
KOMISJA
TYTUŁ 19 — STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

ROZDZIAŁ 19 09 — STOSUNKI Z AMERYKĄ ŁACIŃSKĄ

Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść PF
Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

19 09 STOSUNKI Z AMERYKĄ
ŁACIŃSKĄ

19 09 01 Współpraca finansowa i
techniczna z krajami rozwi-
jającymi się Ameryki Łaciń-
skiej 4 205 500 000 250 000 000 189 550 000 (1) 120 000 000 (2) 258 577 000,— 174 377 817,33

19 09 02 Współpraca polityczna, gos-
podarcza i kulturalna z kra-
jami rozwijającymi się Ame-
ryki Łacińskiej 4 80 000 000 115 000 000 76 900 000 45 000 000 0,— 0,—

19 09 03 Pomoc dla osób wysiedlo-
nych w krajach Ameryki
Łacińskiej 4 20 000 000 8 050 000 12 000 000 12 000 000 10 550 000,— 9 118 329,76

19 09 04 Działania na rzecz odbu-
dowy i odnowy w krajach
rozwijających się Ameryki
Łacińskiej 4 5 125 000 69 000 000 5 125 000 85 315 000 13 078 000,— 44 500 000,—

Rozdział 19 09 —
Razem 310 625 000 442 050 000 283 575 000 262 315 000 282 205 000,— 227 996 147,09

(1) Środki w wysokości 10 000 000 euro ujęto w rozdziale 31 02.
(2) Środki w wysokości 6 000 000 euro ujęto w rozdziale 31 02.
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KOMISJA
TYTUŁ 19 — STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

ROZDZIAŁ 19 09 — STOSUNKI Z AMERYKĄ ŁACIŃSKĄ (ciąg dalszy)

Uwagi

Celem współpracy na rzecz rozwoju, w ramach tego nagłówka, jest wniesienie wkładu w osiągnięcie milenijnych celów roz-
woju (MCR), a w szczególności Celu nr 1, jakim jest zmniejszenie o połowę, przed rokiem 2015, proporcji ludności, której przy-
chód jest niższy niż 1 USD dziennie na osobę, i zmniejszenie o połowę proporcji ludności cierpiącej z powodu głodu. MCR-y
dają ogólne punkty odniesienia w tej sprawie.

Dla krajów z listy nr 1 Komitetu Pomocy Rozwojowej (DAC) przy OECD przyznano wyjściową kwotę 35 % rocznych zobo-
wiązań na infrastrukturę społeczną, głównie edukację i zdrowie, ale również na wsparcie makroekonomiczne powiązane z sek-
torem społecznym. W kontekście tym wsparcie z budżetu UE winno się postrzegać jako część ogólnej pomocy oferowanej sek-
torowi społecznemu w każdym z tych krajów. Normą musi się stać zachowanie pewnego poziomu elastyczności. Wyjściowa
kwota 20 % całkowitych rocznych zobowiązań przeznaczona będzie na działania w sektorze podstawowej opieki zdrowotnej
oraz podstawowej edukacji, w tym sektorowe wsparcie budżetowe dla ministerstw zdrowia i edukacji, tam gdzie będzie to słu-
żyć podstawowej opiece zdrowotnej i edukacji podstawowej.

Do lipca każdego roku Komisja przekaże Parlamentowi Europejskiemu i Radzie roczne sprawozdanie dotyczące współpracy na
rzecz rozwoju. Winno ono zawierać również informację o tym, w jaki sposób działania Komisji Europejskiej przyczyniły się do
osiągnięcia celu, jakim jest owe 35 % na infrastrukturę społeczną, oraz do realizacji MCR. Raport winien również zawierać infor-
macje na temat stanu koordynacji pomocy między Państwami Członkowskimi oraz informację o tym, jak pomoc budżetowa
przyczyniła się do osiągnięcia MCR. Wsparcie budżetowe zależeć będzie od wcześniejszego wykazywania dostatecznego przy-
gotowania instytucjonalnego i przestrzegania szczegółowych kryteriów nadzoru i wykorzystania funduszy w kraju beneficjenta.
W raporcie trzeba uwzględnić te kryteria i ocenić ich wypełnienie.

Po przedłożeniu raportu wszystkie trzy instytucje podejmą dyskusję na temat wyników oraz sposobu osiągnięcia dalszego
postępu w realizacji tych celów.

Porozumienia o współpracy z rozwijającymi się krajami Ameryki Łacińskiej zawierają postanowienie dotyczące poszanowania
praw człowieka, którego naruszenie oznacza zawieszenie porozumienia. Komisja winna być niezwykle skrupulatna w egze-
kwowaniu spełniania wymogów tego postanowienia przez beneficjentów przy przyznawaniu funduszy na jakikolwiek projekt.

Środki te obejmują również ochronę i upowszechnianie praw dziecka i integrowanie praw dziecka w ramach programów, wraz
z dokumentami poświęconymi strategii krajowej, narodowym programom indykatywnym i przeglądom średnioterminowym.
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KOMISJA
TYTUŁ 19 — STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

ROZDZIAŁ 19 09 — STOSUNKI Z AMERYKĄ ŁACIŃSKĄ (ciąg dalszy)

19 09 01 Współpraca finansowa i techniczna z krajami rozwijającymi się Ameryki Łacińskiej

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

205 500 000 250 000 000 189 550 000 (1) 120 000 000 (2) 258 577 000,— 174 377 817,33

(1) Środki w wysokości 10 000 000 euro ujęto w rozdziale 31 02.
(2) Środki w wysokości 6 000 000 euro ujęto w rozdziale 31 02.

Przewidywany harmonogram płatności względem zobowiązań kształtuje się następująco:

Zobowiązanie
Płatność

2004 2005 2006 2007 Kolejne lata

Zaległe zobowiązania zacią-
gnięte przed 2004

747 102 580 116 000 000 195 000 000 140 000 000 140 000 000 156 102 580

Środki na pokrycie zobowią-
zań udostępnione ponownie
i/lub przeniesione z 2003

Środki 2004 199 550 000 (1) 10 000 000 40 000 000 50 000 000 50 000 000 49 550 000

Środki 2005 205 500 000 15 000 000 70 000 000 55 000 000 65 500 000

Ogółem 1 152 152 580 126 000 000 (2) 250 000 000 260 000 000 245 000 000 271 152 580

(1) Z czego 10 000 000 euro ujęto w pozycji 31 02 41 01.
(2) Z czego 6 000 000 euro ujęto w pozycji 31 02 41 01.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na finansowanie planów rozwoju krajów rozwijających się Ameryki Łacińskiej, zwłaszcza najbied-
niejszych z nich, w odniesieniu do tych części społeczeństwa, która znajduje się w najgorszej sytuacji, tak aby:

— wesprzeć pomoc międzyinstytucjonalną i pomóc w konsolidacji demokracji, praw ludzkich i państwa prawa,

— walczyć z ubóstwem i wykluczeniem ze społeczeństwa, pułapką biedy, na jaką narażone są osoby niepełnosprawne,

— wspierać podejścia zintegrowane (połączenie postępu gospodarczego z rozwojem społecznym i ochroną środowiska, i
konsumenta),

— wspierać integrację regionalną,

— poprawić standardy w edukacji, ochronie zdrowia i infrastrukturze transportowej,

— promować powszechniejsze wykorzystywanie technologii informatycznych i komunikacyjnych.
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KOMISJA
TYTUŁ 19 — STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

ROZDZIAŁ 19 09 — STOSUNKI Z AMERYKĄ ŁACIŃSKĄ (ciąg dalszy)

19 09 01 (ciąg dalszy)

Akcent zostanie położony na działania wpływające na strukturę sądownictwa i współpracę z Unią Europejską, a zatem rozwój
organizacji gospodarczych i instytucjonalnych, działania dotyczące środowiska, edukacji kobiet i dzieci, sytuacji dzieci ulicy, pro-
mocji polityki konsumenta, demokratyzacji, współpracy regionalnej, zapobieganiu skutkom katastrof, odbudowie i upowszech-
nianiu procesu pokojowego w Kolumbii i procesowi demokratyzacji na Kubie.

Środki te są również przeznaczone na konsolidację ważnych sygnałów politycznych, jakie zostały przekazane na szczycie Ame-
ryka Łacińska-UE i zapewnienie koniecznego wsparcia regulacyjnego dla procesu partnerstwa strategicznego dwóch regionów
i umów stowarzyszeniowych z krajami i regionami Ameryki Łacińskiej.

Inwestycje na ziemiach tradycyjnie zamieszkałych przez ludy rdzenne lub inne wspólnoty lokalne i inne projekty mające
znaczny wpływ na ich poziom życia i organizację społeczną nie będą prowadzone, w zakresie, w jakim to możliwe, bez wcze-
śniejszych konsultacji i zgody z ich strony.

Środki te przeznaczone są również na finansowanie:

— działań i innych kroków o charakterze horyzontalnym dla poprawy rozpoznawalności lub zwiększenia świadomości na
temat współpracy Unii Europejskiej z krajami rozwijającymi się Ameryki Łacińskiej,

— działalności informacyjnej i szkoleniowej, między innymi w dziedzinie równości płci, zapobiegania dyskryminowaniu dzie-
ci, osób niepełnosprawnych oraz ochronz środowiska i lasów tropikalnych,

— wsparcia dla działalności organizacji pozarządowych promujących i broniących praw słabszych grup społecznych takich
jak kobiety, dzieci, mniejszości etniczne i niepełnosprawni. W grę wchodzą działania na rzecz pomocy kobietom i orga-
nizacjom kobiecymw zmniejszeniu nierówności płci w społeczeństwie i zwalczania dyskryminacji kobiet w społeczeństwie,

— systematycznego monitorowania i oszacowywania prowadzonego dla oceny wpływu na środowisko planów rozwojowych
finansowanych w ramach tego artykułu i publikacja corocznego raportu oceny. Przynajmniej 10 % tych środków ma zostać
wykorzystane na politykę ekologiczną wynikającą z programu Agenda 21 uzgodnionego na Konferencji Narodów Zjed-
noczonych dotyczącej ochrony środowiska i rozwoju zorganizowanej w Rio de Janeiro w dniach 3—14 czerwca 1992 r.,
wraz z projektami energii odnawialnej ułatwiającymi transfer unijnej energii odnawialnej i pozbawionej emisji i techno-
logii związanych,

— walki z korupcją, handlem narkotykami i praniem brudnych pieniędzy w kontekście pokrewnych programów współpracy.

Część tych środków jest przeznaczona, z należytym uwzględnieniem postanowień Rozporządzenia Finansowego, na działania
podejmowane przez starszych specjalistów wolontariuszy z Unii Europejskiej pod auspicjami ESSN (European Senior Services
Network), w tym pomoc techniczną, doradztwo i szkolenia w wybranych przedsiębiorstwach sektora publicznego bądź
prywatnego.

Priorytetem w ramach tego artykułu będzie przeciwdziałanie i walka z przemocą wobec kobiet. Brak takich działań spowoduje
wstrzymanie pomocy unijnej.

Wykorzystanie tych środków zależy od przestrzegania postanowień dotyczących demokracji w umowach o współpracy.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 443/92 z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie finansowej i technicznej pomocy dla rozwijających
się krajów Azji i Ameryki Łacińskiej oraz współpracy gospodarczej z tymi krajami (Dz.U. L 52 z 27.2.1992, str. 1).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 550/97 z dnia 24 marca 1997 r. w sprawie działań związanych z HIV/AIDS w krajach rozwi-
jających się (Dz.U. L 85 z 27.3.1997, str. 1).

Council Regulation (EC) No 1484/97 of 22 July 1997 on aid for population policies and programmes in the developing coun-
tries (OJ L 202, 30.7.1997, p. 1).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2046/97 z dnia 13 października 1997 r. w sprawie współpracy Północ-Południe w kampanii
przeciwko narkotykom i narkomanii (Dz.U. L 287 z 21.10.1997, str. 1).
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KOMISJA
TYTUŁ 19 — STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

ROZDZIAŁ 19 09 — STOSUNKI Z AMERYKĄ ŁACIŃSKĄ (ciąg dalszy)

19 09 01 (ciąg dalszy)

Council Regulation (EC) No 2836/98 of 22 December 1998 on integrating gender issues in development cooperation (OJ L 354,
30.12.1998, p. 5).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2493/2000 z dnia 7 listopada 2000 r. w sprawie środków mających
na celu wspieranie pełnej integracji wymiaru środowiskowego w procesie rozwoju krajów rozwijających się
(Dz.U. L 288 z 15.11.2000, str. 1).
Rozporządzenie (WE) nr 2494/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 listopada 2000 r. w sprawie środków promocji
ochrony i trwałej gospodarki lasami tropikalnymi i innymi lasami w krajach rozwijających się (Dz.U. L 288 z 15.11.2000, str. 6).
Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego współpracy Wspólnoty z krajami Azji i Ameryki Łaciń-
skiej i zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 443/92 (COM(2002) 340 wersja ostateczna) (Dz.U. C 331 z 31.12.2002,
str. 12).
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KOMISJA
TYTUŁ 19 — STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

ROZDZIAŁ 19 09 — STOSUNKI Z AMERYKĄ ŁACIŃSKĄ (ciąg dalszy)

19 09 02 Współpraca polityczna, gospodarcza i kulturalna z krajami rozwijającymi się Ameryki Łacińskiej

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

80 000 000 115 000 000 76 900 000 45 000 000 0,— 0,—

Przewidywany harmonogram płatności względem zobowiązań kształtuje się następująco:

Zobowiązanie
Płatność

2004 2005 2006 2007 Kolejne lata

Zaległe zobowiązania zacią-
gnięte przed 2004

344 563 568 41 000 000 92 000 000 80 000 000 80 000 000 51 563 568

Środki na pokrycie zobowią-
zań udostępnione ponownie
i/lub przeniesione z 2003

Środki 2004 76 900 000 4 000 000 15 000 000 20 000 000 20 000 000 17 900 000

Środki 2005 80 000 000 8 000 000 10 000 000 22 000 000 40 000 000

Ogółem 501 463 568 45 000 000 115 000 000 110 000 000 122 000 000 109 463 568

Uwagi

Środki te zostaną przeznaczone, z uwzględnieniem wspólnego interesu Unii Europejskiej i jej partnerów i realizacji umów
zawartych przez Unię Europejską z krajami rozwijającymi się Ameryki Łacińskiej, na pokrycie różnych rodzajów działalności
wraz z pomocą techniczną, w kontekście pomocy na rzecz integracji regionalnej, współpracy kulturalnej, edukacji, szkoleń i
promocji centrów doskonałości, wraz z transferem technologii, działaniami leżącymi we wspólnym interesie w dziedzinie
współpracy ogólnej, współpracy gospodarczej, zwłaszcza w zakresie pomocy instytucjonalnej dotyczącej promowania handlu,
energii (zwłaszcza energii odnawialnej i pozbawionej emisji i technologii związanych), środowiska, zarządzania itd., dla:

— poprawy aspektów ekonomicznych, społecznych, kulturalnych, prawnych i regulacyjnych i poprawy stosunków gospo-
darczych i handlowych pomiędzy Unią Europejską a Ameryką Łacińską,

— wspierania integracji regionalnej,

— pomocy w budowaniu potencjału, zwłaszcza w krajach najmniej rozwiniętych, aby pomóc w lepszej integracji z wielo-
stronnym systemem handlu, wraz z możliwością udziału w WTO,

— zachęcania do transferu know-how i nawiązywania kontaktów i współpracy między podmiotami gospodarczymi po obu
stronach,

— promowania bardziej sprzyjającego klimatu dla ekspansji gospodarczej i, w związku z tym, rozwoju tych krajów,

— wsparcia związków zawodowych, organizacji pozarządowych i inicjatyw lokalnych dla monitorowania skutków inwesty-
cji europejskich dla gospodarki krajowej, zwłaszcza kodeksy postępowań i umowy branżowe zawierające postanowienia
regulujące szacunek dla pracowników, środowiska oraz standardów socjalnych i praw człowieka.

Poza tym środki te obejmują plany promowania praktyk biznesowych sprzyjających środowisku i społeczeństwu, wraz z trans-
ferem wiedzy technicznej dotyczącej najlepszych praktyk w technologiach czystych i zachęt ekonomicznych.
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KOMISJA
TYTUŁ 19 — STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

ROZDZIAŁ 19 09 — STOSUNKI Z AMERYKĄ ŁACIŃSKĄ (ciąg dalszy)

19 09 02 (ciąg dalszy)

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 443/92 z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie finansowej i technicznej pomocy dla rozwijających
się krajów Azji i Ameryki Łacińskiej oraz współpracy gospodarczej z tymi krajami (Dz.U. L 52 z 27.2.1992, str. 1).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 550/97 z dnia 24 marca 1997 r. w sprawie działań związanych z HIV/AIDS w krajach rozwi-
jających się (Dz.U. L 85 z 27.3.1997, str. 1).

Council Regulation (EC) No 1484/97 of 22 July 1997 on aid for population policies and programmes in the developing coun-
tries (OJ L 202, 30.7.1997, p. 1).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2046/97 z dnia 13 października 1997 r. w sprawie współpracy Północ-Południe w kampanii
przeciwko narkotykom i narkomanii (Dz.U. L 287 z 21.10.1997, str. 1).

Council Regulation (EC) No 2836/98 of 22 December 1998 on integrating gender issues in development cooperation (OJ L 354,
30.12.1998, p. 5).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2493/2000 z dnia 7 listopada 2000 r. w sprawie środków mających
na celu wspieranie pełnej integracji wymiaru środowiskowego w procesie rozwoju krajów rozwijających się
(Dz.U. L 288 z 15.11.2000, str. 1).

Rozporządzenie (WE) nr 2494/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 listopada 2000 r. w sprawie środków promocji
ochrony i trwałej gospodarki lasami tropikalnymi i innymi lasami w krajach rozwijających się (Dz.U. L 288 z 15.11.2000, str. 6).

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council concerning Community cooperation with Asian and
Latin American countries and amending Council Regulation (EC) No 443/92 (COM(2002) 340 final) (OJ C 331 E, 31.12.2002,
p. 12).

II/1118 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.3.2005



KOMISJA
TYTUŁ 19 — STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

ROZDZIAŁ 19 09 — STOSUNKI Z AMERYKĄ ŁACIŃSKĄ (ciąg dalszy)

19 09 03 Pomoc dla osób wysiedlonych w krajach Ameryki Łacińskiej

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

20 000 000 8 050 000 12 000 000 12 000 000 10 550 000,— 9 118 329,76

Przewidywany harmonogram płatności względem zobowiązań kształtuje się następująco:

Zobowiązanie
Płatność

2004 2005 2006 2007 Kolejne lata

Zaległe zobowiązania zacią-
gnięte przed 2004

20 336 323 9 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 2 336 323

Środki na pokrycie zobowią-
zań udostępnione ponownie
i/lub przeniesione z 2003

Środki 2004 12 000 000 3 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000

Środki 2005 20 000 000 1 550 000 6 000 000 6 000 000 6 450 000

Ogółem 52 336 323 12 000 000 8 050 000 12 000 000 11 500 000 8 786 323

Uwagi

Środki te przeznaczone są na finansowanie działań promujących samowystarczalność uchodźców, przesiedleńców i innych grup
społecznych, które opuściły swój kraj pochodzenia lub zamieszkania z powodu walk, braku bezpieczeństwa lub innych sytu-
acji kryzysowych wywołanych przez działania człowieka, zwłaszcza w Kolumbii.

Obejmują również działania dające możliwość przetrwania, repatriacji i przesiedlenia. Pomoc w szczególności może być uzu-
pełniona w takim stopniu, aby obejmowała społeczność lokalną w krajach przyjmujących i krajach pochodzenia, jeśli tego
wymagają warunki ekonomiczne. Może również zostać wykorzystana, w miarę potrzeby, na wsparcie planów zapobiegania
przesiedleniom ludności.

Działania te mogą być finansowane wspólnie z organizacjami pozarządowymi i międzynarodowymi.

Podstawa prawna

Rozporządzenie (WE) nr 2130/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 października 2001 r. w sprawie działań na
rzecz pomocy przesiedleńcom w rozwijających się krajach Azji i Ameryki Łacińskiej (Dz.U. L 287 z 31.10.2001, str. 3).

Proposal for a regulation of the European Parliament and the Council on operations to aid uprooted people in Asian and Latin
American developing countries and amending Regulation (EC) N° 2130/2001 of the European Parliament and of the Council
(COM(2004) 126 final) (OJ C…, …, p. …).
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KOMISJA
TYTUŁ 19 — STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

ROZDZIAŁ 19 09 — STOSUNKI Z AMERYKĄ ŁACIŃSKĄ (ciąg dalszy)

19 09 04 Działania na rzecz odbudowy i odnowy w krajach rozwijających się Ameryki Łacińskiej

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

5 125 000 69 000 000 5 125 000 85 315 000 13 078 000,— 44 500 000,—

Przewidywany harmonogram płatności względem zobowiązań kształtuje się następująco:

Zobowiązanie
Płatność

2004 2005 2006 2007 Kolejne lata

Zaległe zobowiązania zacią-
gnięte przed 2004

197 711 176 83 815 000 65 500 000 30 000 000 18 000 000 396 176

Środki na pokrycie zobowią-
zań udostępnione ponownie
i/lub przeniesione z 2003

Środki 2004 5 125 000 1 500 000 2 000 000 800 000 700 000 125 000

Środki 2005 5 125 000 1 500 000 2 000 000 1 500 000 125 000

Ogółem 207 961 176 85 315 000 69 000 000 32 800 000 20 200 000 646 176

Uwagi

Środki te przeznaczone są na finansowanie działań na rzecz powrotu do normalnego życia ludzi w krajach rozwijających się w
następstwie sytuacji krytycznych powstałych w wyniku klęsk żywiołowych, ostrych konfliktów i innych sytuacji kryzysowych.

Działania będące przedmiotem finansowania obejmują:

— wznowienie produkcji na trwałych zasadach,

— fizyczne i operacyjne przywrócenie podstawowej infrastruktury, w tym rozminowywanie,

— reintegracja społeczna, w szczególności uchodźców, osób przesiedlonych oraz zdemobilizowanych oddziałów wojska,

— przywrócenie zdolności instytucjonalnej potrzebnej w okresie odbudowy, zwłaszcza na poziomie lokalnym,

— zajęcie się potrzebami dzieci, zwłaszcza rehabilitacja dzieci poszkodowanych przez wojnę, w tym dzieci żołnierzy,

— wspomaganie osób niepełnosprawnych i organizacji osób niepełnosprawnych, w celu zagwarantowania, że ich szczególne
potrzeby będą zaspokojone w kontekście działań rehabilitacyjnych,

— zapewnienie wzięcia pod uwagę potrzeb kobiet, dzieci i osób starszych przy pomocy podczas klęsk żywiołowych i pod-
czas działań odbudowy,

— podniesienie stanu świadomości na temat niebezpieczeństw związanych z klęskami żywiołowymi i kroków mających na
celu ich unikanie lub łagodzenie ich skutków.

W szczególności działania te mogą obejmować programy i projekty realizowane przez organizacje pozarządowe działające na
rzecz rozwoju i innych uczestników społeczeństwa obywatelskiego, których zachęcono do udziału i, w związku z tym, pro-
mowanie udziału społeczeństwa kraju beneficjenta środków na każdym poziomie łańcucha decyzyjnego i procesu realizacji.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2258/96 z dnia 22 listopada 1996 r. w sprawie działań na rzecz odbudowy i rekonstrukcji w
krajach rozwijających się (Dz.U. L 306 z 28.11.1996, str. 1).
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