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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi väkivallan torjumista 
(Daphne) sekä huumetorjuntaa ja -tiedotusta koskevan erityisohjelman perustamisesta 
vuosiksi 2007–2013 osana perusoikeuksien ja oikeusasioiden yleisohjelmaa
(KOM(2005)0122 – C6-0388/2005 – 2005/0037A(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2005)0122)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 152 artiklan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0388/2005),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan mietinnön 
ja ….valiokunnan lausunnon (A6-0000/2006),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota ja neuvostoa jakamaan ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätökseksi väkivallan torjumista (Daphne) sekä huumetorjuntaa ja -tiedotusta koskevan 
erityisohjelman perustamisesta kahdeksi erilliseksi päätökseksi, joilla perustetaan lapsiin, 
nuoriin ja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä ja torjuntaa sekä uhrien ja 
väkivallalle alttiiden henkilöiden suojelua koskeva erityisohjelma (Daphne III) sekä 
vastaavasti huumetorjuntaa ja -tiedotusta koskeva erityisohjelma, sekä sisällyttämään 
parlamentin hyväksymät tarkistukset vastaavaan päätökseen;

3. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

4. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Otsikko

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

Ehdotus: Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätös lapsiin, nuoriin ja 
naisiin kohdistuvan väkivallan 
ehkäisemistä ja torjuntaa sekä uhrien ja 
väkivallalle alttiiden henkilöiden suojelua 
(Daphne III) koskevan erityisohjelman 
perustamisesta vuosiksi 2007–2013 osana 
perusoikeuksien ja oikeusasioiden 
yleisohjelmaa 

Tarkistusta sovelletaan koko lainsäädäntötekstiin; tämän tarkistuksen hyväksyminen 
tarkoittaa, että koko tekstiin on tehtävä teknisiä mukautuksia.

Perustelu

Koska yhteisön väkivallan torjuntaa sekä huumetorjuntaa ja -tiedotusta koskevat toimet ovat 
merkittäviä ja luonteeltaan erilaisia, kyseisiä asioita ei pitäisi käsitellä yhdellä 
erityisohjelmalla ”väkivallan torjumista (Daphne) sekä huumetorjuntaa ja -tiedotusta 
koskeva erityisohjelma” vaan mieluummin kahdella erillisellä erityisohjelmalla: ”Daphne 
III” sekä ”Huumetorjunta ja -tiedotus”. Komissio on vahvistanut avoimuutensa tälle 
lähestymistavalle ja harkitsee tarkistuksia, joilla ehdotus pyritään jakamaan kahteen 
päätökseen.

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, torjumaan 
ihmisten terveyttä vaarantavia tekijöitä ja 
vähentämään terveysongelmia. 

Perustelu

Johtuu tarkistuksesta 1.
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Tarkistus 3
Johdanto-osan 7 kappale

(7) Euroopan parlamentti on kehottanut 
komissiota laatimaan ja toteuttamaan 
tällaisen väkivallan torjumista koskevia 
toimintaohjelmia. Se on esittänyt tällaiset 
pyynnöt muun muassa 19 päivänä 
toukokuuta 2000 antamassaan 
päätöslauselmassa, joka koski komission 
tiedonantoa neuvostolle ja Euroopan 
parlamentille lisätoimista naisilla käytävän 
kaupan torjumiseksi, ja 20 päivänä 
syyskuuta 2001 antamassaan 
päätöslauselmassa, joka koski naisten 
sukupuolielinten silpomista.

(7) Euroopan parlamentti on kehottanut 
komissiota laatimaan ja toteuttamaan 
tällaisen väkivallan torjumista koskevia 
toimintaohjelmia. Se on esittänyt tällaiset 
pyynnöt muun muassa 19 päivänä 
toukokuuta 2000 antamassaan 
päätöslauselmassa, joka koski komission 
tiedonantoa neuvostolle ja Euroopan 
parlamentille lisätoimista naisilla käytävän 
kaupan torjumiseksi, 20 päivänä syyskuuta 
2001 antamassaan päätöslauselmassa, joka 
koski naisten sukupuolielinten silpomista, 
17 päivänä tammikuuta 2006 
antamassaan päätöslauselmassa, joka 
koski seksuaaliselle hyväksikäytölle 
alttiina olevien naisten ja lasten kaupan 
ehkäisemistä koskevia strategioita, sekä 
2 päivänä helmikuuta 2006 antamassaan 
päätöslauselmassa, joka koski naisiin 
kohdistuvan väkivallan torjunnan 
nykytilannetta ja mahdollisia tulevia 
toimia.

Perustelu

Komission olisi otettava huomioon myös Euroopan parlamentin uusimmat päätöslauselmat.

Tarkistus 4
Johdanto-osan 11 kappale

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

Poistetaan.

Perustelu

Johtuu tarkistuksesta 1.
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Tarkistus 5
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.

_____

1 KOM(2004)0707.

Perustelu

Johtuu tarkistuksesta 1.

Tarkistus 6
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

Johtuu tarkistuksesta 1.

Tarkistus 7
Johdanto-osan 14 kappale

(14) Huumausaineiden väärinkäyttöön 
liittyvien terveyshaittojen ehkäisemisestä 
ja vähentämisestä 18 päivänä kesäkuuta 
2003 antamassaan suosituksessa1

neuvosto suositti, että jäsenvaltiot 

Poistetaan.
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asettavat yhdeksi kansanterveysalan 
tavoitteeksi huumeriippuvuuden 
ehkäisemisen ja huumeisiin liittyvien 
riskien vähentämisen ja kehittävät ja 
täytäntöönpanevat kattavia strategioita.
__________

1 EUVL L 165, 3.7.2003, s. 31.

Perustelu

Johtuu tarkistuksesta 1.

Tarkistus 8
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

Johtuu tarkistuksesta 1.

Tarkistus 9
Johdanto-osan 16 kappale

(16) Komissio hyväksyi huumausaineita 
koskevan toimintasuunnitelman vuosiksi 
2005– 2008 keskeiseksi 
toimintavälineeksi, jolla Euroopan 
unionin huumausainestrategia (2005–
2012) muunnetaan käytännön toimiksi.

Poistetaan.
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Toimintasuunnitelman perimmäisenä 
tavoitteena on vähentää huomattavasti 
huumeiden käyttöä väestön keskuudessa 
sekä rajoittaa laittomien huumeiden 
käytöstä ja kaupasta aiheutuvia 
sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja.

Perustelu

Johtuu tarkistuksesta 1.

Tarkistus 10
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

Johtuu tarkistuksesta 1.

Tarkistus 11
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

(17 a) On tarpeen tunnustaa, että tietyt 
ryhmät, eli vähemmistöryhmiin kuuluvat 
naiset, pakolaisnaiset, siirtolaisnaiset, 
maaseudulla tai syrjäisissä yhteisöissä 
asuvat köyhät naiset, laitoksissa tai 
vankeudessa olevat naiset, tytöt, lesbot, 
vammaiset naiset ja vanhat naiset, ovat 
erityisen alttiita väkivallalle.

Perustelu
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On muistutettava siitä, että kyseisiin ryhmiin on kiinnitettävä erityishuomiota ohjelman 
täytäntöönpanon yhteydessä, koska ryhmien jäsenten kohdalla väkivallan uhka on tavallista 
suurempi.

Tarkistus 12
Johdanto-osan 18 kappale

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

Poistetaan.

Perustelu

Johtuu tarkistuksesta 1.

Tarkistus 13
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

(20 a) Ohjelmassa kiinnitetään huomiota 
katulasten tilanteeseen, joka on 
muuttumassa dramaattiseksi, koska 
katulapset ovat sekä huume- ja 
ihmiskauppiaiden uhreja että väkivallan ja 
seksuaalisen hyväksikäytön uhreja. Näiden 
lasten integroimiseksi takaisin 
yhteiskuntaan tarvitaan ohjelmaa, joka 
tarjoaa ratkaisuja sosiaalisiin ongelmiin ja 
perheongelmiin ja ottaa huomioon 
kyseisten lasten tarpeet. 

Perustelu

Katulapset jättävät perheensä yleensä siksi, että heistä on tullut väkivallan uhreja jo kotona. 
He päätyvät tavallisesti lapsijengeihin, joita huumekauppiaat ja muut rikollisjoukot 
hallitsevat. Mitä nopeammin ja mitä nuorempina lapset otetaan hyvinvointijärjestöjen suojiin, 
sitä paremmin heidän uudelleenintegroimisensa onnistuu, ja heidän saamansa koulutus ja 
ammatillinen koulutus voi ehkäistä paluun katuelämään.

Tarkistus 14
Johdanto-osan 21 kappale

(21) Ehdotetun toimen tavoitteita ovat 
kaikenlaisen lapsiin, nuoriin ja naisiin 

(21) Ehdotetun toimen tavoitteita ovat 
kaikenlaisen lapsiin, nuoriin ja naisiin 
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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 yhteensovitettua 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.

kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen ja 
torjuminen. 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 yhteensovitettua 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

Johtuu tarkistuksesta 1.

Tarkistus 15
1 artiklan otsikko

Ohjelman perustaminen Kohde, aihe ja soveltamisala

Perustelu

Jos ohjelma jaetaan kahtia, ehdotuksella ei perusteta uutta ohjelmaa vaan ennemminkin 
Daphne-ohjelman III vaihe.

Tarkistus 16
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 lapsiin, 
nuoriin ja naisiin kohdistuvan väkivallan 
ehkäisemistä ja torjuntaa sekä uhrien ja 
väkivallalle alttiiden henkilöiden suojelua 
(Daphne III) koskeva ohjelma, 
jäljempänä ’ohjelma’, joka on osa 
perusoikeuksien ja oikeusasioiden 
yleisohjelmaa ja jolla edistetään vapauden, 
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turvallisuuden ja oikeuden alueen 
vahvistamista.

Perustelu

Johtuu tarkistuksesta 1.

Tarkistus 17
1 artiklan 2 a kohta (uusi)

Daphne III -ohjelmassa' lapset' -
käsitteellä tarkoitetaan alle 18-vuotiaita
lapsia/nuoria lasten oikeuksia koskevien 
kansainvälisten säännösten mukaisesti.

Perustelu

On annettava määritelmä lapsista ja nuorista ohjelman soveltamisalan määrittelemiseksi.

Tarkistus 18
1 artiklan 2 b kohta (uusi)

Kuitenkin sellaisten hankkeiden, joiden 
toimet on suunniteltu erityisesti teini-
ikäisille (13–19-vuotiaat) tai 12–25-
vuotiaille, katsotaan kuuluvan 'nuoret' -
luokkaan.

Perustelu

On annettava määritelmä lapsista ja nuorista ohjelman soveltamisalan määrittelemiseksi.

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 luomista torjumalla ja 
ehkäisemällä lapsiin, nuoriin ja naisiin 
kohdistuvaa väkivaltaa.

Perustelu

Johtuu tarkistuksesta 1. On tärkeää määritellä selkeästi ohjelman painopisteala.
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Tarkistus 20
2 artiklan 1 kohdan b alakohta

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

(b) Suojataan lapsia, nuoria ja naisia 
väkivallalta ja saavutetaan korkea fyysisen 
terveyden suojelun ja mielenterveyden 
suojelun, hyvinvoinnin ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden taso.

Perustelu

On tärkeää määritellä selkeästi ohjelman painopisteala.

Tarkistus 21
2 artiklan 1 kohdan c alakohta

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

Poistetaan.

Perustelu

Johtuu tarkistuksesta 1.

Tarkistus 22
2 artiklan 2 kohta

2. Ohjelman yleisillä tavoitteilla kehitetään 
yhteisön politiikkoja ja erityisesti niitä 
politiikkoja, jotka liittyvät kansanterveyden 
suojeluun, sukupuolten väliseen tasa-
arvoon, lasten oikeuksien suojeluun sekä
ihmiskaupan ja seksuaalisen hyväksikäytön 
torjuntaan, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta Euroopan yhteisön tavoitteita 
ja toimivaltaa.

2. Ohjelman yleisillä tavoitteilla kehitetään 
yhteisön politiikkoja ja erityisesti niitä 
politiikkoja, jotka liittyvät kansanterveyden 
suojeluun, varsinkin lasten, nuorten ja 
naisten osalta, sukupuolten väliseen tasa-
arvoon, kotiväkivallan torjuntaan, 
sukupuoleen perustuvan väkivallan 
torjuntaan konfliktitilanteissa, lasten 
oikeuksien suojeluun, ihmiskaupan ja 
seksuaalisen hyväksikäytön torjuntaan sekä
naisten sukupuolielinten silpomisen 
torjuntaan, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta Euroopan yhteisön tavoitteita 
ja toimivaltaa.
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Perustelu

Kotiväkivallan torjumisen ja naisten sukupuolielinten silpomisen torjumisen olisi oltava 
painopistealoja, ja siksi ne on nimettävä muiden yleisten tavoitteiden joukossa.

Tarkistus 23
3 artiklan a kohdan 1 a luetelmakohta (uusi)

• annetaan kansalaisjärjestöille ja muille 
järjestöille käyttötukea, jolla niitä 
avustetaan hankkeiden suunnittelussa ja 
yhteistyön tekemisessä muiden 
kumppanien kanssa,

Perustelu

Kansalaisjärjestöillä, erityisesti ensimmäistä kertaa Daphne-ohjelmassa toimivilla 
järjestöillä, voi olla liian vähän kokemusta ja tietoa ohjelman säännöstöstä.

Tarkistus 24
3 artiklan a kohdan 1 b luetelmakohta (uusi)

• perustetaan asiantuntijaryhmä 
laatimaan suuntaviivoja komissiolle 
sosiaalisesta, kulttuurisesta ja poliittisesta 
taustasta hankkeiden valinnan ja 
täydentävien toimien osalta. 
Asiantuntijaryhmä koostuu Euroopan 
parlamentin vastaavien valiokuntien 
edustajista ja sisältää alan tärkeimpien 
kansalaisjärjestöjen edustajia;

Perustelu

Komissiolla, joka vastaa hankkeiden valinnasta ja täytäntöönpanosta, on rajallisesti tietoa 
jäsenvaltioiden sosiaalisesta, kulttuurisesta ja poliittisesta taustasta.

Tarkistus 25
3 artiklan a kohdan 2 a luetelmakohta (uusi)

• edistetään naisiin kohdistuvan 
väkivallan vastaista eurooppalaista 
teemavuotta ja tuetaan tapahtumaan 
liittyviä toimia;
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Perustelu

Naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen eurooppalainen teemavuosi on erittäin tärkeä ja 
arvokas väline tiedon lisäämisen ja hyvien käytäntöjen jakamisen kannalta, ja siksi sitä olisi 
tuettava Daphne-ohjelmalla.

Tarkistus 26
3 artiklan a kohdan 4 luetelmakohta

• yksilöidään ja edistetään toimia, jotka 
tähtäävät väkivallalle alttiiden henkilöiden
myönteiseen kohteluun eli 
suhtautumistapaan, joka antaa heille arvoa 
sekä edistää heidän hyvinvointiaan ja 
itsensä toteuttamista.

• yksilöidään ja edistetään toimia, jotka 
tähtäävät väkivallalle alttiiden ja/tai 
väkivallan uhreiksi joutuneiden lasten, 
nuorten ja naisten myönteiseen kohteluun 
eli suhtautumistapaan, joka antaa heille 
arvoa sekä edistää heidän hyvinvointiaan ja 
itsensä toteuttamista.

Perustelu

On tärkeää määritellä selkeästi ohjelman painopisteala.

Tarkistus 27
3 artiklan b kohdan 4 luetelmakohta

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

• tutkitaan väkivaltaan liittyviä ilmiöitä 
sekä selvitetään väkivallan perimmäisiä 
syitä ja puututaan niihin yhteiskunnan 
kaikilla tasoilla sekä tutkitaan mahdollisia 
keinoja väkivallan ehkäisemiseksi;

Perustelu

On tärkeää määritellä selkeästi ohjelman painopisteala.

Tarkistus 28
3 artiklan b kohdan 5 luetelmakohta

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

Poistetaan.
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Perustelu

Johtuu tarkistuksesta 1.

Tarkistus 29
3 artiklan c kohta

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

(c) Pyritään saamaan kansalaisyhteiskunta 
mukaan Euroopan unionin ihmiskaupan 
vastaiseen strategian ja ihmiskaupan 
torjuntaa ja ehkäisemistä koskevan 
toimintasuunnitelman toteuttamiseen ja 
kehittämiseen.

Perustelu

Johtuu tarkistuksesta 1.

Tarkistus 30
3 artiklan d kohta

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

(d) Seurataan, toteutetaan ja arvioidaan 
erityistoimia, jotka sisältyvät ihmiskaupan 
torjuntaa ja ehkäisemistä koskevaan 
toimintaohjelmaan.

Perustelu

Johtuu tarkistuksesta 1.

Tarkistus 31
4 artiklan b kohta

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

(b) Vähintään kolmen valtion, joista 
vähintään kahden on oltava 
jäsenvaltioita, esittämät, yhteisön edun 
mukaiset erityiset valtioidenväliset 
hankkeet vuotuisissa työohjelmissa 
määrätyin edellytyksin; tai

Perustelu

Alan muiden kansalaisjärjestöjen olisi voitava osallistua ohjelmaan.
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Tarkistus 32
4 artiklan d kohta

(d) Toiminta-avustus kadonneiden ja 
seksuaalisesti hyväksikäytettyjen lasten
asioita hoitavalle, yleistä eurooppalaista 
etua lasten oikeuksien ja suojelun alalla 
edistävälle eurooppalaiselle 
kattojärjestölle (European Federation for 
Missing and Sexually Exploited 
Children). Avustus myönnetään pysyvästä 
työohjelmasta aiheutuvien kustannusten 
osarahoitukseen.

(d) osarahoitus kansalaisjärjestöille, jotka 
työskentelevät kadonneiden ja 
seksuaalisesti hyväksikäytettyjen lasten 
hyväksi ja lasten sieppausten ja pedofilian 
torjumiseksi, koska kyseiset 
kansalaisjärjestöt pyrkivät edistämään
yleistä eurooppalaista etua lasten 
oikeuksien ja suojelun alalla.

Perustelu

Alan muiden kansalaisjärjestöjen olisi voitava osallistua ohjelmaan.

Tarkistus 33
5 artiklan c kohta

(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, erityisesti Itä-Euroopan ja 
Keski-Aasian maita niiden kumppanuus-
ja yhteistyösopimusten mukaisesti sekä 
AKT-maita ja Välimeren maita niiden 
vastaavien sopimusten mukaisesti.

(Katso 3 artiklan sanamuoto, osallistuminen ohjelmaan, neuvoston päätös 2002/630/YOS, 
tehty 22 päivänä heinäkuuta 2002, poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa 

koskevasta puiteohjelmasta (AGIS).)

Perustelu

Muiden maiden olisi voitava osallistua ohjelmaan verkostojen laajentamiseksi kyseisiin 
kumppanimaihin ja ”Daphne-säännöstön” vaikutusten ja tulosten moninkertaistamiseksi. 
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Tarkistus 34
5 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Komission olisi pyrittävä 
varmistamaan kaikkien niiden maiden 
osallistuminen, jotka voivat osallistua 
ohjelmaan, ja erityisesti kannustettava 
kansalaisjärjestöjä, varsinkin tukiryhmiä, 
osallistumaan siihen.

Perustelu

Tähän mennessä 10 uutta jäsenvaltiota ei ole osallistunut ohjelmaan merkittävässä määrin, 
vaikka niiden väkivaltaongelmat ovat vakavampia. EU:n ohjelmiin osallistuminen ja niiden 
hallinta ovat usein hallinnollinen taakka kansalaisjärjestöille. Kansalaisjärjestöt ovat 
kuitenkin yleensä jo järjestäytyneet verkostoihin ja välittävät siksi erityisen onnistuneesti 
tuloksia toisilleen.

Tarkistus 35
6 artikla

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

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

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. 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.

3. Nuoret, heikommassa asemassa olevat 
ryhmät ja ongelma-alueilla asuvat ovat 
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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.

Perustelu

Johtuu tarkistuksesta 1.

Tarkistus 36
6 artiklan 2 kohta

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, erityisesti lapset, nuoret 
ja naiset, 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. 

Perustelu

Ohjelmassa olisi keskityttävä ensisijaisesti väkivallan torjuntaan ja ehkäisyyn sekä väkivallan 
uhreihin.

Tarkistus 37
7 artikla

Ohjelmaan voivat osallistua julkiset tai 
yksityiset organisaatiot ja laitokset 
(toimivaltaiset paikallisviranomaiset, 
yliopistojen laitokset ja 

Ohjelmaan voivat osallistua julkiset tai 
yksityiset organisaatiot ja laitokset 
(toimivaltaiset paikallisviranomaiset, 
yliopistojen laitokset ja 
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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.

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

Johtuu tarkistuksesta 1.

Tarkistus 38
10 artiklan 1 kohta

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

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

Perustelu

Tämä on tärkeää ohjelman erityisluonteen takia.

Tarkistus 39
11 artiklan 1 kohta

1. Toteutuksessa pyritään 
yhteisvaikutukseen ja täydentävyyteen 
muiden yhteisön välineiden kanssa. Tämä 
koskee erityisesti turvallisuutta ja 
vapauksien suojelua sekä yhteisvastuuta ja 
maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevia 
yleisohjelmia, seitsemättä tutkimuksen ja 

1. Toteutuksessa pyritään 
yhteisvaikutukseen ja täydentävyyteen 
muiden yhteisön välineiden kanssa. Tämä 
koskee erityisesti turvallisuutta ja 
vapauksien suojelua sekä yhteisvastuuta ja 
maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevia 
yleisohjelmia, seitsemättä tutkimuksen ja 
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kehityksen puiteohjelmaa sekä 
kansanterveyttä ja Internetin 
käyttöturvallisuuden parantamista koskevia 
ohjelmia. Tavoitteena on aktiivisesti 
täydentää Euroopan huumausaineiden ja 
niiden väärinkäytön seurantakeskuksen 
harjoittamaa toimintaa. Väkivaltaa ja 
huumeita koskevat tilastotiedot kootaan 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
käyttäen tarvittaessa apuna yhteisön tilasto-
ohjelmaa.

kehityksen puiteohjelmaa sekä 
kansanterveyttä ja Internetin 
käyttöturvallisuuden parantamista koskevia 
ohjelmia. Väkivaltaa koskevat tilastotiedot 
kootaan yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa käyttäen tarvittaessa apuna yhteisön 
tilasto-ohjelmaa.

Perustelu

Johtuu tarkistuksesta 1.

Tarkistus 40
12 artiklan 1 kohta

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

1. Määrärahoiksi tämän välineen 
toteuttamista varten vahvistetaan 115,87 
miljoonaa euroa 1 artiklassa säädetyksi 
ajanjaksoksi.

Perustelu

Johtuu tarkistuksesta 1.

Tarkistus 41
15 artiklan 3 kohdan a alakohta

a) väliarviointikertomuksen saaduista 
tuloksista ja tämän ohjelman 
täytäntöönpanon laadullisista ja 
määrällisistä näkökohdista viimeistään 31 
päivänä maaliskuuta 2011;

a) väliarviointikertomuksen saaduista 
tuloksista ja tämän ohjelman 
täytäntöönpanon laadullisista ja 
määrällisistä näkökohdista viimeistään 31 
päivänä maaliskuuta 2010;

Perustelu

Ohjelma hyötyisi aikaisemmasta väliarvioinnista.

Tarkistus 42
15 artiklan 3 kohdan b alakohta

b) tiedonannon tämän ohjelman 
jatkamisesta viimeistään 30 päivänä 

b) tiedonannon tämän ohjelman 
jatkamisesta viimeistään 31 päivänä
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elokuuta 2012; joulukuuta 2011;

Perustelu

Ohjelma hyötyisi aikaisemmasta ohjelman jatkamista koskevasta tiedonannosta.


