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PR_COD_1am

Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus 
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus 
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine) 
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine) 
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega luuakse 
ajavahemikuks 2007–2013 üldprogrammi „Põhiõigused ja õigusasjad“ raames 
eriprogramm „Vägivallavastane võitlus (Daphne), uimastiennetus ja teavitustegevus“
(KOM(2005)0122 – C6-0388/2005 – 2005/0037(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2005)0122)1;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 152, mille alusel 
komisjon Euroopa Parlamendile ettepaneku esitas (C6-0388/2005);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni raportit ja ...komisjoni 
arvamust (A6-0000/2006),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ja nõukogul ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, 
millega luuakse eriprogramm „Vägivallavastane võitlus (Daphne), uimastiennetus ja 
teavitustegevus”, jagada kaheks eraldi otsuseks, millest ühega luuakse eriprogramm laste-, 
noorte- ja naistevastase vägivalla vastu võitlemiseks ja selle ennetamiseks ning ohvrite ja 
riskirühmade kaitseks (Daphne III) ning teisega eriprogramm „Uimastiennetus ja 
teavitustegevus”, ning lisada vastavatesse otsustesse Euroopa Parlamendi vastu võetud 
muudatusettepanekud; 

3. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

4. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Pealkiri

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, 
millega luuakse ajavahemikuks 2007–2013 
üldprogrammi „Põhiõigused ja õigusasjad“ 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, 
millega luuakse ajavahemikuks 2007–2013 
üldprogrammi „Põhiõigused ja õigusasjad“ 

  
1 ELTs seni avaldamata.
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raames eriprogramm „Vägivallavastane 
võitlus (Daphne), uimastiennetus ja 
teavitustegevus“

raames eriprogramm laste-, noorte- ja 
naistevastase vägivalla vastu võitlemiseks 
ja selle ennetamiseks ning ohvrite ja 
riskirühmade kaitseks (Daphne III)

Käesolevat muudatusettepanekut kohaldatakse kogu õigusakti teksti suhtes;
muudatusettepaneku vastuvõtmine tähendab, et kogu tekstis tuleb teha tehnilisi muudatusi.

Selgitus

Vägivallavastase võitluse ning uimastiennetuse ja teavitustegevusega seotud meetmete 
tähtsuse ja erinevuste tõttu tuleks nimetatud küsimustega tegelda mitte ühes eriprogrammis 
„Vägivallavastane võitlus (Daphne), uimastiennetus ja teavitustegevus“, vaid eraldi 
eriprogrammides "Daphne III" ning "Uimastiennetus ja teavitustegevus". Komisjon on 
kinnitanud, et on sellisele lähenemisviisile avatud ning võtab arutusele muudatusettepanekud, 
mille eesmärk on jagada komisjoni ettepanek kaheks otsuseks.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 2

(2) Ühenduse meetmed peaksid täiendama 
siseriiklikke poliitikaid, mille eesmärgiks 
on rahvatervise parandamine, inimeste 
tervist ohustavate tegurite kõrvaldamine ja 
uimastisõltuvusega seotud tervisekahjude 
vähendamine.

(2) Ühenduse meetmed peaksid täiendama 
siseriiklikke poliitikaid, mille eesmärgiks 
on rahvatervise parandamine, inimeste 
tervist ohustavate tegurite kõrvaldamine ja 
tervisekahjude vähendamine.

Selgitus

Tuleneb muudatusettepanekust 1.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 7

(7) Euroopa Parlament nõudis muu hulgas 
oma 19. mai 2000. aasta resolutsioonis 
komisjoni teatise kohta nõukogule ja 
Euroopa Parlamendile „Täiendavate 
meetmete võtmiseks võitluses naistega 
kauplemise vastu” ja 20. septembri 2001. 
aasta resolutsioonis naiste suguelundite 
moonutamise kohta, et komisjon koostaks 
ja viiks ellu tegevusprogrammid sellise 
vägivalla vastu võitlemiseks.

(7) Euroopa Parlament nõudis muu hulgas 
oma 19. mai 2000. aasta resolutsioonis 
komisjoni teatise kohta nõukogule ja 
Euroopa Parlamendile „Täiendavate 
meetmete võtmiseks võitluses naistega 
kauplemise vastu”, 20. septembri 2001. 
aasta resolutsioonis naiste suguelundite 
moonutamise kohta, 17. jaanuari 2006. 
aasta resolutsioonis seksuaalse 
kuritarvitamise suhtes kaitsetute naiste ja 
lastega kaubitsemise ennetusstrateegiate 
kohta ja 2. veebruari 2006. aasta 
resolutsioonis naistevastase vägivallaga 
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võitlemise praeguse olukorra ja 
kavandatavate meetmete kohta, et 
komisjon koostaks ja viiks ellu 
tegevusprogrammid sellise vägivalla vastu 
võitlemiseks.

Selgitus

Komisjonil tuleks arvestada ka Euroopa Parlamendi viimaste resolutsioonidega.

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 11

(11) Arvestades, et vastavalt 
teadusuuringutele mõjutab 
narkosõltuvusega seotud haigestumus ja 
suremus olulist osa Euroopa kodanikest, 
on narkosõltuvusega seotud tervisekahjud 
rahvatervise oluline probleem.

välja jäetud

Selgitus

Tuleneb muudatusettepanekust 1.

Muudatusettepanek 5
Põhjendus 12

(12) Teatises komisjonilt nõukogule ja 
Euroopa Parlamendile ELi 
uimastistrateegia ja uimastite tegevuskava 
(2000–2004) lõpphindamise tulemuste 
kohta1 rõhutati vajadust kaasata 
kodanikuühiskond korrapäraselt ELi 
uimastipoliitika formuleerimisse.

välja jäetud

_____

1 KOM(2004)0707.

Selgitus

Tuleneb muudatusettepanekust 1.

Muudatusettepanek 6
Põhjendus 13

(13) Euroopa Parlamendi ja nõukogu välja jäetud
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otsuses, millega võetakse vastu 
rahvatervise tegevusprogramm (2003–
2008), sisaldub elustiiliga seotud tervist 
määrava olulise tegurina uimastisõltuvuse 
strateegiate ja meetmete arendamine.

Selgitus

Tuleneb muudatusettepanekust 1.

Muudatusettepanek 7
Põhjendus 14

(14) Nõukogu soovitas 18. juuni 2003. 
aasta soovituses uimastisõltuvusega 
seotud tervisekahjude ennetamise ja 
vähendamise kohta,1 et liikmesriigid 
seaksid rahvatervise eesmärgiks 
uimastisõltuvuse ennetamise ja seotud 
riskide vähendamise ning et nad 
koostaksid ja rakendaksid vastavad 
kõikehõlmavad strateegiad.

välja jäetud

__________

1 ELT L 165, 3.7.2003, lk 31.

Selgitus

Tuleneb muudatusettepanekust 1.

Muudatusettepanek 8
Põhjendus 15

(15) Euroopa Ülemkogu jõustas 
detsembris 2004 Euroopa Liidu 
uimastistrateegia 2005–2012, mis hõlmab 
kõiki Euroopa Liidu uimastitega seotud 
tegevusi ja milles sätestatakse peamised 
eesmärgid. Nende eesmärkide hulka 
kuuluvad kõrgetasemeline tervisekaitse, 
heaolu ja sotsiaalne ühtekuuluvus, 
ennetades ja vähendades uimastite 
kasutamist, uimastisõltuvust ning 
uimastitega seotud kahjusid tervisele ja 
ühiskonnale.

välja jäetud
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Selgitus

Tuleneb muudatusettepanekust 1.

Muudatusettepanek 9
Põhjendus 16

(16) Komisjon võttis vastu uimastite 
tegevuskava 2005–2008, mis on oluline 
vahend Euroopa Liidu uimastistrateegia 
2005–2012 muutmisel konkreetseteks 
meetmeteks. Tegevuskava lõppeesmärk on 
märkimisväärselt vähendada uimastite 
kasutamist elanikkonna hulgas ning 
vähendada sotsiaalseid ja tervisekahjusid, 
mida põhjustavad uimastite kasutamine ja 
nendega ebaseaduslik kauplemine.

välja jäetud

Selgitus

Tuleneb muudatusettepanekust 1.

Muudatusettepanek 10
Põhjendus 17

(17) On tähtis ja vajalik, et tunnustatakse 
tõsiseid vahetuid ja pikaajalisi mõjusid, 
mida põhjustavad vägivald ja uimastid
tervisele, psühholoogilisele ja sotsiaalsele 
arengule ning asjaomaste, üksikisikute, 
perekondade ja kogukondade võrdsetele 
võimalustele, ning suuri sotsiaalseid ja 
majanduslikke kulusid ühiskonnale kui 
tervikule. 

(17) On tähtis ja vajalik, et tunnustatakse 
tõsiseid vahetuid ja pikaajalisi mõjusid, 
mida põhjustab vägivald tervisele, 
psühholoogilisele ja sotsiaalsele arengule 
ning asjaomaste, üksikisikute, perekondade 
ja kogukondade võrdsetele võimalustele, 
ning suuri sotsiaalseid ja majanduslikke 
kulusid ühiskonnale kui tervikule. 

Selgitus

Tuleneb muudatusettepanekust 1.

Muudatusettepanek 11
Põhjendus 17 a (uus)

(17 a) Tuleb tunnistada, et mõned 
inimrühmad, nimelt vähemusrühmade, 
põgenike või migrantide hulka kuuluvad 
naised, maal või kaugetes piirkondades 
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vaesuses elavad naised, ravi- ja 
hoolekandeasutustes või 
kinnipidamiskohtades viibivad naised, 
tütarlapsed, lesbilised, vanemaealised või 
puuetega naised on vägivallast eriti 
ohustatud.

Selgitus

Meeldetuletuseks, et programmi elluviimisel tuleb neile rühmadele pöörata erilist tähelepanu, 
kuna nende puhul on vägivallaoht tavalisest suurem.

Muudatusettepanek 12
Põhjendus 18

(18) Euroopa Liit võib luua lisandväärtust 
liikmesriikide võetud meetmetele 
valdkonnas, mis on seotud uimastialase 
teabe ja ennetustööga, täiendades neid 
meetmeid ja edendades sünergiat.

välja jäetud

Selgitus

Tuleneb muudatusettepanekust 1.

Muudatusettepanek 13
Põhjendus 20 a (uus)

(20 a) Programmis pööratakse tähelepanu 
tänavalaste olukorrale, mis on muutumas 
dramaatiliseks, kuna lisaks narko- ja 
inimkaubanduse ohvriks langemisele 
kannatavad tänavalapsed ka vägivalla ja 
seksuaalse väärkohtlemise all. Nende laste 
ühiskonda tagasi toomiseks on vaja 
programmi, mis pakub lahendusi 
sotsiaalsetele ja perekonnaprobleemidele 
ning arvestab nimetatud laste vajadustega. 

Selgitus

Enamasti hülgavad tänavalapsed perekonna sellepärast, et on seal juba sattunud vägivalla 
ohvriks. Tavaliselt satuvad nad lõpuks lastejõukudesse, mida juhivad uimastitega kaubitsejad 
ja teised kuritegelikud jõugud. Mida varem ja nooremas eas hoolekandeorganisatsioonid 
sellised lapsed oma hoole alla võtavad, seda edukam on nende ühiskonda taasintegreerimine, 
ning saadav haridus ja kutseõpe võib takistada nende tänavaellu tagasilangemist. 
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Muudatusettepanek 14
Põhjendus 21

(21) Kavandatava meetme eesmärki, 
milleks on ennetada igasugust vägivalda 
laste, noorte ja naiste vastu ning võidelda 
selle vastu ja uimastiennetus ning 
teavitamine, ei saa liikmesriigid piisavalt 
täita, sest tuleb vahetada teavet ELi 
tasandil ning levitada häid tavasid kogu 
ühenduses. Seda on võimalik paremini 
saavutada ühenduse tasandil. Seoses 
kooskõlastatud ja mitut valdkonda hõlmava 
lähenemisviisi vajadusega ning arvestades 
algatuse mõju laiaulatuslikkust, võib 
ühendus võtta meetmeid kooskõlas 
asutamislepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev otsus 
nimetatud eesmärkide saavutamiseks 
vajalikust kaugemale.

(21) Kavandatava meetme eesmärki, 
milleks on ennetada igasugust vägivalda 
laste, noorte ja naiste vastu ning võidelda 
selle vastu, ei saa liikmesriigid piisavalt 
täita, sest tuleb vahetada teavet ELi 
tasandil ning levitada häid tavasid kogu 
ühenduses. Seda on võimalik paremini 
saavutada ühenduse tasandil. Seoses 
kooskõlastatud ja mitut valdkonda hõlmava 
lähenemisviisi vajadusega ning arvestades 
algatuse mõju laiaulatuslikkust, võib 
ühendus võtta meetmeid kooskõlas 
asutamislepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev otsus 
nimetatud eesmärkide saavutamiseks 
vajalikust kaugemale.

Selgitus

Tuleneb muudatusettepanekust 1.

Muudatusettepanek 15
Artikli 1 pealkiri

Programmi loomine Programmi teema, sisu ja rakendusala

Selgitus

Programmide lahutamise korral luuakse ettepanekuga uue programmi asemel programmi 
Daphne III etapp.

Muudatusettepanek 16
Artikli 1 lõige 1

1. Käesoleva otsusega luuakse osana 
üldprogrammist „Põhiõigused ja 
õigusasjad“ eriprogramm 
„Vägivallavastane võitlus (Daphne),
uimastiennetus ja teavitustegevus“, 
edaspidi „programm“, et aidata kaasa 

1. Käesoleva otsusega luuakse osana 
üldprogrammist „Põhiõigused ja 
õigusasjad“ eriprogramm laste-, noorte- ja 
naistevastase vägivalla vastu võitlemiseks 
ja selle ennetamiseks ning ohvrite ja 
riskirühmade kaitseks (Daphne III),
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vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva 
ala tugevdamisele.

edaspidi „programm“, et aidata kaasa 
vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva 
ala tugevdamisele.

Selgitus

Tuleneb muudatusettepanekust 1.

Muudatusettepanek 17
Artikli 1 lõige 2 a (uus)

2 a. Vastavalt laste õigustega seotud 
rahvusvahelistele juriidilistele 
dokumentidele loetakse lasteks 
programmi Daphne III tähenduses kuni 
18 aasta vanused noorukid.

Selgitus

Programmi rakendusala määratlemiseks tuleb määratleda laste ja noorte mõiste.

Muudatusettepanek 18
Artikli 1 lõige 2 b (uus)

2 b. Samas projektide puhul, mille 
meetmed on mõeldud spetsiaalselt 
sellistele abi saavatele rühmadele nagu 
näiteks teismelised (vanuses 13–19 aastat) 
või 12–25 aasta vanused isikud, loetakse 
sihtrühmaks noored.

Selgitus

Programmi rakendusala määratlemiseks tuleb määratleda laste ja noorte mõiste.

Muudatusettepanek 19
Artikli 2 lõike 1 punkt a

(a) Aidata kaasa vabadusel, turvalisusel ja 
õigusel rajaneva ala loomisele, võideldes 
vägivalla vastu ning jagades teavet 
uimastite kasutamise kohta ja ennetades 
seda.

a) Aidata kaasa vabadusel, turvalisusel ja 
õigusel rajaneva ala loomisele, võideldes 
laste-, noorte- ja naistevastase vägivalla 
vastu ja ennetades seda.
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Selgitus

Tuleneb muudatusettepanekust 1. Tähtis on selgelt määratleda programmi keskne siht.

Muudatusettepanek 20
Artikli 2 lõike 1 punkt b

(b) Kodanike kaitsmine vägivalla eest ja 
tervisekaitse kõrge taseme, heaolu ja 
sotsiaalse ühtekuuluvuse saavutamine.

b) Laste, noorte ja naiste kaitsmine 
vägivalla eest ning füüsilise ja vaimse 
tervise kaitse kõrge taseme, heaolu ja 
sotsiaalse ühtekuuluvuse saavutamine.

Selgitus

Tähtis on selgelt määratleda programmi keskne siht.

Muudatusettepanek 21
Artikli 2 lõike 1 punkt c

(c) Ära hoida ja vähendada uimastite 
kasutamist, uimastisõltuvust ja 
uimastitega seotud kahjusid.

välja jäetud

Selgitus

Tuleneb muudatusettepanekust 1.

Muudatusettepanek 22
Artikli 2 lõige 2

2. Ilma et see piiraks Euroopa Ühenduse 
eesmärke ja volitusi, aitavad programmi 
üldeesmärgid kaasa ühenduse poliitikate 
arendamisele, mis on eelkõige seotud 
rahvatervise kaitse, soolise võrdsuse, laste 
õiguste kaitse ning võitlusega 
inimkaubanduse ja seksuaalse 
ekspluateerimise vastu.

2. Ilma et see piiraks Euroopa Ühenduse 
eesmärke ja volitusi, aitavad programmi 
üldeesmärgid kaasa ühenduse poliitikate 
arendamisele, mis on eelkõige seotud 
rahvatervise kaitsega, eriti kui see 
puudutab lapsi, noori ja naisi, soolise 
võrdsusega, võitlusega koduvägivalla ja 
konfliktsituatsioonides avalduva 
soopõhise vägivalla vastu, laste õiguste 
kaitse ning võitlusega inimkaubanduse,
seksuaalse ekspluateerimise ja naiste 
suguelundite moonutamise vastu.
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Selgitus

Võitlus koduvägivalla ja naiste suguelundite moonutamise vastu peaksid olema esmatähtsad 
ja seetõttu tuleb need koos muude üldeesmärkidega ära nimetada.

Muudatusettepanek 23
Artikli 3 punkti a esimene a alapunkt (uus)

• pakkuda kasutajatoe teenust 
valitsusvälistele ja muudele 
organisatsioonidele, et aidata neil projekte 
koostada ja teiste partneritega suhelda;

Selgitus

Valitsusvälistel ja eelkõige esmakordselt Daphne programmi raames töötavatel 
organsiatsioonidel ei pruugi olla programmi õigustiku osas piisavalt teadmisi ja kogemusi. 

Muudatusettepanek 24
Artikli 3 punkti a esimene b alapunkt (uus)

• moodustada ekspertrühm, kes varustab 
komisjoni projektide valiku ja täiendavate 
meetmete sotsiaalset, kultuurilist ja 
poliitilist konteksti puudutavate 
suunistega. Ekspertrühm moodustataks 
Euroopa Parlamendi pädeva komisjoni 
esindajatest ja sinna kuuluksid antud 
valdkonnaga tegelevate suuremate 
valistusväliste organisatsioonide 
esindajatest;

Selgitus

Euroopa Komisjonil, kes korraldab projektide valikut ja elluviimist, ei ole piisavalt teadmisi 
liikmesriikide sotsiaalsetest, kultuurilistest ja poliitilistest oludest.

Muudatusettepanek 25
Artikli 3 punkti a teine a alapunkt (uus)

• propageerida naistevastase vägivallaga
võitlemise Euroopa aastat ja toetada 
nimetatud sündmusega seotud tegevust;
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Selgitus

Naistevastase vägivallaga võitlemise Euroopa aasta oleks teadlikkuse tõstmise ja heade 
tavade jagamise seisukohalt väga tähtis ja väärtuslik ning seetõttu peaks Daphne programm 
seda toetama.

Muudatusettepanek 26
Artikli 3 punkti a neljas alapunkt

• määrata kindlaks ja edendada meetmeid, 
mis aitavad kaasa kergemini vägivalla 
ohvriks langevate inimeste positiivsele 
kohtlemisele, eelkõige järgida 
lähenemisviisi, mis austab neid ning 
edendab nende heaolu ja eneseteostust.

• määrata kindlaks ja edendada meetmeid, 
mis aitavad kaasa vägivalla ohvriks 
langenud ja/või kergemini vägivalla 
ohvriks langevate laste, noorte ja naiste
positiivsele kohtlemisele, eelkõige järgida 
lähenemisviisi, mis austab neid ning 
edendab nende heaolu ja eneseteostust.

Selgitus

Tähtis on selgelt määratleda programmi keskne siht.

Muudatusettepanek 27
Artikli 3 punkti b neljas alapunkt

• õppida tundma vägivallaga seotud 
nähtusi, uurida vägivalla algpõhjuseid ja 
tegelda nendega kõigil 
ühiskonnatasanditel;

• õppida tundma vägivallaga seotud 
nähtusi, uurida vägivalla algpõhjuseid ja 
nende tõkestamise võimalikke viise ning
tegelda nendega kõigil 
ühiskonnatasanditel;

Selgitus

Tähtis on selgelt määratleda programmi keskne siht.

Muudatusettepanek 28
Artikli 3 punkti b viies alapunkt

• teadvustada tervise- ja 
sotsiaalprobleeme, mida põhjustab 
uimastite kasutamine, ning soodustada 
avatud dialoogi, et edendada paremat 
arusaamist uimastinähtusest.

välja jäetud
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Selgitus

Tuleneb muudatusettepanekust 1.

Muudatusettepanek 29
Artikli 3 punkt c

(c) Kaasata kodanikuühiskond Euroopa 
Liidu uimastistrateegia ja tegevuskavade
rakendamisse ja koostamisse.

c) Kaasata kodanikuühiskond Euroopa 
Liidu inimkaubanduse vastase strateegia 
ning inimkaubanduse vastase võitluse ja 
inimkaubanduse tõkestamise tegevuskava
rakendamisse ja koostamisse.

Selgitus

Tuleneb muudatusettepanekust 1.

Muudatusettepanek 30
Artikli 3 punkt d

(d) Kontrollida, viia ellu ja hinnata 
erimeetmete rakendamist uimastite 
tegevuskavade alusel aastateks 2005–2008 
ja 2009–2012.

d) Kontrollida, viia ellu ja hinnata 
erimeetmete rakendamist inimkaubanduse 
vastase võitluse ja inimkaubanduse 
tõkestamise tegevuskava alusel.

Selgitus

Tuleneb muudatusettepanekust 1.

Muudatusettepanek 31
Artikli 4 punkt b

(b) Konkreetsed ühendusele huvi pakkuvad 
riikidevahelised projektid, mille on 
esitanud vähemalt kolm liikmesriiki aasta 
tööprogrammides sätestatud tingimustel; 
või

(b) konkreetsed ühendusele huvi pakkuvad 
riikidevahelised projektid, mille on 
esitanud vähemalt kolm riiki, kellest 
vähemalt kaks peavad olema liikmesriigid, 
aasta tööprogrammides sätestatud 
tingimustel; või

Selgitus

Programm peaks olema osalemiseks avatud ka teistele antud valdkonnas tegutsevatele 
valitsusvälistele organisatsioonidele.
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Muudatusettepanek 32
Artikli 4 punkt d

(d) Tegevustoetus laste õiguste ja kaitse 
valdkonnas Euroopa üldhuvides tegutseva 
Kadunud ja Seksuaalselt Ekspluateeritud 
Laste Euroopa Föderatsiooni alalise 
tööprogrammiga seotud kulude
kaasrahastamiseks.

d) kadunud ja seksuaalselt 
ekspluateeritud lastega, lapseröövide ja 
pedofiilia vastase võitlusega tegelevate 
valitsusväliste organisatsioonide 
kaasrahastamine, kuna need 
valitsusvälised organisatsioonid 
tegutsevad laste õiguste ja kaitse 
valdkonnas Euroopa üldhuvides.

Selgitus

Programm peaks olema osalemiseks avatud ka teistele antud valdkonnas tegutsevatele 
valitsusvälistele organisatsioonidele.

Muudatusettepanek 33
Artikli 5 punkt c

(c) Projektidega võivad olla seotud ka 
programmis mitteosalevad kandidaatriigid, 
kui see aitab kaasa nende 
ühinemisettevalmistustele, või kolmandad 
riigid, kes käesolevas programmis ei osale, 
kui see on vajalik projektide eesmärkide 
täitmiseks.

c) Projektidega võivad olla seotud ka 
programmis mitteosalevad kandidaatriigid, 
kui see aitab kaasa nende 
ühinemisettevalmistustele, või kolmandad 
riigid, kes käesolevas programmis ei osale, 
kui see on vajalik projektide eesmärkide 
täitmiseks, kusjuures eelkõige peetakse 
silmas Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia riike 
vastavalt nendega sõlmitud partnerlus- ja 
koostöölepingutele ning AKV ja 
Vahemere piirkonna riike nendega 
sõlmitud vastavate lepingute raames.

(Vaata nõukogu 22. juuli 2002. aasta raamotsusega 2002/630/JSK kehtestatud politsei- ja 
õigusalase koostöö raamprogrammi kriminaalasjades (AGIS) artikli 3 “Programmis 

osalejad” sõnastust.)

Selgitus

Programm peaks olema teistele riikidele osalemiseks avatud, et laiendada nende 
partnerriikidega rajatud võrgustikke ning võimendada „Daphne õigustiku” mõjusid ja 
tulemusi. 

Muudatusettepanek 34
Artikli 5 lõige 1 a (uus)

1 a. Komisjon peaks püüdma tagada kõigi 
riikide osalemist, kellele programm on 
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avatud, ja eriti julgustama selles osalema 
valitsusväliseid organisatsioone, eelkõige 
omaabirühmitusi.

Selgitus

Siiani ei ole programmis ulatuslikumalt osalenud 10 uut liikmesriiki, ehkki vägivallaga seotud 
probleemid on seal tõsisemad. ELi projektide jaoks taotluste esitamine ja projektide 
haldamine kujutab endast tihtipeale valitsusväliste organisatsioonide jaoks halduskoormust.
Samas on valitsusvälised organisatsioonid tavaliselt juba võrgustikeks liitunud ja seetõttu 
tulemuste levitamisel eriti edukad.

Muudatusettepanek 35
Artikkel 6

1. Programm on ette nähtud kõigile 
rühmadele, mis tegelevad otse või kaudselt 
vägivalla- ja uimastinähtustega.

1. Programm on ette nähtud kõigile 
rühmadele, mis tegelevad otse või kaudselt 
vägivallanähtustega.

2. Vägivallavastase võitlusega seoses on
peamised sihtrühmad vägivalla ohvrid ja 
rühmad, kes võivad kergemini langeda 
vägivalla ohvriks. Muud sihtrühmad on 
muu hulgas õpetajad ja haridusala töötajad, 
politsei ja sotsiaaltöötajad, kohalikud 
omavalitsused ja riigiasutused, meedikud ja 
parameedikud, õigusala töötajad, 
valitsusvälised organisatsioonid, 
ametiühingud ja usuringkonnad. Samuti on 
asjakohane mõelda ühelt poolt ohvrite 
raviprogrammidele ja teiselt poolt 
vägivallaakti täideviijate 
raviprogrammidele vägivalla ärahoidmise 
eesmärgil.

2. Peamised sihtrühmad on vägivalla 
ohvrid ja rühmad, kes võivad kergemini 
langeda vägivalla ohvriks. Muud 
sihtrühmad on muu hulgas õpetajad ja 
haridusala töötajad, politsei ja 
sotsiaaltöötajad, kohalikud omavalitsused 
ja riigiasutused, meedikud ja 
parameedikud, õigusala töötajad, 
valitsusvälised organisatsioonid, 
ametiühingud ja usuringkonnad. Samuti on 
asjakohane mõelda ühelt poolt ohvrite 
raviprogrammidele ja teiselt poolt 
vägivallaakti täideviijate 
raviprogrammidele vägivalla ärahoidmise 
eesmärgil.

3. Uimastitega seoses on riskirühmadeks 
noored, haavatavad rühmad ja 
probleemsed naabruskonnad ning need 
tuleks määratleda sihtrühmadena. Muud 
sihtrühmad on muu hulgas õpetajad ja 
haridusala töötajad, sotsiaaltöötajad, 
kohalikud omavalitsused ja riigiasutused, 
meedikud ja parameedikud, õigusala 
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töötajad, valitsusvälised organisatsioonid, 
ametiühingud ja usuringkonnad.

Selgitus

Tuleneb muudatusettepanekust 1.

Muudatusettepanek 36
Artikli 6 lõige 2

2. Vägivallavastase võitlusega seoses on 
peamised sihtrühmad vägivalla ohvrid ja 
rühmad, kes võivad kergemini langeda 
vägivalla ohvriks. Muud sihtrühmad on 
muu hulgas õpetajad ja haridusala töötajad, 
politsei ja sotsiaaltöötajad, kohalikud 
omavalitsused ja riigiasutused, meedikud ja 
parameedikud, õigusala töötajad, 
valitsusvälised organisatsioonid, 
ametiühingud ja usuringkonnad. Samuti on 
asjakohane mõelda ühelt poolt ohvrite 
raviprogrammidele ja teiselt poolt 
vägivallaakti täideviijate 
raviprogrammidele vägivalla ärahoidmise 
eesmärgil.

2. Vägivallavastase võitlusega seoses on 
peamised sihtrühmad vägivalla ohvrid ja 
rühmad, kes võivad kergemini langeda 
vägivalla ohvriks, eriti lapsed, noored ja 
naised. Muud sihtrühmad on muu hulgas 
õpetajad ja haridusala töötajad, politsei ja 
sotsiaaltöötajad, kohalikud omavalitsused 
ja riigiasutused, meedikud ja 
parameedikud, õigusala töötajad, 
valitsusvälised organisatsioonid, 
ametiühingud ja usuringkonnad.

Selgitus

Programm peaks keskenduma esmajoones vägivalla ennetamisele ja vägivallavastasele 
võitlusele ning vägivalla ohvritele.

Muudatusettepanek 37
Artikkel 7

Programm on avatud avalik-õiguslikele ja 
eraorganisatsioonidele ning 
institutsioonidele (kohalikud omavalitsused 
pädevuse tasandil, ülikoolide osakonnad ja 
teaduskeskused), mis töötavad selleks, et 
ennetada vägivalda laste, noorte ja naiste 
vastu ning võidelda sellise vägivalla vastu 
või kaitsta sellise vägivalla eest või toetada 
ohvreid või viia ellu suunatud meetmeid 
sellise vägivalla tõrjumiseks või edendada 

Programm on avatud avalik-õiguslikele ja 
eraorganisatsioonidele ning 
institutsioonidele (kohalikud omavalitsused 
pädevuse tasandil, ülikoolide osakonnad ja 
teaduskeskused), mis töötavad selleks, et 
ennetada vägivalda laste, noorte ja naiste 
vastu ning võidelda sellise vägivalla vastu 
või kaitsta sellise vägivalla eest või toetada 
ohvreid või viia ellu suunatud meetmeid 
sellise vägivalla tõrjumiseks või edendada 
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suhtumise ja käitumise muutmist 
haavatavate rühmade ja vägivallaohvrite 
suhtes. Programm on avatud ka avalik-
õiguslikele ja eraorganisatsioonidele ning 
institutsioonidele (kohalikud 
omavalitsused pädevuse tasandil, 
ülikoolide osakonnad ja teaduskeskused), 
mis töötavad selleks, et edastada teavet ja 
ennetada uimastite kasutamist.

suhtumise ja käitumise muutmist 
haavatavate rühmade ja vägivallaohvrite 
suhtes.

Selgitus

Tuleneb muudatusettepanekust 1.

Muudatusettepanek 38
Artikli 10 lõige 1

1. Komisjoni abistab komitee, kuhu 
kuuluvad liikmesriikide esindajad ja 
eesistujana komisjoni esindaja, edaspidi 
„komitee“.

1. Komisjoni abistab sooliselt 
tasakaalustatud liikmeskonnaga komitee, 
kuhu kuuluvad liikmesriikide esindajad ja 
eesistujana komisjoni esindaja, edaspidi 
„komitee“.

Selgitus

See oleks oluline programmi spetsiifilist iseloomu arvestades.

Muudatusettepanek 39
Artikli 11 lõige 1

1. Taotletakse sünergiat ja vastastikust 
täiendavust muude ühenduse 
rahastamisvahenditega, eelkõige 
üldprogrammidega „Turvalisus ja 
vabaduste kaitse“ ning „Solidaarsus ja 
rändevoogude juhtimine“, uurimis- ja 
arendustegevuse seitsmenda 
raamprogrammiga ning 
tervisekaitseprogrammidega ja 
programmiga „Safer Internet Plus”.
Püütakse aktiivselt saavutada vastastikust 
täiendavust Narkootikumide ja 
Narkomaania Euroopa 
Järelevalvekeskusega. Koostöös 
liikmesriikidega koostatakse vägivalla- ja 
uimastitealase teabe statistiline osa, 

1. Taotletakse sünergiat ja vastastikust 
täiendavust muude ühenduse 
rahastamisvahenditega, eelkõige 
üldprogrammidega „Turvalisus ja 
vabaduste kaitse“ ning „Solidaarsus ja 
rändevoogude juhtimine“, uurimis- ja 
arendustegevuse seitsmenda 
raamprogrammiga ning 
tervisekaitseprogrammidega ja 
programmiga „Safer Internet Plus”.
Koostöös liikmesriikidega koostatakse 
vägivallaalase teabe statistiline osa, 
kasutades vajaduse korral ühenduse 
statistikaprogrammi.
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kasutades vajaduse korral ühenduse 
statistikaprogrammi.

Selgitus

Tuleneb muudatusettepanekust 1.

Muudatusettepanek 40
Artikli 12 lõige 1

1. Käesoleva rahastamisvahendi 
rakendamiseks artiklis 1 sätestatud 
ajavahemikul määratakse eelarve 138,2 
miljonit eurot.

1. Käesoleva rahastamisvahendi 
rakendamiseks artiklis 1 sätestatud 
ajavahemikul määratakse eelarve 115,87 
miljonit eurot.

Selgitus

Tuleneb muudatusettepanekust 1.

Muudatusettepanek 41
Artikli 15 lõike 3 punkt a

(a) hiljemalt 31. märtsiks 2011
vahehindamise aruande käesoleva 
programmi rakendamisel saavutatud 
tulemuste ning rakendamisega seotud 
kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete aspektide 
kohta;

a) hiljemalt 31. märtsiks 2010
vahehindamise aruande käesoleva 
programmi rakendamisel saavutatud 
tulemuste ning rakendamisega seotud 
kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete aspektide 
kohta;

Selgitus

Varasem vahehindamine tuleks programmile kasuks.

Muudatusettepanek 42
Artikli 15 lõike 3 punkt b

(b) hiljemalt 30. augustiks 2012 teatise 
käesoleva programmi jätkamise kohta;

b) hiljemalt 31. detsembriks 2011 teatise 
käesoleva programmi jätkamise kohta;

Selgitus

Varasem teatis programmi jätkamise kohta tuleks programmile kasuks.


