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Ι
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 803/2004/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 21ης Απριλίου 2004
για τη θέσπιση προγράµµατος κοινοτικής δράσης (2004-2008) σχετικά µε την πρόληψη και την
καταπολέµηση της βίας εις βάρος παιδιών, νέων και γυναικών και την προστασία των θυµάτων και των
οµάδων κινδύνου (πρόγραµµα ∆άφνη II)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(2)

Είναι σηµαντικό και αναγκαίο να αναγνωρίζονται οι σοβαρές
άµεσες και µακροπρόθεσµες επιπτώσεις της βίας στα άτοµα,
τις οικογένειες και τις κοινότητες όσον αφορά την υγεία,
την ψυχολογική και κοινωνική ανάπτυξη και την πολιτική
των ίσων ευκαιριών, καθώς και το υψηλό κοινωνικό και
οικονοµικό κόστος για το κοινωνικό σύνολο.

(3)

Σύµφωνα µε τον ορισµό της Παγκόσµιας Οργάνωσης
Υγείας, ως υγεία νοείται η κατάσταση πλήρους σωµατικής,
ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλώς η έλλειψη
ασθένειας ή αναπηρίας. Σε ψήφισµα της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας, που εγκρίθηκε στην 49η παγκόσµια συνέλευση υγείας στη Γενεύη το 1996, δηλώνεται ότι η βία
αποτελεί παγκοσµίως σοβαρότατο πρόβληµα της δηµόσιας
υγείας. Η παγκόσµια έκθεση για τη βία και την υγεία, που
υπεβλήθη από την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας στις 3
Οκτωβρίου 2002 στις Βρυξέλλες, συνιστά την ενθάρρυνση
δράσεων πρωτογενούς πρόληψης, την ενίσχυση των δράσεων υποστήριξης των θυµάτων της βίας και την αύξηση
της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά
µε την πρόληψη της βίας.

(4)

Οι αρχές αυτές αναγνωρίζονται σε πολλές συµβάσεις, δηλώσεις και πρωτόκολλα των κυριότερων διεθνών οργανώσεων
και θεσµικών φορέων όπως του Οργανισµού των Ηνωµένων
Εθνών, της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, της παγκόσµιας
διάσκεψης για τις γυναίκες, και της παγκόσµιας διάσκεψης
κατά της σεξουαλικής εκµετάλλευσης παιδιών για εµπορικούς σκοπούς. Αυτό το σηµαντικό έργο των διεθνών οργανώσεων πρέπει να συµπληρωθεί από το έργο της Κοινότητας. Συγκεκριµένα, το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο
ο) της συνθήκης ορίζει ότι η δράση της Κοινότητας περιλαµβάνει συµβολή στην επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας.

(5)

Ο χάρτης των θεµελιωδών δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (4) επιβεβαιώνει, µεταξύ άλλων, το δικαίωµα στην
αξιοπρέπεια, ισότητα και αλληλεγγύη. Περιλαµβάνει ορισµένες ειδικές διατάξεις για την προστασία και την προαγωγή της σωµατικής και της ψυχικής ακεραιότητας, της
ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών, των δικαιωµάτων

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 152,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών (2),
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η σωµατική, σεξουαλική και ψυχολογική βία εις βάρος των
παιδιών, των νέων και των γυναικών, συµπεριλαµβανοµένων
των σχετικών απειλών, του καταναγκασµού ή της αυθαίρετης αφαίρεσης της ελευθερίας, ανεξαρτήτως εάν αυτό
συµβαίνει στη δηµόσια ή την ιδιωτική ζωή, συνιστούν προσβολή του δικαιώµατός τους στη ζωή, την ασφάλεια, την
ελευθερία, την αξιοπρέπεια και τη σωµατική και συναισθηµατική ακεραιότητα, καθώς και σοβαρή απειλή για τη σωµατική και ψυχική υγεία των θυµάτων αυτών των µορφών
βίας· οι συνέπειες αυτής της βίας είναι τόσο διαδεδοµένες
σε όλη την Κοινότητα, ώστε να αποτελούν πραγµατική
µάστιγα για την υγεία και εµπόδιο στο να απολαύουν τα
άτοµα αυτά ασφάλεια, ελευθερία και δικαιοσύνη ως
πολίτες.

(1) ΕΕ C 208 της 3.9.2003, σ. 52.
(2) ΕΕ C 256 της 24.10.2003, σ. 85.
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Σεπτεµβρίου 2003 (δεν
έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της 1ης ∆εκεµβρίου 2003 (ΕΕ C 54 Ε της 2.3.2004, σ. 1),
θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 2004 (δεν έχει
ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Συµβουλίου της 30ής Μαρτίου 2004.

(4) ΕΕ C 364 της 18.12.2000, σ. 1.

L 143/2

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

προστιθέµενης αξίας που απορρέει από την εµπειρία αυτή
και, για να γίνει αυτό, είναι απαραίτητο να θεσπισθεί δεύτερη φάση του προγράµµατος («πρόγραµµα ∆άφνη II»).

του παιδιού, διατάξεις κατά των διακρίσεων καθώς και για
την απαγόρευση της απάνθρωπης ή εξευτελιστικής συµπεριφοράς, της δουλείας και της καταναγκαστικής εργασίας
καθώς και της εργασίας παιδιών.

Η Επιτροπή εκλήθη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να
καταρτίσει και να θέσει σε εφαρµογή προγράµµατα δράσης
για την καταπολέµηση αυτής της βίας, µεταξύ άλλων µε τα
ψηφίσµατα της 19ης Μαΐου 2000 (1) για την ανακοίνωση
της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «Περαιτέρω ενέργειες στην καταπολέµηση της σωµατεµπορίας γυναικών» (2), και της 20ής Σεπτεµβρίου 2001
σχετικά µε τους ακρωτηριασµούς γυναικείων γεννητικών
οργάνων.

(6)

Το πρόγραµµα δράσης που θεσπίστηκε µε την απόφαση
αριθ. 293/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 24ης Ιανουαρίου 2000, για τη θέσπιση
προγράµµατος κοινοτικής δράσης (πρόγραµµα ∆άφνη)
(2000-2003) περί προληπτικών µέτρων κατά της βίας εις
βάρος παιδιών, εφήβων και γυναικών (3), βοήθησε στη µεγαλύτερη συνειδητοποίηση του προβλήµατος εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην ενίσχυση και παγίωση της συνεργασίας στα κράτη µέλη µεταξύ των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται για την καταπολέµηση της βίας.

(7)

(8)

Το πρόγραµµα ∆άφνη (2000-2003) γνώρισε εντυπωσιακή
ανταπόκριση και είναι σαφές ότι καλύπτει µια βαθιά ανάγκη
στον τοµέα του εθελοντισµού. Τα χρηµατοδοτούµενα σχέδια
έχουν ήδη αρχίσει να έχουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα στη δραστηριότητα των µη κυβερνητικών οργανώσεων και ιδρυµάτων στην Ευρώπη. Το πρόγραµµα συνέβαλε
ήδη σηµαντικά στην ανάπτυξη πολιτικής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης κατά της βίας, της σωµατεµπορίας, της σεξουαλικής
κακοποίησης και της πορνογραφίας, µε επιπτώσεις πολύ
πέραν των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αναγράφεται στην ενδιάµεση έκθεση για το πρόγραµµα ∆άφνη.

(9)

Στο ψήφισµα της 4ης Σεπτεµβρίου 2002 για την ενδιάµεση
αναθεώρηση του προγράµµατος ∆άφνη (4), το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο αφενός υπογραµµίζει ότι το πρόγραµµα ∆άφνη
καλύπτει τη βασική ανάγκη για αποτελεσµατικές στρατηγικές καταπολέµησης της βίας και ότι πρέπει να συνεχιστεί
πέραν του 2003, και αφετέρου καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για νέο πρόγραµµα δράσης που θα συγχωνεύει όλη την κτηθείσα πείρα από το 1997 και στο οποίο
θα δοθεί κατάλληλη χρηµατοδότηση.

(10)

Είναι επιθυµητό να εξασφαλιστεί η συνέχεια των σχεδίων
που τυγχάνουν της στήριξης του προγράµµατος ∆άφνη
(2000-2003), να αξιοποιηθεί περαιτέρω η κτηθείσα εµπειρία
και να παρασχεθούν ευκαιρίες προβολής της ευρωπαϊκής

(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

C 59 της 23.2.2001, σ. 307.
C 77 Ε της 28.3.2002, σ. 126.
L 34 της 9.2.2000, σ. 1.
C 272 Ε της 13.11.2003, σ. 390.
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(11)

Η Κοινότητα µπορεί να παράσχει προστιθέµενη αξία στις
ενέργειες που αναλαµβάνουν κατά κύριο λόγο τα κράτη
µέλη για την πρόληψη της βίας συµπεριλαµβανοµένης της
κακοποίησης και της σεξουαλικής εκµετάλλευσης παιδιών,
νέων και γυναικών, και την προστασία των θυµάτων και των
οµάδων κινδύνου, µε τη διάδοση και ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειρίας, την προώθηση µιας καινοτόµου προσέγγισης, τον κοινό προσδιορισµό προτεραιοτήτων, την ανάπτυξη της δικτύωσης όπου αυτό είναι αναγκαίο, την επιλογή σχεδίων κοινοτικής εµβέλειας και τη δραστηριοποίηση
και κινητοποίηση όλων των ενδιαφεροµένων µερών. Οι δράσεις αυτές θα πρέπει να καλύπτουν και τις γυναίκες και τα
παιδιά που έχουν εισαχθεί στα κράτη µέλη µε τη µέθοδο
της εµπορίας ανθρώπων. Η Κοινότητα µπορεί επίσης να
προσδιορίσει και να ενθαρρύνει τις βέλτιστες πρακτικές.

(12)

Το παρόν πρόγραµµα µπορεί να προσφέρει προστιθέµενη
αξία προσδιορίζοντας και προωθώντας τις βέλτιστες πρακτικές, ενθαρρύνοντας την καινοτοµία και ανταλλάσσοντας
σχετικές εµπειρίες στο πλαίσιο δράσεων που έχουν αναληφθεί σε επίπεδο κρατών µελών, συµπεριλαµβανοµένης της
ανταλλαγής πληροφοριών για τις διάφορες νοµοθεσίες, τις
κυρώσεις και τα επιτευχθέντα αποτελέσµατα. Για να επιτευχθούν οι στόχοι του παρόντος προγράµµατος και να
γίνει η βέλτιστη χρήση των διαθέσιµων πόρων, πρέπει να
επιλεγούν προσεκτικά οι τοµείς εργασίας µε την πρόκριση
σχεδίων που προσφέρουν µεγαλύτερη κοινοτική προστιθέµενη αξία και ανοίγουν το δρόµο προς τη δοκιµή και διάδοση καινοτόµων ιδεών για την πρόληψη και καταπολέµηση
της βίας, στο πλαίσιο πολυτοµεακής προσέγγισης.

(13)

∆εδοµένου ότι οι στόχοι της προτεινόµενης δράσης, δηλαδή
η πρόληψη και καταπολέµηση κάθε µορφής βίας κατά παιδιών, νέων και γυναικών, δεν µπορούν να επιτευχθούν ικανοποιητικά από τα κράτη µέλη και µπορούν συνεπώς, λόγω
της κλίµακας και των επιπτώσεων αυτής, να επιτευχθούν
καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να
λάβει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας του
άρθρου 5 της συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου η παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία προς επίτευξη των στόχων αυτών.

(14)

Το πρόγραµµα ∆άφνη ΙΙ πρέπει να είναι πενταετούς διάρκειας ώστε να µπορέσουν οι δράσεις που θα πραγµατοποιηθούν να επιτύχουν τους στόχους και προκειµένου τα
διδάγµατα και η πείρα να µπορέσουν να συγκεντρωθούν και
να ενταχθούν σε ορθές πρακτικές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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(15)

Τα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογή της παρούσας
απόφασης πρέπει να θεσπιστούν σύµφωνα µε τις διατάξεις
της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης
Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (1).

(16)

Η παρούσα απόφαση ορίζει, για το σύνολο της διάρκειας
του προγράµµατος, το οικονοµικό πλαίσιο που συνιστά το
κύριο σηµείο αναφοράς, κατά την έννοια του σηµείου 33
της διοργανικής συµφωνίας της 6ης Μαΐου του 1999
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε τη δηµοσιονοµική
πειθαρχία και τη βελτίωση της δηµοσιονοµικής διαδικασίας (2), για την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή,
κατά την ετήσια διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισµού,
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νόµενης ειδικότερα της πρόληψης της περαιτέρω έκθεσής τους στη
βία. Το πρόγραµµα αποσκοπεί επίσης στην υποστήριξη και την
ενθάρρυνση των µη κυβερνητικών οργανισµών και λοιπών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα αυτόν.

2.
Οι δράσεις του προγράµµατος ∆άφνηII, όπως εκτίθενται στο
παράρτηµα, έχουν στόχο:

α) να προωθήσουν διακρατικές δράσεις:
i)

για τη σύσταση πολυτοµεακών δικτύων, ειδικότερα για τη
στήριξη των θυµάτων βίας και των οµάδων κινδύνου,

ii) για την εξασφάλιση της επέκτασης της γνωστικής βάσης,
της ανταλλαγής πληροφοριών και του εντοπισµού και της
διάδοσης των βέλτιστων πρακτικών, µεταξύ άλλων µέσω
κατάρτισης, µορφωτικών επισκέψεων και ανταλλαγών προσωπικού,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΣΑ:

Άρθρο 1
Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής
Θεσπίζεται η δεύτερη φάση του προγράµµατος ∆άφνη για την πρόληψη και την καταπολέµηση κάθε µορφής βίας εις βάρος παιδιών,
νέων και γυναικών και την προστασία των θυµάτων και των οµάδων
κινδύνου (στο εξής «πρόγραµµα ∆άφνη II») για την περίοδο από
την 1η Ιανουαρίου 2004 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2008. Το πρόγραµµα δύναται να παραταθεί.
Για τους σκοπούς του προγράµµατος ∆άφνη II, η έννοια «παιδιά»
περιλαµβάνει και τους εφήβους έως 18 ετών, σύµφωνα µε τα διεθνή νοµοθετήµατα που αφορούν τα δικαιώµατα του παιδιού.
Εντούτοις, σχέδια µε δράσεις που σχεδιάζονται ειδικότερα για
οµάδες κινδύνου-αποδέκτες, όπως π.χ. για «εφήβους» (13-19 ετών)
ή για άτοµα 12-25 ετών, θεωρούνται ότι έχουν ως αντικείµενο την
κατηγορία των «νέων».

Άρθρο 2

iii) για την ευαισθητοποίηση κατά της βίας συγκεκριµένων
οµάδων, π.χ. συγκεκριµένων επαγγελµάτων, αρµοδίων
αρχών και συγκεκριµένων τοµέων της κοινής γνώµης, µε
σκοπό την καλύτερη κατανόηση και την προαγωγή της
µηδενικής ανοχής έναντι της βίας, καθώς και την ενθάρρυνση της στήριξης των θυµάτων και την καταγγελία
κρουσµάτων βίας στις αρµόδιες αρχές,
iv) για τη µελέτη των σχετικών µε την βία φαινοµένων και
των πιθανών µεθόδων πρόληψής της καθώς και την αναζήτηση και αντιµετώπιση των βαθύτερων αιτίων της βίας σε
όλα τα κοινωνικά στρώµατα·

β) να θέσουν σε εφαρµογή, µε πρωτοβουλία της Επιτροπής, συµπληρωµατικές δράσεις όπως µελέτες, διατύπωση δεικτών, συλλογή δεδοµένων, στατιστικά στοιχεία κατά φύλο και ηλικία,
σεµινάρια και συσκέψεις εµπειρογνωµόνων ή άλλες ενέργειες
για την ενίσχυση της γνωστικής βάσης του προγράµµατος και
τη διάδοση των πληροφοριών που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο του παρόντος προγράµµατος.

Στόχοι του προγράµµατος
1.
Το πρόγραµµα ∆άφνηII συµβάλλει στον γενικό στόχο της
εξασφάλισης στους πολίτες υψηλού επιπέδου προστασίας από τη
βία, συµπεριλαµβανοµένης της προστασίας της σωµατικής και
ψυχικής υγείας.
Στόχος του προγράµµατος είναι η πρόληψη και καταπολέµηση
κάθε µορφής βίας, στο δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα, εις βάρος
των παιδιών, των νέων και των γυναικών διά της λήψεως προληπτικών µέτρων και της παροχής βοηθείας στα θύµατα, συµπεριλαµβα(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
(2) ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1· συµφωνία όπως τροποποιήθηκε από την
απόφαση 2003/429/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 147 της 14.6.2003, σ. 25).

Άρθρο 3
Συµµετοχή στο πρόγραµµα

1.
Στο πρόγραµµα ∆άφνηII µπορούν να συµµετάσχουν δηµόσιοι
ή ιδιωτικοί οργανισµοί, και ιδρύµατα (τοπικές αρχές στο αρµόδιο
επίπεδο, πανεπιστηµιακά τµήµατα και ερευνητικά κέντρα) που εργάζονται για την πρόληψη και την καταπολέµηση της βίας εις βάρος
των παιδιών, των νέων και των γυναικών ή για την προστασία από
τη βία ή για την παροχή στήριξης στα θύµατα, ή για την εφαρµογή
ειδικών δράσεων µε τις οποίες θα προωθείται η απόρριψη αυτής
της βίας ή θα ενθαρρύνεται η αλλαγή στάσης και συµπεριφοράς
έναντι των ευάλωτων οµάδων και των θυµάτων της βίας.
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Στο πρόγραµµα µπορούν επίσης να συµµετάσχουν:

α) τα προσχωρούντα κράτη που υπέγραψαν τη συνθήκη προσχώρησης στις 16 Απριλίου 2003·
β) οι χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, σύµφωνα µε τους όρους που προσδιορίζονται στη συµφωνία για τον ΕΟΧ·
γ) η Ρουµανία και η Βουλγαρία, των οποίων οι όροι συµµετοχής
θα καθοριστούν σύµφωνα µε τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές συµφωνίες, τα συµπληρωµατικά τους πρωτόκολλα και τις αποφάσεις των αντίστοιχων συµβουλίων σύνδεσης·
δ) η Τουρκία, της οποίας οι όροι συµµετοχής θα καθοριστούν µε
τη συµφωνία-πλαίσιο µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
της ∆ηµοκρατίας της Τουρκίας για τις γενικές αρχές για τη
συµµετοχή της ∆ηµοκρατίας της Τουρκίας στα κοινοτικά προγράµµατα (1).
3.
Προκειµένου να είναι επιλέξιµα για χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του προγράµµατος, τα σχέδια πρέπει να αφορούν τουλάχιστον
δύο κράτη µέλη, να έχουν ανώτατη διάρκεια δύο ετών και να
έχουν τους στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 2.

30.4.2004

ζ) ανάπτυξη και εφαρµογή δράσεων ευαισθητοποίησης της κοινής
γνώµης µε στόχο ειδικές οµάδες, σχεδιασµός υλικού προς συµπλήρωση του ήδη υπάρχοντος, ή προσαρµογή και χρησιµοποίηση του υφιστάµενου υλικού για άλλες περιοχές ή οµάδες·
η) διάδοση των αποτελεσµάτων των δύο προγραµµάτων «∆άφνη»,
συµπεριλαµβανοµένης της προσαρµογής τους, της µεταφοράς
και της χρησιµοποίησής τους από άλλους αποδέκτες ή σε
άλλες γεωγραφικές περιοχές·
θ) αξιολόγηση και ανάπτυξη δράσεων που συµβάλλουν στη
θετική µεταχείριση ανθρώπων που είναι ευάλωτοι στη βία,
δηλαδή σε µια προσέγγιση που ενθαρρύνει την επίδειξη σεβασµού απέναντί τους και προάγει την ευηµερία και προσωπική
τους καταξίωση.

Άρθρο 5
Χρηµατοδότηση
1.
Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την εφαρµογή του προγράµµατος ∆άφνη II για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2004 έως
τις 31 ∆εκεµβρίου 2008 ορίζεται σε 50 εκατοµµύρια ευρώ, εκ
των οποίων 29 εκατοµµύρια αφορούν την περίοδο έως τις
31 ∆εκεµβρίου 2006.

∆ραστηριότητες στο πλαίσιο του προγράµµατος ∆άφνη II

Για την περίοδο µετά τις 31 ∆εκεµβρίου 2006, το ποσό θα θεωρείται εγκριθέν µόνο εάν στη φάση εκείνη συµφωνεί µε τις δηµοσιονοµικές προοπτικές οι οποίες ισχύουν για την περίοδο που αρχίζει το
2007.

Το πρόγραµµα ∆άφνηII περιλαµβάνει τους ακόλουθους τύπους
δράσεων:

2.
Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρµόδια για τον
προϋπολογισµό αρχή εντός των ορίων των δηµοσιονοµικών προοπτικών.

α) εντοπισµός και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και εµπειρίας,
µε σκοπό κυρίως την εφαρµογή προληπτικών µέτρων και βοήθειας προς τα θύµατα·

3.
Οι αποφάσεις χρηµατοδότησης συνοδεύονται από συµφωνίες
επιχορήγησης µεταξύ της Επιτροπής και των δικαιούχων της επιχορήγησης.

β) αναλυτικές µελέτες ανά κατηγορία και έρευνα·

4.
Η αναλογία της χρηµατοδοτικής στήριξης από τον κοινοτικό
προϋπολογισµό δεν υπερβαίνει το 80 % του συνολικού κόστους
του σχεδίου.

Άρθρο 4

γ) εργασία στη βάση µε συµµετοχή των αποδεκτών, ειδικότερα
των παιδιών και των νέων, σε όλες τις φάσεις εκπόνησης, εφαρµογής και αξιολόγησης του σχεδίου·
δ) δηµιουργία βιώσιµων πολυτοµεακών δικτύων·
ε) κατάρτιση και σχεδιασµός εκπαιδευτικών προγραµµάτων·
στ) ανάπτυξη και εφαρµογή προγραµµάτων θεραπείας και στήριξης
των θυµάτων και των οµάδων κινδύνου, αφενός, και των δραστών, αφετέρου, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια
των θυµάτων·
(1) ΕΕ L 61 της 2.3.2002, σ. 29.

Εντούτοις, οι συµπληρωµατικές ενέργειες που αναφέρονται στο
άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β) µπορούν να χρηµατοδοτηθούν
µέχρι 100 %, µε την επιφύλαξη ανωτάτου ορίου 15 % των συνολικών ετήσιων χρηµατοδοτικών πιστώσεων του προγράµµατος.

Άρθρο 6
Εφαρµογή του προγράµµατος
1.
Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και την εφαρµογή του προγράµµατος ∆άφνηII και εξασφαλίζει ότι κάθε αποτέλεσµα ή προϊόν που χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα αυτό είναι
διαθέσιµο δωρεάν και σε ηλεκτρονική µορφή.
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2.
Η Επιτροπή εξασφαλίζει ισόρροπη προσέγγιση προς τις τρεις
οµάδες-στόχους, συγκεκριµένα τα παιδιά, τους νέους και τις
γυναίκες, όσον αφορά την εφαρµογή του προγράµµατος.
3.
Τα µέτρα τα απαραίτητα για την εφαρµογή της παρούσας
απόφασης σχετικά µε το ετήσιο πρόγραµµα εργασίας θεσπίζονται
σύµφωνα µε τη διαδικασία της διαχειριστικής επιτροπής του
άρθρου 7 παράγραφος 2.
4.
Τα µέτρα τα απαραίτητα για την εφαρµογή της παρούσας
απόφασης σχετικά µε όλα τα άλλα θέµατα θεσπίζονται σύµφωνα µε
τη διαδικασία της συµβουλευτικής επιτροπής του άρθρου 7 παράγραφος 3.

Άρθρο 7
Επιτροπή
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ,
τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.
Η προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε δύο µήνες.
3.
Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ,
τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.
4.

2.
Το αργότερο µέχρι την 1η Ιουνίου 2006, η Επιτροπή υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο έκθεση αξιολόγησης, στην οποία γίνεται εκτίµηση της καταλληλότητας, της χρησιµότητας, της βιωσιµότητας, της αποτελεσµατικότητας και της
αποδοτικότητας των ενεργειών του προγράµµατος ∆άφνη II που
έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι εκείνη τη στιγµή. Η έκθεση αυτή θα
περιλαµβάνει εκ των προτέρων αξιολόγηση ώστε να στηρίξει ενδεχόµενη µελλοντική δράση. Επιπλέον, παράλληλα µε την υποβολή
του προσχεδίου προϋπολογισµού του 2007, η Επιτροπή θα διαβιβάσει στην αρµόδια επί του προϋπολογισµού αρχή το αποτέλεσµα
της ποιοτικής και ποσοτικής αξιολόγησης της επίδοσης σε σύγκριση µε το ετήσιο σχέδιο εφαρµογής.
Στα πλαίσια της διαδικασίας του προϋπολογισµού του 2007, η
Επιτροπή θα υποβάλει, το αργότερο µέχρι την 1η Ιουνίου 2006,
έκθεση σχετικά µε τη συνέπεια του ποσού των ετών 2007-2008 µε
τις νέες δηµοσιονοµικές προοπτικές. Εφόσον απαιτείται, η Επιτροπή
θα λάβει τα απαραίτητα µέτρα στα πλαίσια των διαδικασιών των
προϋπολογισµών των ετών 2007/2008 προκειµένου να εξασφαλιστεί η συνέπεια των ετήσιων πιστώσεων µε τις νέες δηµοσιονοµικές
προοπτικές.
3.
Κατά το πέρας του προγράµµατος ∆άφνη II, η Επιτροπή υποβάλλει τελική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. Η έκθεση αυτή θα περιέχει, µεταξύ άλλων, πληροφορίες για
τις εργασίες που εκτελούνται στα πλαίσια των ενεργειών του σηµείουII στοιχείο γ) του παραρτήµατος, ως βάση αξιολόγησης της
ανάγκης για περαιτέρω πολιτική δράση.
4.
Οι εκθέσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 διαβιβάζονται επίσης από την Επιτροπή στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική
και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών.
Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

Άρθρο 8
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Η απόφαση τίθεται σε ισχύ την ηµέρα δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρακολούθηση και αξιολόγηση
Στρασβούργο, 21 Απριλίου 2004.
1.
Η Επιτροπή λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα για να εξασφαλίσει την παρακολούθηση και τη συνεχή αξιολόγηση του προγράµµατος ∆άφνηII, λαµβάνοντας υπόψη τους γενικούς και ειδικούς
στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 2 και στους ειδικούς στόχους που αναφέρονται στο παράρτηµα.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

D. ROCHE
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ

I. ∆ΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ

1. Εντοπισµός και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και εµπειρίας
Στόχος: Να στηριχθεί και να ενθαρρυνθεί η ανταλλαγή, η προσαρµογή και η χρησιµοποίηση βέλτιστων πρακτικών για εφαρµογή τους σε άλλα πλαίσια ή σε άλλες γεωγραφικές περιοχές
Να τονωθεί και να προαχθεί η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε κοινοτικό επίπεδο για την προστασία και στήριξη παιδιών,
νέων και γυναικών — θυµάτων ή οµάδων κινδύνου — µε ιδιαίτερη έµφαση στους ακόλουθους τοµείς:
α)

πρόληψη (γενική ή στοχοθετηµένη)·

β)

προστασία και στήριξη θυµάτων (ψυχολογική, ιατρική, κοινωνική, εκπαιδευτική και νοµική βοήθεια, παροχή στέγης, αποµάκρυνση και προστασία των θυµάτων, κατάρτιση και επανένταξη στην κοινωνική και επαγγελµατική ζωή)·

γ)

διαδικασίες για την προστασία του µείζονος συµφέροντος των παιδιών, ιδιαίτερα όσων είναι θύµατα πορνείας, των νέων και
των γυναικών που είναι θύµατα βίας·

δ)

µέτρηση των πραγµατικών επιπτώσεων των διαφόρων τύπων βίας επί των θυµάτων και της κοινωνίας στην Ευρώπη, ώστε να
καθορισθεί η αρµόζουσα αντιµετώπιση.

2. Αναλυτικές µελέτες ανά κατηγορία, έρευνα
Στόχος: Να µελετηθούν τα σχετικά µε την βία φαινόµενα
Να στηριχθούν οι ερευνητικές δραστηριότητες και οι αναλυτικές µελέτες κατά φύλο και ηλικία όσον αφορά τη βία, προκειµένου, µεταξύ άλλων:
α)

να εξεταστούν και να αξιολογηθούν τα διάφορα αίτια, οι συνθήκες και οι µηχανισµοί γένεσης και ανάπτυξης της βίας,
συµπεριλαµβανοµένου του καταναγκασµού π.χ. σε επαιτεία και κλοπές·

β)

να γίνει ανάλυση και σύγκριση των υφιστάµενων προτύπων πρόληψης και προστασίας·

γ)

να αναπτυχθούν πρακτικές πρόληψης και προστασίας·

δ)

να εκτιµηθούν οι επιπτώσεις της βίας — και από άποψη υγείας — τόσο στα θύµατα όσο και στην κοινωνία στο σύνολό
της, συµπεριλαµβανοµένου του οικονοµικού κόστους·

ε)

να εξετασθεί το πεδίο ανάπτυξης φίλτρων που θα εµποδίζουν τη διάδοση παιδεραστικού υλικού µέσω του ∆ιαδικτύου·

στ) να αναληφθούν µελέτες για τα παιδιά που είναι θύµατα πορνείας προκειµένου να ενισχυθεί η αποτροπή του φαινοµένου
µέσω καλύτερης γνώσης των παραγόντων κινδύνου.

3. Επί τόπου έργο µε τη συµµετοχή των ευεργετούµενων
Στόχος: Να εφαρµοστούν ενεργώς δοκιµασµένες µέθοδοι για την πρόληψη της βίας και την προστασία από αυτήν.
Να υποστηριχθεί η εφαρµογή µεθόδων, προγραµµάτων κατάρτισης και παροχής βοήθειας (ψυχολογικής, κοινωνικής, εκπαιδευτικής, ιατρικής, νοµικής και επανένταξης), στα οποία συµµετέχουν άµεσα οι ευεργετούµενοι.
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4. ∆ηµιουργία βιώσιµων πολυτοµεακών δικτύων
Στόχος: Να ενισχυθεί και να ενθαρρυνθεί η συνεργασία τόσο των µη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) όσο και άλλων οργανώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των τοπικών αρχών (σε επίπεδο αρµοδίας αρχής) που ασχολούνται µε την καταπολέµηση της βίας.
Να υποστηριχθεί η σύσταση και ενίσχυση πολυτοµεακών δικτύων, και να ενθαρρυνθεί και υποστηριχθεί η συνεργασία µεταξύ
των ΜΚΟ και των διαφόρων οργανισµών και δηµοσίων φορέων προκειµένου να βελτιωθεί το επίπεδο της γνώσης και κατανόησης των αντίστοιχων ρόλων τους και να παρασχεθεί συνολική πολύπλευρη στήριξη στα θύµατα της βίας και στις οµάδες
κινδύνου.
Με τα δίκτυα διεξάγονται ειδικότερα ενέργειες που στρέφονται προς την αντιµετώπιση προβληµάτων βίας, και:
α)

παρέχουν κοινό πλαίσιο αφενός για την ανάλυση του θέµατος της βίας, συµπεριλαµβανοµένου του προσδιορισµού διαφόρων τύπων βίας, των αιτίων της βίας και όλων των συνεπειών της, και αφετέρου για τη θέση σε εφαρµογή της κατάλληλης
πολυτοµεακής αντιµετώπισης·

β)

εκτιµούν τους τύπους και την αποτελεσµατικότητα των µέτρων και των πρακτικών για την πρόληψη και την επισήµανση
της βίας, και για την παροχή υποστήριξης στα θύµατα της βίας, προκειµένου ιδίως να εξασφαλιστεί ότι δεν θα εκτεθούν
ποτέ πλέον σε πράξεις βίας·

γ)

προάγουν δραστηριότητες για την αντιµετώπιση του προβλήµατος τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο.

5. Κατάρτιση και σχεδιασµός εκπαιδευτικών προγραµµάτων
Στόχος: Να εκπονηθούν εκπαιδευτικά προγράµµατα για την πρόληψη της βίας και για θετική µεταχείριση.
Να εκπονηθούν και δοκιµαστούν εκπαιδευτικά προγράµµατα και δράσεις για την πρόληψη της βίας εις βάρος των παιδιών, των
νέων και των γυναικών, και για θετική µεταχείριση, καθώς και για τη διαχείριση των συγκρούσεων, προς χρήση στα σχολεία και
τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα ενηλίκων, τους συνδέσµους, τις επιχειρήσεις, τα δηµόσια ιδρύµατα και τις ΜΚΟ.

6. Ανάπτυξη και εφαρµογή προγραµµάτων θεραπείας
Στόχος: Να αναπτυχθούν και να τεθούν σε εφαρµογή προγράµµατα θεραπείας για τα θύµατα και τις οµάδες κινδύνου, όπως
τα παιδιά και οι νέοι, που γίνονται µάρτυρες οικογενειακής βίας, αφενός, και για τους δράστες αφετέρου, µε σκοπό
την πρόληψη της βίας.
Να ανιχνευθούν τα πιθανά αίτια, οι συνθήκες και οι µηχανισµοί εµφάνισης και αύξησης της βίας, συµπεριλαµβανοµένης της
φύσης και των κινήτρων των δραστών πράξεων βίας και όσων χρησιµοποιούν τη βία για εµπορικούς σκοπούς, όπως η σεξουαλική ή µη σεξουαλική εκµετάλλευση.
Να αναπτυχθούν, δοκιµαστούν και τεθούν σε εφαρµογή προγράµµατα θεραπείας βασιζόµενα στα ανωτέρω πορίσµατα.

7. Στοχοθετηµένες δράσεις ευαισθητοποίησης
Στόχος: Να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης και το επίπεδο κατανόησης της βίας και της πρόληψης της βίας
εις βάρος παιδιών, εφήβων και γυναικών, µε σκοπό την προαγωγή «µηδενικής ανοχής» ως προς τη βία, την παροχή
βοήθειας στα θύµατα και τις οµάδες κινδύνου, και την καταγγελία περιπτώσεων βίας.
Επιλέξιµες για στήριξη είναι µεταξύ άλλων και οι ακόλουθες µορφές δράσης:
α)

ανάπτυξη και θέση σε εφαρµογή δράσεων πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης που απευθύνονται σε παιδιά, νέους και
γυναίκες, ιδίως όσον αφορά τους πιθανούς κινδύνους βίας, και τους τρόπους αποφυγής τους· άλλες οµάδες-στόχοι θα
µπορούσαν να περιλαµβάνουν συγκεκριµένα επαγγέλµατα, όπως διδασκάλους, εκπαιδευτές, ιατρούς, διοργανωτές δραστηριοτήτων για νέους, κοινωνικούς λειτουργούς, δικηγόρους, αστυνοµικούς, τα µέσα ενηµέρωσης κ.λπ.·

β)

δηµιουργία πηγών ενηµέρωσης κοινοτικής εµβελείας που θα επικουρούν και θα ενηµερώνουν τις ΜΚΟ και τους δηµόσιους
φορείς σχετικά µε τις διαθέσιµες δηµοσίως πληροφορίες τις οποίες συγκεντρώνουν κυβερνητικές, µη κυβερνητικές, ακαδηµαϊκές και άλλες πηγές στον τοµέα της βίας, τα µέσα πρόληψής της και την αποκατάσταση των θυµάτων· µε αυτόν τον
τρόπο οι ανωτέρω πληροφορίες θα µπορούν να ενσωµατωθούν σε όλα τα σχετικά συστήµατα πληροφοριών·
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γ)

ενθάρρυνση της θέσπισης µέτρων και ειδικών υπηρεσιών προκειµένου να αυξηθούν οι καταγγελίες στις αρχές περιπτώσεων
βίας εις βάρος παιδιών, νέων και γυναικών, και διαφόρων µορφών εµπορίας γυναικών, νέων και παιδιών για σεξουαλική ή
µη σεξουαλική εκµετάλλευση·

δ)

προώθηση διαφηµιστικών εκστρατειών, µε χρησιµοποίηση των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, µε άξονα την καταδίκη της βίας
και την στήριξη των θυµάτων µε ψυχολογική, ηθική και πρακτική βοήθεια.

Θα ενθαρρυνθεί η εκπόνηση υλικού που θα συµπληρώνει το ήδη υπάρχον ή θα το προσαρµόζει προς χρήση σε άλλες γεωγραφικές περιοχές ή για άλλες οµάδες-στόχους.

II. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ
Για να εξασφαλιστεί ότι καλύπτονται πλήρως όλοι οι τοµείς του προγράµµατος, ακόµα και αν δεν υπάρχουν καθόλου προτάσεις ή κατάλληλες προτάσεις για συγκεκριµένο τοµέα, η Επιτροπή θα αναλαµβάνει περισσότερες προληπτικές ενέργειες για να
καλύπτει τα ενδεχόµενα κενά.
Κατά συνέπεια, το πρόγραµµα θα χρηµατοδοτεί συµπληρωµατικές δράσεις µε πρωτοβουλία της Επιτροπής στους ακόλουθους,
µεταξύ άλλων, τοµείς:
α)

δυνατότητα ανάπτυξης δεικτών για τη µέτρηση της βίας, ώστε να µπορεί να µετρηθεί ποσοτικά ο αντίκτυπος των πολιτικών
και των σχεδίων. Αυτό πρέπει να στηρίζεται στην αποκτηθείσα πείρα σε όλους τους τοµείς βίας κατά των παιδιών, των νέων
και των γυναικών·

β)

καθιέρωση διαδικασίας τακτικής και συνεχούς συλλογής δεδοµένων, κατά προτίµηση µε τη βοήθεια της Eurostat, ώστε να
µπορεί να µετράται ακριβέστερα η βία στην Ένωση·

γ)

εξαγωγή πολιτικών συµπερασµάτων, όπου αυτό είναι δυνατόν, από το έργο που επιτυγχάνεται µέσω των χρηµατοδοτούµενων σχεδίων, µε σκοπό την υποβολή προτάσεων για κοινή πολιτική σχετικά µε τη βία σε κοινοτικό επίπεδο και την ενίσχυση της δικαστικής πρακτικής·

δ)

ανάλυση και αξιολόγηση των χρηµατοδοτούµενων σχεδίων µε στόχο να προετοιµασθεί το ευρωπαϊκό έτος κατά της βίας·

ε)

διάδοση σε πανευρωπαϊκή κλίµακα των βέλτιστων πρακτικών που προκύπτουν από τα χρηµατοδοτούµενα σχέδια· αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε διάφορα µέσα:
i)

µε την παραγωγή και διανοµή γραπτού υλικού, CD-ROM, βιντεοταινιών, ιστοσελίδων στο ∆ιαδίκτυο, διαφηµιστικές
εκστρατείες και τηλεοπτικές διαφηµίσεις,

ii)

µε την απόσπαση προσωπικού ή την οργάνωση ανταλλαγών έµπειρου προσωπικού από τον ένα οργανισµό στον άλλον
προκειµένου να συµβάλει στην εφαρµογή νέων λύσεων ή πρακτικών που έχουν αποδειχθεί αποδοτικές σε άλλα περιβάλλοντα,

iii) επιτρέποντας σε µία µόνο ΜΚΟ να χρησιµοποιήσει, να προσαρµόσει ή να µεταφέρει αποτελέσµατα των δύο προγραµµάτων «∆άφνη» σε άλλη περιοχή της Ένωσης ή σε άλλη κατηγορία αποδεκτών,
iv) µε τη σύσταση υπηρεσίας παροχής βοήθειας που θα επικουρεί µη κυβερνητικές οργανώσεις, ιδίως εκείνες που συµµετέχουν για πρώτη φορά, στην κατάρτιση των σχεδίων τους, την επικοινωνία µε άλλους εταίρους και τη χρήση και
αξιοποίηση του κεκτηµένου Daphne,
v)

µε τη στενότερη δυνατή συνεργασία µε τα µέσα ενηµέρωσης·

στ) διοργάνωση σεµιναρίων για όλους τους ενδιαφεροµένους που συµµετέχουν στα χρηµατοδοτούµενα σχέδια προκειµένου να
βελτιώνεται η διαχείριση και η ικανότητα δικτύωσης και να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών·
ζ)

πραγµατοποίηση µελετών και διοργάνωση συναντήσεων εµπειρογνωµόνων και σεµιναρίων άµεσα συνδεδεµένων µε την υλοποίηση της ενέργειας της οποίας αποτελούν αναπόσπαστο µέρος.

Επιπλέον η Επιτροπή δύναται, κατά τη διεξαγωγή του προγράµµατος, να προσφύγει σε οργανισµούς τεχνικής βοήθειας, η χρηµατοδότηση των οποίων εξασφαλίζεται από το γενικό χρηµατοδοτικό πλαίσιο και, υπό τις ίδιες συνθήκες, σε εµπειρογνώµονες.
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