina 
jäsenvaltioihin tuodut lapset ja naiset.

(19) Euroopan unioni voi tuoda lisäarvoa 
etenkin jäsenvaltioiden toteuttamiin toimiin, 
joiden tarkoituksena on lapsiin, nuoriin ja 
naisiin kohdistuvan väkivallan, myös 
seksuaalisen ja muun hyväksikäytön, 
ehkäiseminen sekä uhrien ja riskiryhmien 
suojeleminen, seuraavin keinoin: levitetään ja 
vaihdetaan tietoa, kokemuksia ja hyviä
käytänteitä, edistetään innovatiivista 
lähestymistapaa, vahvistetaan yhdessä
toiminnan painopisteet, kehitetään 
verkottumista, valitaan ohjelmaan 
asianmukaisesti Euroopan yhteisön laajuisia 
hankkeita sekä motivoidaan ja aktivoidaan 
kaikkia asianomaisia. Näiden toimien piiriin 
sisällytetään myös ihmiskaupan uhreina 
jäsenvaltioihin tuodut lapset ja naiset. 

Perustelu

Kansainvälisissä sopimuksissa "lapsella" tarkoitetaan 0–18-vuotiaita henkilöitä kun taas 
"nuorilla" 25-vuotiaita tai sitä vanhempia henkilöitä.

Lisäksi on tärkeää on huomioida ongelma, joka liittyy ihmiskaupan välityksellä Euroopan 
unioniin tuotuihin lapsiin ja naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön.

Tarkistus 15
Johdanto-osan 21 kappale



PE 370.115v03-00 12/25 PA\607952FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

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

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

Perustelu

Katso lainsäädäntöehdotuksen otsikkoa ja johdanto-osan 19 kappaletta koskevat tarkistukset.

Tarkistus 16
Johdanto-osan 23 kappale

(23) Tässä päätöksessä vahvistetaan 
ohjelman koko keston ajaksi rahoituspuitteet, 
joita budjettivallan käyttäjä pitää
talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja 
talousarviomenettelyn parantamisesta 
6 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission välisen 
toimielinten sopimuksen 33 kohdan 
mukaisesti ensisijaisena ohjeenaan 
vuosittaisessa talousarviomenettelyssä.

(23) Tässä päätöksessä vahvistetaan 
ohjelman koko keston ajaksi rahoituspuitteet, 
jotka ovat osa vuosien 2007–2013 
rahoitusnäkymiä ja vuosittaista 
budjettimenettelyä ja joita budjettivallan 
käyttäjä pitää talousarviota koskevasta 
kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn 
parantamisesta 6 päivänä toukokuuta 1999 
tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission välisen toimielinten sopimuksen
33 kohdan mukaisesti ensisijaisena ohjeenaan 
vuosittaisessa talousarviomenettelyssä.

Perustelu

Ohjelmalle annettava rahoitus on osa Euroopan unionin vuosien 2007–2013 
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rahoitusnäkymien yleisiä puitteita, joita toteutetaan vuosittaisilla budjeteilla.

Tarkistus 17
1 artiklan 1 kohta

1. Tällä päätöksellä perustetaan väkivallan 
torjumista (Daphne) sekä huumetorjuntaa 
ja -tiedotusta koskeva ohjelma, jäljempänä
’ohjelma’, joka on osa perusoikeuksien ja 
oikeusasioiden yleisohjelmaa ja jolla 
edistetään vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueen vahvistamista.

1. Tällä päätöksellä perustetaan väkivallan 
torjumista koskeva erityisohjelma, 
jäljempänä ’ohjelma’, jossa jatketaan
Daphne- ja Daphne II -ohjelmissa 
määritettyä politiikkaa ja joka on osa 
perusoikeuksien ja oikeusasioiden 
yleisohjelmaa, jotta unionin kansalaisille
voitaisiin tarjota vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alue ilman sisärajoja.

Perustelu

Katso lainsäädäntöehdotuksen otsikkoa koskeva tarkistus.

Lisäksi on hyvä tarkentaa, että tässä yhteydessä esitettävä väkivallan torjuntaa koskeva
ohjelma on yksinkertaisesti jatkoa aikaisemmille Daphne-ohjelmille (Daphne 2000–2003 ja 
Daphne II 2004–2008).

Tarkistus 18
1 artiklan 2 kohta

2. Ohjelma alkaa 1 päivänä tammikuuta 2007 
ja päättyy 31 päivänä joulukuuta 2013.

2. Ohjelma alkaa 1 päivänä tammikuuta 2007 
ja päättyy 31 päivänä joulukuuta 2013. 
Ohjelmaa voidaan jatkaa.

Perustelu

Koska väkivaltaan liittyviä ongelmia tulee mitä todennäköisimmin olemaan myös 
tulevaisuudessa, on hyvä jo tässä vaiheessa varautua ohjelman jatkamiseen.

Tarkistus 19
2 artiklan 1 kohdan a alakohta

a) Edistetään vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueen luomista torjumalla 
väkivaltaa sekä tiedottamalla huumeiden 
käytöstä ja ehkäisemällä sitä.

a) Edistetään vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueen ylläpitämistä ja 
vahvistamista Euroopan yhteisössä
torjumalla väkivaltaa. 
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Perustelu

Katso lainsäädäntöehdotuksen otsikkoa koskeva tarkistus.

Lisäksi tulisi korostaa, että lainsäädäntöehdotuksen avulla edistetään jo suureksi osaksi 
luodun vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen vahvistamista yhteisössä ja EU:ssa.

Tarkistus 20
2 artiklan 1 kohdan b alakohta

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

b) Suojataan kansalaisia väkivallalta ja 
saavutetaan korkea ruumiillisen ja henkisen
terveyden suojelun, hyvinvoinnin ja 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden taso.

Perustelu

On tärkeää välttää "terveydensuojelu"-käsitteen tulkintaan liittyvää sekaannuksen vaaraa.

Tarkistus 21
2 artiklan 1 kohdan c alakohta

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

Poistetaan.

Perustelu

Katso lainsäädäntöehdotuksen otsikkoa koskeva tarkistus.

Tarkistus 22
2 a artikla (uusi)

2 a artikla
Määritelmät

Asianomaisessa Daphne-ohjelmassa 
"lapsi"-käsite kattaa myös 18 vuotta tai 
sitä vanhemmat nuoret lapsen oikeuksia 
koskevien kansainvälisten välineiden 
mukaisesti.
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"Nuorille" suunnatuiksi katsotaan 
kuitenkin sellaiset hankkeet, jotka 
käsittävät erityisesti edunsaajaryhmille 
kuten 13–18-vuotiaille nuorille tai 12–25-
vuotiaille henkilöille suunniteltuja toimia.

Perustelu

On ensisijaisen tärkeää määritellä juridisesti käsitteet "lapsi" ja "nuori" asiaa koskevien 
kansainvälisten välineiden mukaisesti.

Tarkistus 23
3 artiklan a alakohdan johdantokappale

(a) Ehkäistään ja torjutaan kaikenlaista 
lapsiin, nuoriin ja naisiin julkisesti tai 
yksityisesti kohdistuvaa väkivaltaa 
toteuttamalla ehkäiseviä toimenpiteitä ja 
tarjoamalla tukea väkivallan uhreille ja 
riskiryhmille seuraavin keinoin:

(a) Ehkäistään ja torjutaan kaikenlaista 
lapsiin, nuoriin ja naisiin julkisesti tai 
yksityisesti kohdistuvaa väkivaltaa 
toteuttamalla ehkäiseviä toimenpiteitä ja 
tukitoimia ja tarjoamalla tukea väkivallan 
uhreille ja riskiryhmille seuraavin keinoin:

Perustelu

Katso johdanto-osan 19 kappaletta koskeva tarkistus.

Tarkistus 24
3 artiklan a alakohdan 3 luetelmakohta

- levitetään kahdesta Daphne-ohjelmasta
saatuja tuloksia sekä muokataan, siirretään ja 
käytetään niitä uusien tuensaajien hyväksi tai 
uusilla maantieteellisillä alueilla

- jatketaan kahden Daphne-ohjelman 
tavoitteita ja erikoistoimia, levitetään niistä
saatuja tuloksia sekä muokataan, siirretään ja 
käytetään niitä uusien tuensaajien hyväksi tai 
uusilla maantieteellisillä alueilla;

Perustelu

On syytä täsmentää, että ehdotettu väkivallan vastainen ohjelma ei ole jatkoa kahdelle 
edelliselle ohjelmalle, joiden nimet ovat Daphne (2000-2003) ja Daphne II (2004-2008).

Tarkistus 25
3 artiklan a alakohdan 4 a luetelmakohta (uusi)
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- luodaan ja toteutetaan riskiryhmiin 
kohdistuvia erityistoimia vauvojen 
hylkäämisen välttämiseksi;

Perustelu

On jokseenkin yleistä, että tietyt henkilöt joutuvat pakottavissa olosuhteissa hylkäämään 
vauvaikäisen lapsensa. On tärkeää kehittää konkreettisia toimia tällaisten valitettavien 
tapausten välttämiseksi.

Tarkistus 26
3 artiklan b alakohdan 1 luetelmakohta

- perustetaan monialaisia verkostoja; - perustetaan monialaisia verkostoja 
erityisesti (seksuaalisen, henkisen tai 
ruumiillisen) väkivallan uhrien ja 
riskiryhmien tukemiseksi;

Perustelu

Monialaisten verkostojen toiminta-ala on ilmaistava selkeästi.

Tarkistus 27
3 artiklan b alakohdan 3 luetelmakohta

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

- lisätään tietoisuutta väkivallasta rajattujen 
kohderyhmien keskuudessa, valistetaan 
tiettyjä ammattikuntia, toimivaltaisia 
viranomaisia ja ennalta määritettyjä
sosiaalialoja tavoitteena parantaa 
perehtyneisyyttä ongelmakenttään ja edistää
nollatoleranssia väkivaltaa kohtaan, sekä
kannustetaan väkivallan uhrien tukemista 
sekä väkivaltatapausten ilmoittamista 
toimivaltaisille viranomaisille;

Perustelu

Tiedotus- ja valistustoimet on kohdistettava paitsi riskiryhmille kuten lapset, nuoret ja naiset, 
myös tietyille ammattikunnille kuten opettajat, opetushenkilöstö, lääkärit, sosiaalityöntekijät 
tai nuorten parissa työskentelevät, asianajajat, poliisi ja media.
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Tarkistus 28
3 artiklan b alakohdan 4 luetelmakohta

- tutkitaan väkivaltaan liittyviä ilmiöitä sekä
selvitetään väkivallan perimmäisiä syitä ja 
puututaan niihin yhteiskunnan kaikilla 
tasoilla;

- tutkitaan väkivaltaan liittyviä ilmiöitä ja 
niiden torjunnan mahdollisia välineitä sekä
selvitetään väkivallan perimmäisiä syitä ja 
puututaan niihin yhteiskunnan kaikilla 
tasoilla;

Perustelu

On tärkeää tutkia sitä, miten väkivaltaa synnyttäviä tilanteita voitaisiin välttää.

Tarkistus 29
3 artiklan b alakohdan 5 luetelmakohta

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

Poistetaan.

Perustelu

Katso lainsäädäntöehdotuksen otsikkoa koskeva tarkistus.

Tarkistus 30
3 artiklan c alakohta

(c) Pyritään saamaan kansalaisyhteiskunta 
mukaan Euroopan unionin 
huumausainestrategian ja 
toimintasuunnitelmien toteuttamiseen ja 
kehittämiseen.

Poistetaan.

Perustelu

Katso lainsäädäntöehdotuksen otsikkoa koskeva tarkistus.

Tarkistus 31
3 artiklan d alakohta
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(d) Seurataan, toteutetaan ja arvioidaan 
erityistoimia, jotka sisältyvät huumeita 
koskeviin EU:n toimintasuunnitelmiin 
vuosiksi 2005–2008 ja 2009–2012.

Poistetaan.

Perustelu

Katso lainsäädäntöehdotuksen otsikkoa koskeva tarkistus.

Tarkistus 32
4 artiklan a alakohta

(a) Komission toteuttamat erityistoimet eli 
muun muassa selvitykset ja tutkimukset, 
mielipidemittaukset ja -selvitykset, 
indikaattoreiden ja yhteisten menetelmien 
luominen, tietojen ja tilastoiden keruu, 
käsittely ja levittäminen, seminaarit, 
konferenssit ja asiantuntijakokoukset, 
julkisten kampanjoiden ja tilaisuuksien 
järjestäminen, verkkosivujen kehittäminen ja 
ylläpito, tiedotusmateriaalin laatiminen ja 
levittäminen, kansallisten asiantuntijoiden 
verkostojen tuki ja aktivoiminen, analyysit, 
seuranta ja arvioinnit; tai

(a) Komission toteuttamat erityistoimet eli 
muun muassa selvitykset ja tutkimukset, 
mielipidemittaukset ja -selvitykset, 
indikaattoreiden ja yhteisten menetelmien 
luominen, tietojen ja tilastoiden keruu, 
käsittely ja levittäminen, seminaarit, 
konferenssit ja asiantuntijakokoukset, 
julkisten kampanjoiden ja tilaisuuksien 
järjestäminen, verkkosivujen kehittäminen ja 
ylläpito, tiedotusmateriaalin laatiminen ja 
levittäminen tietotekniset sovellukset ja 
opetusvälineiden kehittäminen mukaan 
lukien, kansallisten asiantuntijoiden 
verkostojen tuki ja aktivoiminen, analyysit, 
seuranta ja arvioinnit; tai

Perustelu

Tietoteknisillä sovelluksilla ja erityisesti tietoteknisten ohjelmien luomisella ja 
opetusvälineiden kehittämisellä voidaan edistää väkivallan poistamista ja torjumista.

Tarkistus 33
4 artiklan b alakohta

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

(b) Vähintään kolmen jäsenvaltion ja 
tarvittaessa vähintään kahden jäsenvaltion
ja 5 artiklassa tarkoitetun yhden 
osanottajamaan esittämät, yhteisön edun 
mukaiset erityiset valtioidenväliset hankkeet 
vuotuisissa työohjelmissa määrätyin 
edellytyksin; tai
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Perustelu

Valtioidenvälisiä hankkeita voivat tarvittaessa esittää kaksi jäsenvaltiota ja käsiteltävänä
olevan lainsäädäntöehdotuksen 5 artiklan mukainen yksi "osanottajamaa".

Tarkistus 34
5 artiklan c alakohta

(c) Hankkeissa voi olla mukana 
ehdokasmaita, jotka eivät osallistu 
ohjelmaan, jos tämä edistää näiden maiden 
valmistautumista liittymiseen, tai muita 
kolmansia maita, jotka eivät osallistu 
ohjelmaan, jos tämä palvelee hankkeiden 
tavoitteita.

(c) Hankkeissa voi olla mukana 
ehdokasmaita, jotka eivät osallistu 
ohjelmaan, jos tämä edistää näiden maiden 
valmistautumista liittymiseen, tai muita 
kolmansia maita, jotka eivät osallistu 
ohjelmaan, jos tämä palvelee hankkeiden 
tavoitteita, mikäli yhteisön talousarviossa 
on varattu tätä varten määrärahoja ja 
mikäli näiden maiden kanssa sovittuja 
ehtoja ja menettelyjä noudatetaan.

Perustelu

Kolmansien maiden osallistuminen ohjelman yhteydessä toteutettaviin toimiin on sallittava 
vain, jos tätä varten on varattu budjettimäärärahoja ja jos ennalta määrättyjä ehtoja 
noudatetaan.

Tarkistus 35
6 artiklan 1 kohta

1. Ohjelma on suunnattu kaikille ryhmille, 
jotka ovat suoraan tai välillisesti tekemisissä
väkivallan ja huumeongelman kanssa.

1. Ohjelman yhteydessä toteutettavat toimet 
on suunnattu kaikille ryhmille, jotka ovat 
suoraan tai välillisesti tekemisissä väkivallan 
kanssa.

Perustelu

Katso lainsäädäntöehdotuksen otsikkoa koskeva tarkistus.

Lisäksi tarkistuksella pyritään selventämään ja jäsentelemään uudelleen lausetta.

Tarkistus 36
6 artiklan 2 kohta
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2. Väkivallan uhrit ja väkivallan uhkaa 
kokevat ryhmät ovat keskeisin kohderyhmä
väkivallan torjunnassa. Muita kohderyhmiä
ovat muun muassa opettajat ja 
opetushenkilöstö, poliisi ja 
sosiaalityöntekijät, paikalliset ja kansalliset 
viranomaiset, lääkärit ja hoitohenkilöstö, 
oikeusviranomaiset, valtiosta riippumattomat 
järjestöt, ammattijärjestöt ja uskonnolliset 
yhteisöt. Väkivallan ehkäisemiseksi on 
aiheellista harkita hoito-ohjelmia toisaalta 
väkivallan uhreille ja toisaalta väkivallan 
tekijöille.

2. Väkivallan uhrit ja väkivallan uhkaa 
kokevat ryhmät ovat keskeisin kohderyhmä
väkivallan torjunnassa. Muita kohderyhmiä
ovat muun muassa opettajat ja 
opetushenkilöstö, rajavalvontahenkilöstö, 
poliisi ja sosiaalityöntekijät, paikalliset, 
alueelliset ja kansalliset viranomaiset, 
lääkärit ja hoitohenkilöstö, 
oikeusviranomaiset, valtiosta riippumattomat 
järjestöt, ammattijärjestöt ja uskonnolliset 
yhteisöt. Väkivallan ehkäisemiseksi on 
aiheellista harkita hoito-ohjelmia toisaalta 
väkivallan uhreille ja toisaalta väkivallan 
tekijöille.

Perustelu

Toimivallan alueellinen jakautuminen joidenkin jäsenvaltioiden autonomisilla tai ei-
autonomisilla alueilla on huomioitava.

Lisäksi on korostettava ensisijaisen tärkeää asemaa, joka jäsenvaltioiden rajoilla 
henkilötarkastuksia suorittavilla rajavartiostoilla on.

Tarkistus 37
6 artiklan 3 kohta

3. Nuoret, heikommassa asemassa olevat 
ryhmät ja ongelma-alueilla asuvat ovat 
huumeiden käytön riskiryhmiä ja siten 
kohderyhmiä. Muita kohderyhmiä ovat 
muun muassa opettajat ja 
opetushenkilöstö, sosiaalityöntekijät, 
paikalliset ja kansalliset viranomaiset, 
lääkärit ja hoitohenkilöstö, 
oikeusviranomaiset, valtiosta 
riippumattomat järjestöt, ammattijärjestöt 
ja uskonnolliset yhteisöt.

Poistetaan.

Perustelu

Katso lainsäädäntöehdotuksen otsikkoa koskeva tarkistusehdotus.

Tarkistus 38
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7 artikla

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

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

Perustelu

Katso lainsäädäntöehdotuksen otsikkoa ja johdanto-osan 19 kappaletta koskevat 
tarkistusehdotukset.

Tarkistus 39
9 artiklan 1 kohta

1. Komissio noudattaa yhteisön tuen 
täytäntöönpanossa Euroopan yhteisöjen 
yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 
2002 annettua neuvoston asetusta (EY, 
Euratom) N:o 1605/2002.

1. Komissio vastaa ohjelman johtamisesta 
ja toteuttamisesta ja noudattaa yhteisön tuen 
täytäntöönpanossa Euroopan yhteisöjen 
yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 
2002 annettua neuvoston asetusta (EY, 
Euratom) N:o 1605/2002.

Perustelu

Ei pidä unohtaa mainita, että vastuu ohjelman toteuttamisesta kuuluu komissiolle.

Tarkistus 40
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9 artiklan 4 kohdan johdantokappale

4. Yksittäisille toimille myönnettävän tuen 
arviointi- ja myöntämismenettelyissä on 
otettava huomioon muun muassa
seuraavat kriteerit:

4. Tuen arviointi- ja myöntämismenettelyjen 
avulla valitaan toimet, jotka noudattavat 
parhaiten seuraavia kriteerejä:

Perustelu

Komission on myönnettävä objektiivisesti tukea ehdotetuille toimille, jotka selvästikin 
noudattavat parhaiten ennakolta asetettuja esivalintakriteerejä.

Tarkistus 41
9 artiklan 4 kohdan a a alakohta (uusi)

a a) eurooppalainen ulottuvuus;

Perustelu

Toimien eurooppalainen ulottuvuus on merkittävä kriteeri silloin, kun ehdotettuja toimia 
asetetaan ensisijaisuuden perusteella järjestykseen.

Tarkistus 42
9 artiklan 4 kohdan b a alakohta (uusi)

b a) järjestävän tahon valmiudet toteuttaa 
toimi;

Perustelu

Puolueeton arvio järjestävän tahon todenmukaisista valmiuksista toteuttaa asianmukaisesti 
ehdotetut toimet on merkittävä kriteeri.

Tarkistus 43
9 artiklan 4 kohdan d a alakohta (uusi)

d a) keskinäinen täydentävyys sellaisten 
toimien kanssa, joita on tarkoitus toteuttaa 
muissa meneillään olevissa tai tulevissa 
hankkeissa;

Perustelu
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On myös huomioitava toimien täydentävyys sellaisten toimien kanssa, joita ollaan 
parhaillaan toteuttamassa tai jotka on tarkoitus toteuttaa tulevaisuudessa.

Tarkistus 44
10 artiklan 1 kohta

1. Komissiota avustaa komitea, joka 
muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja 
jonka puheenjohtajana on komission 
edustaja.

1. Komissiota avustaa neuvoa-antava
komitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden 
edustajista ja jonka puheenjohtajana on 
komission edustaja. Komitea toimii 
päätöksen 1999/468/EY 3 artiklan ja 
8 artiklan säännöksiä noudattaen.

Perustelu

Päätöksessä 1999/468/EY mainituista erityyppisistä komiteoista ("neuvoa-antava komitea", 
"hallintokomitea" ja "sääntelykomitea") turvaudutaan tämän lainsäädäntöehdotuksen 
yhteydessä neuvoa-antavaan komiteaan.

Tarkistus 45
10 artiklan 2 kohta

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan 
päätöksen 1999/468/EY 3 ja 7 artiklaa 
ottaen huomioon mainitun päätöksen 
8 artiklan säännökset.

Poistetaan.

Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen 10 artiklan 1 ja 3 kohdan tarkistusten kanssa.

Tarkistus 46
10 artiklan 3 kohta

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä. 3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä
puheenjohtajansa ehdotuksesta päätöksen 
1999/468/EY 7 artiklan säännöksiä
noudattaen.

Perustelu
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On tärkeää tarkentaa, että komitean työjärjestykseen sovellettava säännös on nimenomaan 
päätöksen 1999/468/EY 7 artikla.

Tarkistus 47
10 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Komissio voi kutsua osanottajamaiden 
edustajia osallistumaan komitean 
kokouksiin liittyviin tiedotustilaisuuksiin.  

Perustelu

Komissiolle on annettava mahdollisuus järjestää ohjelman osanottajamaiden edustajille 
suunnattuja tiedotustilaisuuksia, koska osanottajamaat eivät ole edustettuna komiteassa 
eivätkä ne saa suoraan tietoa komitean päätöksistä.

Tarkistus 48
12 artiklan 1 kohta

1. Määrärahoiksi tämän välineen
toteuttamista varten vahvistetaan 138,2
miljoonaa euroa 1 artiklassa säädetyksi 
ajanjaksoksi.

1. Määrärahoiksi väkivallan torjunnan 
erityisohjelman (Daphne) toteuttamista 
varten vahvistetaan 115,87 miljoonaa euroa 
1 artiklassa säädetyksi ajanjaksoksi.

Perustelu

Jotta tämä kohta olisi yhdenmukainen lainsäädäntöehdotuksen otsikkoa koskevan tarkistuksen 
kanssa ja rahoitusnäkymien noudattamiseksi on ohjelmalle varattavista 
kokonaismäärärahoista (138,2 miljoonaa euroa) vähennettävä huumeiden torjunnan ja niitä
koskevan tiedotuksen toimiin varatut määrärahat (22,330 miljoonaa euroa).

Tarkistus 49
12 artiklan 2 kohta

2. Tässä ohjelmassa säädettyihin toimiin 
sidotut määrärahat sisällytetään Euroopan 
unionin yleisen talousarvion vuosittaisiin 
määrärahoihin. Budjettivallan käyttäjä
hyväksyy kutakin varainhoitovuotta varten 
käytettävissä olevat määrärahat 
rahoitusnäkymien asettamissa rajoissa.

2. Tässä ohjelmassa säädettyihin toimiin 
sidotut määrärahat sisällytetään Euroopan 
unionin yleisen talousarvion vuosittaisiin 
määrärahoihin. Budjettivallan käyttäjä
hyväksyy kutakin varainhoitovuotta varten 
käytettävissä olevat määrärahat 
rahoitusnäkymät huomioiden.
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Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on tarkentaa tekstin sisältöä.

Tarkistus 50
15 artiklan 2 kohta

2. Komissio varmistaa, että ulkopuolinen 
riippumaton taho arvioi ohjelman 
säännöllisesti.

2. Komissio varmistaa vuosittain, että
ulkopuolinen riippumaton taho arvioi 
ohjelman johtamista, toimivuutta ja 
tehokkuutta säännöllisesti.

Perustelu

Ulkopuolisen tahon on arvioitava ohjelman tehokkuutta joka toinen vuosi, minkä perusteella 
päätetään tarvittavista toimenpiteistä.

Tarkistus 51
15 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a Kun hankkeet on saatu päätökseen, 
komissio arvioi hankkeiden toteuttamista ja 
vaikutusta ja tämän perusteella asetettujen 
tavoitteiden saavuttamista.

Perustelu

Kun hankkeet on toteutettu, on komission arvioitava saatuja tuloksia asetettuihin tavoitteisiin 
nähden.

Tarkistus 52
15 artiklan 3 kohdan -a alakohta (uusi)

- a) vuosikertomuksen ohjelman 
toteuttamisesta; kertomus on esitettävä sen 
kohteena olevaa vuotta seuraavan vuoden 
ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, ja 
siinä on oltava mukana luettelo tukea 
saaneista hankkeista ja toimista;

Perustelu
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Komission on laadittava vuosittainen kertomus ohjelman toteuttamisesta.

Tarkistus 53
15 artiklan 3 kohdan b alakohta

b) tiedonannon tämän ohjelman
jatkamisesta viimeistään 30 päivänä elokuuta 
2012;

b) tiedonannon mahdollisuudesta jatkaa ja 
mukauttaa tätä ohjelmaa viimeistään 
30 päivänä elokuuta 2012;

Perustelu

Tiedonannossa ei pidä ainoastaan arvioida tarvetta jatkaa ohjelmaa vaan siinä on myös 
ehdotettava tarvittavia mukautuksia saadut tulokset ja tulevat tarpeet ja tavoitteet 
huomioiden.

Tarkistus 54
15 artiklan 3 kohdan c alakohta

c) jälkiarviointikertomuksen viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2014.

c) ohjelman täytäntöönpanomääräajan 
umpeutuessa yksityiskohtaisen
jälkiarviointikertomuksen ohjelman 
toteuttamisesta ja tuloksista viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2014.

Perustelu

Ohjelman toteuttamisen aikana saavutetuista tuloksista on laadittava jälkiarviointi.


