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BEKNOPTE MOTIVERING

I. - INLEIDING

Het Haags Programma, dat de Europese Raad op 4 en 5 november 2004 heeft aangenomen 
uitgaande van vijf jaar ervaring met het programma dat in 1999 in Tampere was vastgesteld, bevat 
een agenda voor een nieuw vijfjarenplan dat als voornaamste doel heeft de Unie om te vormen tot 
een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid.

Dit ambitieuze politieke doel kan alleen worden bereikt als er vooraf voldoende 
financieringsmiddelen voor worden uitgetrokken.

De financiële vooruitzichten voor de periode 2007-2013 voorzien dan ook in een aanzienlijke 
verhoging van de middelen voor de totstandbrenging van een ruimte van vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid.

II. - KADERPROGRAMMA'S EN SPECIFIEKE PROGRAMMA'S DIE IN DE 
FINANCIËLE VOORUITZICHTEN VOOR DE PERIODE 2007-2013 ZIJN VOORZIEN
OP HET GEBIED VAN RECHT, VRIJHEID EN VEILIGHEID

Het in de financiële vooruitzichten voor de periode 2007-2013 vervatte voorstel om een ruimte 
van vrijheid, veiligheid en recht tot stand te brengen behelst drie algemene programma's, 
waarvoor in totaal 7,154 miljard euro is uitgetrokken en die weer uiteenvallen in tien specifieke 
programma's. Elk programma heeft betrekking op een concreet gebied:

A) Het algemene programma grondrechten en justitie (543 miljoen euro) heeft betrekking op 
justitie en omvat vier specifieke programma's, waarvan er één als thema heeft geweldbestrijding 
(Daphne) en voorlichting over en preventie van drugsgebruik. Dit is het onderwerp van het 
onderhavige ontwerpadvies.

Voor dit specifieke programma wordt 138,2 miljoen euro uitgetrokken om in de periode 2007-
2013 twee politieke doeleinden te verwezenlijken:

a) bestrijding van geweld dat is gericht tegen risicogroepen (kinderen, jongeren en vrouwen) ter 
voortzetting van het beleid dat reeds was uitgestippeld in de programma's Daphne (2000-2003) en 
Daphne II (2004-2008). Hiervoor wordt 115,850 miljoen euro uitgetrokken.

b) preventie van drugsgebruik en voorlichting van het publiek daarover. Hiervoor wordt een 
bedrag van in totaal 22,330 miljoen euro voorgesteld.

B) Het algemene programma Solidariteit en beheer van de migratiestromen (5,866 miljard 
euro) heeft betrekking op de totstandbrenging van een ruimte van vrijheid en omvat vier Europese 
fondsen: vluchtelingen, grenzen, integratie en terugkeer.

C) Het algemene programma Veiligheid en bescherming van de vrijheden (745 miljoen 
euro) betreft de totstandbrenging van de ruimte van veiligheid door middel van twee specifieke 
programma's, misdaadbestrijding en preventie enerzijds en beheer van de gevolgen van terrorisme 
anderzijds.

III. - COMMENTAAR VAN DE RAPPORTEUR VOOR ADVIES
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1 PB C ?? van 16.2.2006,.blz .

De rapporteur voor advies staat volledig achter de aanbeveling van deze commissie en van de 
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid om de inhoud van dit programma onder te 
verdelen in twee specifieke programma's met twee afzonderlijke begrotingslijnen en politieke 
doelstellingen, één voor geweldbestrijding en een ander voor de preventie van drugsgebruik. Er 
zijn inderdaad geen bijzondere redenen om de bestrijding van het geweld te koppelen aan de 
bestrijding van het drugsgebruik.

Daarom is met medeweten van de Commissie overeenstemming bereikt tussen de Commissie 
rechten van de vrouw en de Commissie burgerlijke vrijheden, met dien verstande dat elk van beide 
commissies een advies opstelt over het hele specifieke programma, maar dat de Commissie 
rechten van de vrouw geen aandacht besteedt aan het deel van het programma dat betrekking 
heeft op drugspreventie, maar zich beperkt tot geweldbestrijding, terwijl de Commissie burgerlijke 
vrijheden precies het tegenovergestelde doet, d.w.z. geen aandacht besteedt aan 
geweldbestrijding, maar wel aan drugspreventie.

De rapporteur voor advies over het specifieke Daphne-programma is dan ook van mening dat de 
klemtoon moet komen te liggen op de aspecten in verband met de bestrijding van het geweld en 
dat bijgevolg alles wat in het voorstel betrekking heeft op drugspreventie onbehandeld moet 
blijven, zoals reeds wordt voorgesteld in het ontwerpverslag dat Inger Segelström als rapporteur 
over het onderdeel Drugsbestrijding van het specifieke programma heeft opgesteld voor onze 
Commissie burgerlijke vrijheden.

De rapporteur voor advies stelt de leden van de commissie voor om over alle amendementen die 
betrekking hebben op schrapping van de tekst betreffende de preventie van het drugsgebruik en 
de voorlichting over dit onderwerp en bloc te stemmen. Het betreft de amendementen 1, 2, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 28, 29, 30, 34, 36 en 37.

Alle andere amendementen hebben betrekking op de bestrijding van het geweld gericht tegen 
risicogroepen (kinderen, jongeren en vrouwen) en maatregelen met het oog op de correcte 
toepassing en uitvoering van het specifieke programma Geweldbestrijding.

AMENDEMENTEN

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid onderstaande amendementen in 
haar verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Titel
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Voorstel voor een besluit van het Europees 
Parlement en de Raad tot vaststelling van het 
specifieke programma "Geweldbestrijding 
(Daphne) en drugspreventie en -
voorlichting" voor de periode 2007-2013 als 
onderdeel van het algemene programma 
"Grondrechten en justitie"

Voorstel voor een besluit van het Europees 
Parlement en de Raad tot vaststelling van het 
specifieke programma "Geweldbestrijding 
(Daphne)" voor de periode 2007-2013 als 
onderdeel van het algemene programma 
"Grondrechten en justitie"

(Deze wijziging geldt voor de hele tekst; als 
ze wordt aangenomen, moeten in de hele 
wetgevingstekst technische aanpassingen 
worden aangebracht)

Motivering

Het probleem van het geweld dat is gericht tegen kinderen, jongeren, vrouwen en andere 
groepen zou op de achtergrond raken als het gecombineerd met de preventie van drugsgebruik 
wordt behandeld.
Er moeten daarom twee specifieke programma's komen met afzonderlijke begrotingslijnen, één 
voor geweldsbestrijding en een ander voor drugspreventie. Het eerste onderwerp wordt 
behandeld door de Commissie rechten van de vrouw, het tweede door de Commissie burgerlijke 
vrijheden.

Amendement 2
Overweging 2

(2) Het optreden van de Gemeenschap moet 
een aanvulling vormen op nationale 
beleidsmaatregelen die gericht zijn op de 
verbetering van de volksgezondheid, het 
wegnemen van bronnen van gevaar voor de 
menselijke gezondheid en het verminderen 
van de schade aan de gezondheid door 
drugsverslaving.

(2) Het optreden van de Gemeenschap moet 
een aanvulling vormen op nationale 
beleidsmaatregelen die gericht zijn op de 
verbetering van de volksgezondheid, het 
wegnemen van bronnen van gevaar voor de 
menselijke gezondheid.

Motivering

Zie de motivering van amendement 1.

Amendement 3
Overweging 3
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(3) Fysiek, seksueel en psychologisch geweld 
tegen kinderen, jongeren en vrouwen of 
dreiging daarmee, dwang of willekeurige 
vrijheidsberoving, zowel in het openbare 
leven als in de privé-sfeer, vormt een inbreuk 
op hun recht op leven, veiligheid, vrijheid, 
waardigheid en lichamelijke en emotionele 
integriteit en een ernstige bedreiging voor de 
lichamelijke en geestelijke gezondheid van de 
slachtoffers van dergelijk geweld. De 
gevolgen van dergelijk geweld doen zich zo 
erg gevoelen in de gehele Gemeenschap dat 
zij een echte plaag zijn op gezondheidsgebied 
en een belemmering vormen voor veilig, vrij 
en rechtvaardig burgerschap.

(3) Fysiek, seksueel en psychologisch geweld 
tegen kinderen, jongeren en vrouwen, met 
name als dit samengaat met mensenhandel 
met het oog op seksuele uitbuiting, of 
dreiging daarmee, dwang of willekeurige 
vrijheidsberoving, zowel in het openbare 
leven als in de privé-sfeer, vormt een inbreuk 
op hun recht op leven, veiligheid, vrijheid, 
waardigheid en lichamelijke en emotionele 
integriteit en een ernstige bedreiging voor de 
lichamelijke en geestelijke gezondheid van de 
slachtoffers van dergelijk geweld. De 
gevolgen van dergelijk geweld doen zich zo 
erg gevoelen in de gehele Gemeenschap dat 
zij een echte plaag zijn op gezondheidsgebied 
en een belemmering vormen voor veilig, vrij 
en rechtvaardig burgerschap.

Motivering

De bestrijding van geweld moet betrekking hebben op alle vormen daarvan, in het bijzonder als 
het gaat om mensenhandel. Dit moet uitdrukkelijk worden vermeld bij de opsomming van de 
doelstellingen van het programma.

Amendement 4
Overweging 6

(6) Het Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie bevestigt onder andere 
opnieuw het recht op menselijke 
waardigheid, gelijkheid en solidariteit. Het 
omvat een aantal specifieke bepalingen 
betreffende de bescherming en bevordering 
van de lichamelijke en geestelijke integriteit, 
de gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen, kinderrechten en non-discriminatie 
alsmede het verbod van onmenselijke of 
vernederende behandelingen, slavernij, 
dwangarbeid en kinderarbeid. In het 
Handvest wordt bevestigd dat bij de bepaling 
en uitvoering van elk beleid en elk optreden 
van de Gemeenschap een hoog niveau van 
bescherming van de menselijke gezondheid 
moet worden verzekerd.

(6) Geweldbestrijding moet worden erkend 
in het kader van de bescherming van de 
grondrechten die worden gewaarborgd 
door het Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie, dat onder andere opnieuw 
het recht op menselijke waardigheid, 
gelijkheid en solidariteit bevestigt. Het omvat 
een aantal specifieke bepalingen betreffende 
de bescherming en bevordering van de 
lichamelijke en geestelijke integriteit, de 
gelijke behandeling van mannen en vrouwen, 
kinderrechten en non-discriminatie alsmede 
het verbod van onmenselijke of vernederende 
behandelingen, slavernij, dwangarbeid en 
kinderarbeid. In het Handvest wordt 
bevestigd dat bij de bepaling en uitvoering 
van elk beleid en elk optreden van de 
Gemeenschap een hoog niveau van 
bescherming van de menselijke gezondheid 
moet worden verzekerd.

Motivering
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Geweld tegen personen betekent een schending van diverse grondrechten die worden erkend in 
het Handvest van de grondrechten van de EU en de bestrijding van dit geweld moet dan ook 
plaatsvinden in het kader van het vrije genot van deze rechten, dat door de overheid 
gewaarborgd moet worden.

Amendement 5
Overweging 10

(10) Het is wenselijk te zorgen voor 
continuïteit voor de projecten die in het 
kader van de Daphne en Daphne II-
programma's werden ondersteund.

(10) Het is wenselijk te zorgen voor 
continuïteit voor de doelstellingen en de 
projecten die in het kader van de Daphne en 
Daphne II-programma's werden ondersteund, 
gebruik te blijven maken van de opgedane 
ervaringen en kansen te scheppen voor de 
benutting van de Europese toegevoegde 
waarde die uit deze ervaring is ontsproten.

Motivering

Het programma voor geweldbestrijding Daphne moet ook de gelegenheid blijven geven om op 
Europese schaal gebruik te maken van de ervaring en lering die sinds de inwerkingtreding van 
het programma in 2000 is opgedaan.

Amendement 6
Overweging 11

(11) Volgens onderzoek hangt een groot 
aantal ziektes en sterfgevallen in Europa 
samen met drugsverslaving en vormt de 
schade aan de gezondheid door 
drugsverslaving derhalve een belangrijk 
probleem voor de volksgezondheid.

Schrappen

Motivering

Zie de motivering van amendement 1.

Amendement 7
Overweging 12

(12) In de mededeling van de Commissie 
aan de Raad en het Europees Parlement 
betreffende de resultaten van de 
eindevaluatie van de EU-drugsstrategie en 
het EU-actieplan inzake drugs (2000-
2004)1 werd erop gewezen dat het 
maatschappelijk middenveld regelmatig 
moet worden betrokken bij de ontwikkeling 
van het EU-drugsbeleid.

Schrappen



PE 370.115v03-00 8/23 PA\607952NL.doc

NL

__________
1 COM(2004)0707.

Motivering

Zie de motivering van amendement 1.

Amendement 8
Overweging 13

(13) Het besluit van het Europees 
Parlement en de Raad tot vaststelling van 
een communautair actieprogramma op het 
gebied van de volksgezondheid (2003-2008) 
voorziet in de ontwikkeling van strategieën 
en maatregelen inzake drugsverslaving en 
van leefstijl gebonden 
gezondheidsdeterminanten. 

Schrappen

Motivering

Zie de motivering van amendement 1.

Amendement 9
Overweging 14

(14) In zijn aanbeveling van 18 juni 2003 
betreffende de preventie en beperking van 
gezondheidsschade die samenhangt met 
drugsverslaving1 heeft de Raad aanbevolen 
dat de lidstaten de preventie van 
drugsverslaving en de vermindering van de 
daarmee samenhangende risico's tot een 
doelstelling van het volksgezondheidsbeleid 
maken en zij daartoe alomvattende 
strategieën ontwikkelen en uitvoeren.

Schrappen

__________
1 PB L 165 van 3.7.2003, blz. 31.

Motivering

Zie de motivering van amendement 1.

Amendement 10
Overweging 15
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(15) In december 2004 heeft de Europese 
Raad de drugsstrategie voor 2005-2012 van 
de Europese Unie aangenomen, die 
betrekking heeft op alle drugsgerelateerde 
activiteiten van de Europese Unie en 
waarin de belangrijkste doelstellingen 
worden vastgesteld. Deze doelstellingen 
voorzien in het bereiken van een hoog 
niveau van gezondheidsbescherming, 
welzijn en sociale samenhang door het 
voorkomen en beperken van drugsgebruik, 
verslaving en drugsgerelateerde schade aan 
de volksgezondheid en de maatschappij.

Schrappen

Motivering

Zie de motivering van amendement 1.

Amendement 11
Overweging 16

(16) De Commissie heeft haar 
drugsactieplan (2005-2008)1 aangenomen 
als een cruciaal instrument voor het 
omzetten van de drugsstrategie 2005-2012 
van de Europese Unie in concrete acties. 
Het actieplan moet uiteindelijk het 
drugsgebruik onder de bevolking 
aanzienlijk terugdringen en de schade die 
de volksgezondheid en de maatschappij 
oplopen als gevolg van het gebruik van en 
de handel in illegale drugs, verminderen.

Schrappen

_________
1 COM(2005)0045 van 14.2.2005.

Motivering

Zie de motivering van amendement 1.

Amendement 12
Overweging 17



PE 370.115v03-00 10/23 PA\607952NL.doc

NL

(17) Het is belangrijk en noodzakelijk dat de 
ernstige onmiddellijke en lange 
termijngevolgen worden erkend die geweld 
en drugs kunnen hebben op het gebied van 
gezondheid, psychologische en sociale 
ontwikkeling, gelijke kansen van de 
betrokkenen en voor personen, gezinnen en 
gemeenschappen alsook wat betreft de hoge 
sociale en economische kosten voor de 
maatschappij in haar geheel. 

(17) Het is belangrijk en noodzakelijk dat de 
ernstige onmiddellijke en lange 
termijngevolgen worden erkend die geweld 
kan hebben op het gebied van gezondheid, 
psychologische en sociale ontwikkeling, 
gelijke kansen van de betrokkenen en voor 
personen, gezinnen en gemeenschappen 
alsook wat betreft de hoge sociale en 
economische kosten voor de maatschappij in 
haar geheel. 

Motivering

Zie de motivering van amendement 1.

Amendement 13
Overweging 18

(18) De Europese Unie kan een 
meerwaarde geven aan de acties van de 
lidstaten op het gebied van drugspreventie 
en -voorlichting door deze acties aan te 
vullen en synergie-effecten te bevorderen.

Schrappen

Motivering

Zie de motivering van amendement 1.

Amendement 14
Overweging 19
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(19) Op het gebied van de preventie van 
geweld, met inbegrip van misbruik en 
seksuele uitbuiting ten aanzien van vrouwen, 
jongeren en kinderen en de bescherming van 
slachtoffers en risicogroepen kan de 
Europese Unie een meerwaarde geven aan de 
acties die hoofdzakelijk door de lidstaten 
worden ondernomen door de volgende 
maatregelen te nemen: de verspreiding en 
uitwisseling van gegevens, ervaring en 
beproefde methoden; de bevordering van een 
innoverende benadering; de gezamenlijke 
vaststelling van prioriteiten; de ontwikkeling 
van de nodige netwerken; de selectie van 
projecten in de gehele Gemeenschap en het 
motiveren en mobiliseren van alle betrokken 
partijen. Deze acties moeten ook betrekking 
hebben op vrouwen en kinderen die via 
mensenhandel de lidstaten worden 
binnengebracht.

(19) Op het gebied van de preventie van 
geweld, met inbegrip van misbruik en 
seksuele uitbuiting ten aanzien van kinderen, 
jongeren en vrouwen en de bescherming van 
slachtoffers en risicogroepen kan de 
Europese Unie een meerwaarde geven aan de 
acties die hoofdzakelijk door de lidstaten 
worden ondernomen door de volgende 
maatregelen te nemen: de verspreiding en 
uitwisseling van gegevens, ervaring en 
beproefde methoden; de bevordering van een 
innoverende benadering; de gezamenlijke 
vaststelling van prioriteiten; de ontwikkeling 
van de nodige netwerken; de juiste selectie 
van projecten in de gehele Gemeenschap en 
het motiveren en mobiliseren van alle 
betrokken partijen. Deze acties hebben ook 
betrekking op kinderen en vrouwen die via 
mensenhandel de lidstaten worden 
binnengebracht.

Motivering

In internationale verdragen is overeengekomen dat "kinderen" de leeftijdsgroep 0-18 jaar 
vormen en "jongeren" de leeftijdsgroep tot 25 jaar.
Er moet ook rekening worden gehouden met geweld en misbruik dat gericht is tegen kinderen en 
vrouwen die via mensenhandel de EU zijn binnengebracht.

Amendement 15
Overweging 21
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(21) De doelstellingen van de voorgestelde 
actie, namelijk het voorkomen en bestrijden 
van alle vormen van geweld tegen kinderen, 
jongeren en vrouwen en drugsvoorlichting 
en -preventie, kunnen niet voldoende door 
de lidstaten worden verwezenlijkt, omdat de 
gegevensuitwisseling en verspreiding van 
beproefde methoden op EU-niveau moet 
plaatsvinden. Dit kan dan ook beter op 
communautair niveau worden verwezenlijkt. 
Aangezien een gecoördineerde en 
multidisciplinaire aanpak noodzakelijk is en 
rekening houdende met de omvang of de 
gevolgen van het optreden kan de 
Gemeenschap overeenkomstig het in artikel 5 
van het Verdrag omschreven 
subsidiariteitsbeginsel maatregelen treffen. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat dit 
besluit niet verder dan wat nodig is om deze 
doelstellingen te verwezenlijken.

(21) De doelstellingen van de voorgestelde 
actie, namelijk het voorkomen en bestrijden 
van alle vormen van geweld tegen kinderen, 
jongeren en vrouwen, kunnen niet voldoende 
door de lidstaten worden verwezenlijkt, 
omdat de gegevensuitwisseling en 
verspreiding van beproefde methoden op EU-
niveau moet plaatsvinden. Dit kan dan ook 
beter op communautair niveau worden 
verwezenlijkt. Aangezien een gecoördineerde 
en multidisciplinaire aanpak noodzakelijk is 
en rekening houdende met de omvang of de 
gevolgen van het optreden kan de 
Gemeenschap overeenkomstig het in artikel 5 
van het Verdrag omschreven 
subsidiariteitsbeginsel maatregelen treffen. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat dit 
besluit niet verder dan wat nodig is om deze 
doelstellingen te verwezenlijken.

Motivering

Zie de motivering van de amendementen 1 en 14.

Amendement 16
Overweging 23

(23) Bij dit besluit wordt een financieel kader 
vastgesteld dat voor de begrotingsautoriteit 
gedurende de gehele looptijd van het 
programma de voornaamste referentie vormt 
in de zin van punt 33 van het 
Interinstitutioneel Akkoord van 6 mei 1999 
tussen het Europees Parlement, de Raad en 
de Commissie over de begrotingsdiscipline 
en de verbetering van de 
begrotingsprocedure.

(23) Bij dit besluit wordt een financieel kader 
vastgesteld dat voor de begrotingsautoriteit 
gedurende de gehele looptijd van het 
programma de voornaamste referentie vormt 
in de zin van punt 33 van het 
Interinstitutioneel Akkoord van 6 mei 1999 
tussen het Europees Parlement, de Raad en 
de Commissie over de begrotingsdiscipline 
en de verbetering van de 
begrotingsprocedure, in het kader van de 
financiële vooruitzichten 2007-2013 en de 
jaarlijkse begrotingsprocedure.

Motivering

Het financiële kader van het programma is onderdeel van het algemene kader van de financiële 
vooruitzichten 2007-2013 van de EU, dat gestalte krijgt in de begrotingen van deze jaren.

Amendement 17
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Artikel 1, lid 1

1. In dit besluit wordt het specifieke 
programma "Geweldbestrijding (Daphne) en 
drugspreventie en - voorlichting" (hierna 
"het programma" genoemd) vastgesteld als 
onderdeel van het algemene programma 
"Grondrechten en justitie", om bij te dragen 
aan de versterking van de ruimte van 
vrijheid, veiligheid en recht.

1. In dit besluit wordt het specifieke 
programma "Geweldbestrijding" dat het 
beleid en de doelstellingen voortzet van de 
programma's Daphne en Daphne II (hierna 
"het programma" genoemd) vastgesteld als 
onderdeel van het algemene programma 
"Grondrechten en justitie", om de Europese 
burgers een ruimte van vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid zonder binnengrenzen te 
bieden.

Motivering

Zie het voorgestelde amendement op de titel van het wetgevingsvoorstel.
Het voorgestelde programma geweldbestrijding betekent een zuivere voortzetting van de twee 
vorige programma's Daphne (2000-2003) en Daphne II (2004-2008).

Amendement 18
Artikel 1, lid 2

2. Het programma bestrijkt de periode van 1 
januari 2007 tot en met 31december 2013.

2. Het programma bestrijkt de periode van 1 
januari 2007 tot en met 31december 2013. 
Het programma kan worden verlengd.

Motivering

Er moet nu reeds worden voorzien in verlenging van het programma, aangezien het 
waarschijnlijk is dat de problemen in verband met geweld ook in de toekomst blijven bestaan.

Amendement 19
Artikel 2, lid 1, letter a)

a) bijdragen aan de totstandbrenging van een 
ruimte van vrijheid, veiligheid en recht door 
geweldbestrijding en door voorlichting over 
en preventie van drugsgebruik;

a) bijdragen aan de instandhouding en de 
ontwikkeling van een ruimte van vrijheid, 
veiligheid en rechtvaardigheid in de 
Gemeenschap door geweldbestrijding;

Motivering

Zie het voorgestelde amendement op de titel van het wetgevingsvoorstel.
Verder dient men te beseffen dat het wetgevingsvoorstel zal bijdragen aan de ontwikkeling in de 
Gemeenschap en in de EU van de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid die al 
grotendeels tot stand is gebracht.

Amendement 20
Artikel 2, lid 1, letter b)
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b) burgers beschermen tegen geweld en een 
hoog niveau van gezondheidsbescherming, 
welzijn en sociale samenhang bereiken;

b) burgers beschermen tegen geweld en een 
hoog niveau van bescherming van de 
lichamelijke en geestelijke gezondheid, 
welzijn en sociale samenhang bereiken;

Motivering

Elke twijfel over de interpretatie van de term "gezondheidsbescherming" moet worden 
voorkomen.

Amendement 21
Artikel 2, lid 1, letter c)

c) voorkoming en beperking van 
drugsgebruik, verslaving en 
drugsgerelateerde schade.

Schrappen

Motivering

Zie het voorgestelde amendement op de titel van het wetgevingsvoorstel.

Amendement 22
Artikel 2 bis (nieuw)

Artikel 2 bis

Definities

In het kader van het programma Daphne 
omvat de term "kinderen" jongeren tot de 
leeftijd van 18 jaar, in overeenstemming 
met de internationale instrumenten 
betreffende de rechten van het kind.

De projecten met acties die specifiek 
worden opgezet voor doelgroepen zoals 
"jongeren" (13-18 jaar) of personen tussen 
12 en 25 jaar worden echter beschouwd als 
acties die bestemd zijn voor "jongeren".

Motivering

Het is van groot belang de termen "kinderen" en "jongeren" juridisch te definiëren 
overeenkomstig het internationale acquis op dit terrein.

Amendement 23
Artikel 3, letter a), inleidende formule
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a) voorkoming en bestrijding van alle vormen 
van geweld tegen kinderen, jongeren en 
vrouwen, zowel in het openbare leven als in 
de privé-sfeer door preventief op te treden en 
steun te verlenen aan slachtoffers en 
risicogroepen aan de hand van volgende 
maatregelen:

a) voorkoming en bestrijding van alle vormen 
van geweld tegen kinderen, jongeren en 
vrouwen, zowel in het openbare leven als in 
de privé-sfeer door preventief en 
ondersteunend op te treden en steun te 
verlenen aan slachtoffers en risicogroepen 
aan de hand van volgende maatregelen:

Motivering

Zie het voorgestelde amendement op overweging 19.

Amendement 24
Artikel 3, letter a), streepje 3

● de in het kader van beide Daphne-
programma's verkregen resultaten 
verspreiden, met inbegrip van hun 
aanpassing, overdracht en gebruik door 
andere begunstigden of in andere 
geografische gebieden;

● de doelstellingen en de specifieke acties 
van beide Daphne-programma's voortzetten 
en de verkregen resultaten ervan 
verspreiden, met inbegrip van hun 
aanpassing, overdracht en gebruik door 
andere begunstigden of in andere 
geografische gebieden;

Motivering

Er moet op worden gewezen dat het voorgestelde programma inzake geweldsbestrijding slechts 
de voortzetting is van de twee voorgaande programma's, met name Daphne I (2000-2003) en 
Daphne II (2004-2008).

Amendement 25
Artikel 3, letter a), punt 4 bis (nieuw)

● specifieke acties op te zetten en uit te 
voeren voor risicogroepen om het in de 
steek laten van pasgeborenen te 
voorkomen.

Motivering

Met een zekere regelmaat komt het voor dat bepaalde personen zich onder druk van 
maatschappelijke, psychologische en/of economische problemen gedwongen zien heel jonge 
kinderen in de steek te laten. Er moeten concrete acties worden opgezet om te voorkomen dat 
dergelijke betreurenswaardige feiten zich voordoen.

Amendement 26
Artikel 3, letter b), punt 1
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● multidisciplinaire netwerken uit te bouwen; ● multidisciplinaire netwerken uit te bouwen, 
met name om steun te verlenen aan 
slachtoffers van(seksueel, psychologisch of 
fysiek) geweld en aan risicogroepen;

Motivering

Het werkingsgebied van deze multidisciplinaire netwerken moet duidelijk worden omschreven.

Amendement 27
Artikel 3, letter b), punt 3

● bewustmaking van geweld bij doelgroepen 
zoals specifieke beroepen zodat zij hierin 
meer inzicht krijgen, de toepassing van het 
beginsel inzake nultolerantie ten aanzien van 
geweld te bevorderen, de ondersteuning van 
slachtoffers aan te moedigen en het melden 
van gevallen van geweld bij de bevoegde 
autoriteiten te stimuleren;

● bewustmaking van geweld bij doelgroepen, 
vergroting van de bewustwording bij 
bepaalde groepen zoals beoefenaars van 
specifieke beroepen, bevoegde instanties en 
bepaalde maatschappelijke sectoren zodat 
zij hierin meer inzicht krijgen, de toepassing 
van het beginsel inzake nultolerantie ten 
aanzien van geweld te bevorderen, de 
ondersteuning van slachtoffers aan te 
moedigen en het melden van gevallen van 
geweld bij de bevoegde autoriteiten te 
stimuleren;

Motivering

Afgezien van risicogroepen zoals kinderen, jongeren en vrouwen moeten de acties op het gebied 
van voorlichting en bewustwording eveneens worden gericht op specifieke beroepen zoals 
leraren, opvoeders, artsen, jeugd - en maatschappelijk werkers, advocaten, politiële autoriteiten 
en media.

Amendement 28
Artikel 3, letter b), punt 4

● de vraagstukken in verband met geweld te 
bestuderen, na te gaan welke de 
onderliggende oorzaken van geweld zijn op 
alle niveaus van de maatschappij en deze te 
bestrijden;

● de vraagstukken in verband met geweld en 
de eventuele methoden ter voorkoming van
geweld te bestuderen, na te gaan welke de 
onderliggende oorzaken van geweld zijn op 
alle niveaus van de maatschappij en deze te 
bestrijden;

Motivering

Het is van belang na te gaan op welke wijze omstandigheden die tot geweld leiden kunnen 
worden voorkomen.

Amendement 29
Artikel 3, letter b), punt 5
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● bewustmaking van de maatschappelijke 
en gezondheidsproblemen als gevolg van 
drugsgebruik en bevordering van een open 
dialoog met het oog op een beter inzicht in 
de drugsproblematiek;

Schrappen

Motivering

Zie het voorgestelde amendement op de titel van het wetgevingsvoorstel.

Amendement 30
Artikel 3, letter c)

c) het maatschappelijk middenveld 
betrekken bij de tenuitvoerlegging en 
ontwikkeling van de EU-drugsstrategie en 
EU-actieplannen;

Schrappen

Motivering

Zie het voorgestelde amendement op de titel van het wetgevingsvoorstel.

Amendement 31
Artikel 3, letter d)

d) toezicht op en uitvoering van de 
specifieke acties in het kader van de 
drugsactieplannen 2005-2008 en 2009-
2012 en evaluatie van deze 
tenuitvoerlegging.

Schrappen

Motivering

Zie het voorgestelde amendement op de titel van het wetgevingsvoorstel.

Amendement 32
Artikel 4, letter a)
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a) specifieke acties van de Commissie, zoals 
studies en onderzoek; opiniepeilingen en 
onderzoeken; de vaststelling van indicatoren 
en gemeenschappelijke methodologieën; 
verzameling, ontwikkeling en verspreiding 
van gegevens en statistieken; seminars, 
conferenties en vergaderingen van 
deskundigen; op het publiek gerichte 
campagnes en evenementen; ontwikkeling en 
onderhoud van websites; het opstellen en 
verspreiden van voorlichtingsmateriaal; 
ondersteuning en beheer van netwerken van 
nationale deskundigen; analyse, toezicht en 
evaluatie; of 

a) specifieke acties van de Commissie, zoals 
studies en onderzoek; opiniepeilingen en 
onderzoeken; de vaststelling van indicatoren 
en gemeenschappelijke methodologieën; 
verzameling, ontwikkeling en verspreiding 
van gegevens en statistieken; seminars, 
conferenties en vergaderingen van 
deskundigen; op het publiek gerichte 
campagnes en evenementen; ontwikkeling en 
onderhoud van websites; het opstellen en 
verspreiden van voorlichtingsmateriaal, met 
inbegrip van computertoepassingen en de 
ontwikkeling van pedagogische 
instrumenten; ondersteuning en beheer van 
netwerken van nationale deskundigen; 
analyse, toezicht en evaluatie; of 

Motivering

Computertoepassingen, met name het opzetten van computerprogramma's en de concrete 
ontwikkeling van pedagogische instrumenten, kunnen bijdragen tot het uitroeien en voorkomen 
van geweld.

Amendement 33
Artikel 4, letter b)

b) specifieke transnationale projecten in het 
belang van de Unie die door ten minste drie 
lidstaten worden ingediend, volgens de in de 
jaarlijkse werkprogramma's uiteengezette 
voorwaarden; of 

b) specifieke transnationale projecten in het
belang van de Unie die door ten minste drie 
lidstaten worden ingediend en zo nodig ten 
minste door twee lidstaten en een van de 
deelnemende landen zoals omschreven in 
artikel 5, volgens de in de jaarlijkse 
werkprogramma's uiteengezette 
voorwaarden; of 

Motivering

Transnationale projecten kunnen zo nodig worden ingediend door twee lidstaten en een van de 
"deelnemende landen" zoals omschreven in artikel 5 van het onderhavige wetgevingsvoorstel.

Amendement 34
Artikel 5, letter c)
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c) bij de projecten kunnen kandidaat-lidstaten 
worden betrokken die niet aan dit 
programma deelnemen, wanneer dit tot hun 
voorbereiding op toetreding zou bijdragen, 
dan wel andere derde landen die niet aan dit 
programma deelnemen, wanneer dit de 
doelstellingen van de projecten dient.

c) bij de projecten kunnen kandidaat-lidstaten 
worden betrokken die niet aan dit 
programma deelnemen, wanneer dit tot hun 
voorbereiding op toetreding zou bijdragen, 
dan wel andere derde landen die niet aan dit 
programma deelnemen, wanneer dit de 
doelstellingen van de projecten dient, mits op 
de communautaire begroting kredieten 
beschikbaar zijn en overeenkomstig de met 
deze landen overeen te komen voorwaarden 
en modaliteiten.

Motivering

Deelname van derde landen aan door het programma gesteunde acties is altijd afhankelijk van 
de beschikbaarheid van begrotingskredieten en onderworpen aan van tevoren overeengekomen 
voorwaarden.

Amendement 35
Artikel 6, lid 1

1. Het programma is gericht op alle groepen 
die zich direct of indirect bezighouden met 
vraagstukken in verband met geweld en 
drugs.

1. De doelgroepen van het programma zijn 
alle groepen die zich direct of indirect 
bezighouden met vraagstukken in verband 
met geweld.

Motivering

Zie het voorgestelde amendement op de titel van het wetgevingsvoorstel.
Verder is sprake van verduidelijking en herschikking van de zin.

Amendement 36
Artikel 6, lid 2
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2. Wat de strijd tegen geweld betreft, zijn de 
belangrijkste doelgroepen de slachtoffers van 
geweld en de groepen die het risico lopen 
slachtoffer te worden van geweld. Andere 
doelgroepen zijn onder meer leraars en 
onderwijzend personeel, politie en 
maatschappelijk werkers, lokale en nationale 
autoriteiten, medisch en paramedisch 
personeel, gerechtelijk personeel, NGO's, 
vakorganisaties en religieuze 
gemeenschappen. Met het oog op 
geweldpreventie is het ook van belang te 
denken aan behandelingsprogramma's voor 
zowel slachtoffers als daders.

2. Wat de strijd tegen geweld betreft, zijn de 
belangrijkste doelgroepen de slachtoffers van 
geweld en de groepen die het risico lopen 
slachtoffer te worden van geweld. Andere 
doelgroepen zijn onder meer leraren en 
onderwijzend personeel, personeel van de 
dienst grenscontrole, politie en 
maatschappelijk werkers, lokale, regionale
en nationale autoriteiten, medisch en 
paramedisch personeel, gerechtelijk 
personeel, NGO's, vakorganisaties en 
religieuze gemeenschappen. Met het oog op 
geweldpreventie is het ook van belang te 
denken aan behandelingsprogramma's voor 
zowel slachtoffers als daders.

Motivering

Er moet rekening worden gehouden met de territoriale verdeling van het gezag  in al dan niet 
autonome regio's in sommige lidstaten van de Gemeenschap.
Anderzijds moet specifiek aandacht worden besteed aan de zo belangrijke rol van de diensten 
voor personencontrole aan de grenzen van de lidstaten. 

Amendement 37
Artikel 6, lid 3

3. Wat drugs betreft, zijn jongeren, 
kwetsbare groepen en probleemwijken 
risicogroepen en moeten ze dus als 
doelgroepen worden beschouwd. Andere 
doelgroepen zijn onder meer leraars en 
onderwijzend personeel, maatschappelijk 
werkers, lokale en nationale autoriteiten, 
medisch en paramedisch personeel, 
gerechtelijk personeel, NGO's, 
vakorganisaties en religieuze 
gemeenschappen.

Schrappen

Motivering

Zie het voorgestelde amendement op de titel van het wetgevingsvoorstel.

Amendement 38
Artikel 7
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Het programma staat open voor openbare of 
particuliere organisaties en instellingen 
(plaatselijke autoriteiten op het bevoegde 
niveau, universiteitsfaculteiten en 
onderzoekscentra) die actief zijn op het 
gebied van de preventie en bestrijding van 
geweld ten aanzien van kinderen, jongeren en 
vrouwen of die bescherming bieden tegen 
dergelijk geweld of die hulp verlenen aan 
slachtoffers dan wel gerichte acties ten 
uitvoer leggen om de afwijzing van dergelijk 
geweld te bevorderen of attitude- en 
gedragswijzigingen ten opzichte van 
kwetsbare groepen en slachtoffers van 
geweld aan te moedigen. Het programma 
staat ook open voor openbare of 
particuliere organisaties en instellingen 
(plaatselijke autoriteiten op het bevoegde 
niveau, universiteitsfaculteiten en 
onderzoekscentra) die actief zijn op het 
gebied van drugsvoorlichting en –
preventie.

Het programma staat open voor openbare of 
particuliere organisaties en instellingen 
(plaatselijke autoriteiten op het bevoegde 
niveau, universiteitsfaculteiten en 
onderzoekscentra) die actief zijn op het 
gebied van de preventie en bestrijding van 
geweld ten aanzien van kinderen, jongeren en 
vrouwen of die bescherming bieden tegen 
dergelijk geweld of die hulp verlenen aan 
slachtoffers dan wel gerichte acties ten 
uitvoer leggen om de afwijzing van dergelijk 
geweld te bevorderen of attitude- en 
gedragswijzigingen ten opzichte van 
kwetsbare groepen en slachtoffers van 
geweld aan te moedigen.

Motivering

Zie de voorgestelde amendementen op overweging 19 en op de titel van het wetgevingsvoorstel.

Amendement 39
Artikel 9, lid 1

1. De Commissie voert de communautaire 
bijstand uit overeenkomstig het Financieel 
Reglement van toepassing op de algemene 
begroting van de Europese 
Gemeenschappen.

1. De Commissie is verantwoordelijk voor 
het beheer en de uitvoering van het 
programma en voert de communautaire 
bijstand uit overeenkomstig het Financieel 
Reglement van de Raad (verordening 
(EG,Euratom) nr.1605/2002 van de Raad 
van 25 juni 2002) van toepassing op de 
algemene begroting van de Europese 
Gemeenschappen.

Motivering

Er moet vermeld worden dat de Commissie verantwoordelijk is voor de uitvoering van het 
programma.

Amendement 40
Artikel 9, lid 4, inleidende formule
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4. Bij de evaluatie- en gunningsprocedures 
met betrekking tot subsidies aan acties wordt 
onder meer rekening gehouden met de 
volgende criteria: 

4. De evaluatie- en gunningsprocedures met 
betrekking tot subsidies dienen voor de 
selectie van acties die het best 
overeenkomen met de volgende criteria: 

Motivering

De Commissie dient op objectieve wijze subsidie te verlenen voor acties die onbetwistbaar het 
best aansluiten bij de van tevoren vastgestelde selectiecriteria.

Amendement 41
Artikel 9, lid 4, letter a) bis (nieuw)

a bis) Europese dimensie.

Motivering

Een belangrijk criterium waarmee rekening moet worden gehouden bij het verlenen van 
prioriteit aan een bepaalde actie is de "Europese" schaal of "dimensie".

Amendement 42
Artikel 9, lid 4, letter b) bis (nieuw)

b bis) vermogen van de organisator om de 
actie uit te voeren.

Motivering

Een belangrijk criterium moet zijn het onafhankelijk bestuderen van de reële mogelijkheden van 
de organisator om de actie uit te voeren.

Amendement 43
Artikel 9, lid 4, letter d) bis (nieuw)

d bis) complementariteit met beoogde acties 
bij andere eerdere projecten die momenteel 
of in de toekomst worden uitgevoerd.

Motivering

Er moet ook rekening worden gehouden met het criterium inzake complementariteit met andere 
acties die momenteel of in de toekomst worden uitgevoerd.

Amendement 44
Artikel 10, lid 1
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1. De Commissie wordt bijgestaan door een 
comité dat bestaat uit vertegenwoordigers 
van de lidstaten en dat wordt voorgezeten 
door de vertegenwoordiger van de 
Commissie (hierna "het comité" genoemd).

1. De Commissie wordt bijgestaan door een 
raadgevend comité dat bestaat uit 
vertegenwoordigers van de lidstaten en dat 
wordt voorgezeten door de 
vertegenwoordiger van de Commissie (hierna 
"het comité" genoemd), dat handelt 
overeenkomstig artikel 3 van Besluit 
1999/468/EG, met inachtneming van 
artikel 8 daarvan.

Motivering

Van de soorten comités als bedoeld in Besluit 1999/468/EG ("raadgevend comité", "comité van 
beheer" en "regelgevend comité") heeft het onderhavige wetgevingsvoorstel betrekking op het 
"raadgevend comité".

Amendement 45
Artikel 10, lid 2

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, 
zijn de artikelen 3 en 7 van 
Besluit 1999/468/EG van toepassing, met 
inachtneming van artikel 8 daarvan.

Schrappen

Motivering

In samenhang met de voorgestelde amendementen op de leden 1 en 3 van artikel 10.

Amendement 46
Artikel 10, lid 3

3. Het comité stelt zijn reglement van orde 
vast.

3. Het comité stelt op voorstel van zijn 
voorzitter en overeenkomstig artikel 7 van 
Besluit 1999/468/EG zijn reglement van 
orde vast. 

Motivering

Er moet nader worden aangegeven dat de specifieke regeling die betrekking heeft op het 
reglement van orde van het comité is opgenomen in artikel 7 van Besluit.

Amendement 47
Artikel 10, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. De Commissie kan 
vertegenwoordigers van de deelnemende 
landen uitnodigen voor informatieve 
bijeenkomsten na de vergaderingen van het 
comité.
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Motivering

Het is wenselijk om te voorzien in de mogelijkheid voor de Commissie om informatieve 
bijeenkomsten te organiseren met de vertegenwoordigers van de landen die aan het programma 
deelnemen, aangezien deze geen deel uitmaken van het comité en geen rechtstreekse kennis 
hebben van het resultaat van de beraadslagingen van het comité.

Amendement 48
Artikel 12, lid 1

1. De begroting voor de uitvoering van dit 
instrument bedraagt voor de in artikel 1 
vermelde periode 138,2 miljoen EUR.

1. De begroting voor de uitvoering van het 
specifieke programma 
"Geweldbestrijding"(Daphne) bedraagt 
voor de in artikel 1 vermelde periode 115,87
miljoen EUR.

Motivering

In samenhang met het voorgestelde amendement op de titel van het wetgevingsvoorstel en met 
inachtneming van de financiële vooruitzichten moet van het totale bedrag voor het programma 
ten belope van 138,2 miljoen euro het bedrag worden afgetrokken dat overeenkomt met de 
uitgaven voor de acties in verband met drugsvoorlichting en -preventie, die 22,330 miljoen euro 
bedragen.

Amendement 49
Artikel 12, lid 2

2. De begrotingsmiddelen die worden 
toegewezen voor de acties waarin dit 
programma voorziet, worden jaarlijks 
opgevoerd in de algemene begroting van de 
Europese Unie. De beschikbare jaarlijkse 
kredieten worden door de 
begrotingsautoriteit toegekend binnen de 
grenzen van de financiële vooruitzichten.

2. De begrotingsmiddelen die worden 
toegewezen voor de acties waarin dit 
programma voorziet, worden jaarlijks 
opgevoerd in de algemene begroting van de 
Europese Unie. De jaarlijkse kredieten 
worden door de begrotingsautoriteit 
toegekend in overeenstemming met de 
financiële vooruitzichten.

Motivering

Precisering van de inhoud van de tekst.

Amendement 50
Artikel 15, lid 2

2. De Commissie zorgt voor een 
regelmatige, onafhankelijke en externe 
evaluatie van het programma.

2. De Commissie zorgt om de twee jaar voor 
een, in relatie tot de beheerder,
onafhankelijke en externe evaluatie van de 
doeltreffendheid en doelmatigheid van het 
programma.
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Motivering

Om de twee jaar moet een externe controle op de doeltreffendheid van het programma worden 
uitgevoerd die als basis dient voor het treffen van de nodige maatregelen.

Amendement 51
Artikel 15, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. De Commissie evalueert na de 
uitvoering van de projecten de wijze waarop 
deze zijn uitgevoerd alsook de gevolgen van 
de tenuitvoerlegging ervan teneinde te 
beoordelen in hoeverre de beoogde 
doelstellingen zijn verwezenlijkt.

Motivering

De Commissie dient de resultaten van de uitvoering van de projecten te evalueren in relatie tot 
de voorgestelde doelstellingen.

Amendement 52
Artikel 15, lid 3, letter -a) (nieuw)

-a) een jaarlijks verslag over de uitvoering 
van het programma. Het verslag wordt 
ingediend in de eerste helft van het jaar dat 
volgt op het jaar waarop het betrekking 
heeft en gaat vergezeld van de lijst van 
projecten en gesubsidieerde acties;

Motivering

De Commissie dient jaarlijks informatie te verstrekken over de uitvoering van het programma.

Amendement 53
Artikel 15, lid 3, letter b)

b) uiterlijk op 30 augustus 2012, een 
mededeling over de voortzetting van dit 
programma;

b) uiterlijk op 30 augustus 2012, een 
mededeling over de wenselijkheid dit 
programma voort te zetten en aan te passen;

Motivering

De mededeling dient niet alleen de noodzaak tot verlenging van het programma te beoordelen, 
maar moet ook de nodige aanpassingen voorstellen in het licht van de behaalde resultaten en de 
toekomstige behoeften en doelstellingen.

Amendement 54



PE 370.115v03-00 26/23 PA\607952NL.doc

NL

Artikel 15, lid 3, letter c)

c) uiterlijk op 31 december 2014, een verslag 
over de evaluatie achteraf.

c) uiterlijk op 31 december 2014, wanneer 
de termijn voor de uitvoering van het 
programma afloopt, een gedetailleerd 
verslag over de evaluatie achteraf 
betreffende de uitvoering en de resultaten 
van het programma.

Motivering

De resultaten die tijdens de gehele uitvoeringsperiode van het programma zijn behaald, moeten 
achteraf worden geëvalueerd.


