
KOMISJA
TYTUŁ 21 — ROZWÓJ I STOSUNKI Z PAŃSTWAMI AKP

ROZDZIAŁ 21 05 — ROZWÓJ SPOŁECZNY

Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść RF
Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

21 05 ROZWÓJ SPOŁECZNY

21 05 01 Rozwój społeczny — Działania
w ramach horyzontalnego
i geograficznego zasięgu instru-
mentu współpracy w zakresie
rozwoju (DCI)

21 05 01 01 Zdrowie — Działania w ramach
horyzontalnego i geograficznego
zasięgu instrumentu współpracy
w zakresie rozwoju (DCI) 4 62 000 000 10 000 000

21 05 01 02 Edukacja — Działania w ramach
horyzontalnego i geograficznego
zasięgu instrumentu współpracy
w zakresie rozwoju (DCI) 4 22 000 000 3 000 000

21 05 01 03 Inne aspekty rozwoju społecz-
nego — Działania w ramach
horyzontalnego i geograficznego
zasięgu instrumentu współpracy
w zakresie rozwoju (DCI) 4 19 845 000 3 000 000

21 05 01 04 Płeć — Działania w ramach
horyzontalnego i geograficznego
zasięgu instrumentu współpracy
w zakresie rozwoju (DCI) 4 6 600 000 2 000 000

Artykuł 21 05 01 — Razem 110 445 000 18 000 000

21 05 02 Rozwój społeczny — Działania
w ramach horyzontalnego
i geograficznego zasięgu
instrumentu na rzecz
europejskiej polityki sąsiedztwa
i partnerstwa (ENPI) 4 6 852 900 2 073 029

21 05 03 Rozwój społeczny —
Zakończenie wcześniejszej
współpracy 4 p.m. 111 500 000 131 739 000 134 862 000 141 083 582,18 96 898 607,29

Rozdział 21 05 — Razem 117 297 900 131 573 029 131 739 000 134 862 000 141 083 582,18 96 898 607,29
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KOMISJA
TYTUŁ 21 — ROZWÓJ I STOSUNKI Z PAŃSTWAMI AKP

ROZDZIAŁ 21 05 — ROZWÓJ SPOŁECZNY (ciąg dalszy)

21 05 01 Rozwój społeczny — Działania w ramach horyzontalnego i geograficznego zasięgu instrumentu współpracy w zakresie
rozwoju (DCI)

Uwagi

Nowy artykuł

Środki te są przeznaczone na zapewnienie wsparcia finansowego dla działań prowadzonych w krajach rozwijających się
w ramach programu tematycznego „Inwestowanie w ludzi”, który koncentruje się na głównych zagadnieniach, którymi są: zdro-
wie dla wszystkich, wiedza i umiejętności, kultura, zatrudnienie i spójność społeczna, równouprawnienie płci, dzieci i młodzież.

Podstawa prawna

Rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiające instrument
finansowania współpracy na rzecz rozwoju (Dz.U. L 378 z 27.12.2006, str. 41).

21 05 01 01 Zdrowie — Działania w ramach horyzontalnego i geograficznego zasięgu instrumentu współpracy w zakresie rozwoju (DCI)

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

62 000 000 10 000 000

Przewidywany harmonogram płatności względem zobowiązań kształtuje się następująco:

Zobowiązanie

Płatność

2006 2007 2008 2009 Lata kolejne
i inne

Zaległe zobowiązania zacią-
gnięte przed 2006

Środki na pokrycie zobowią-
zań udostępnione ponownie
i/lub przeniesione z 2005

Środki 2006

Środki 2007 62 000 000 10 000 000 15 000 000 25 000 000 12 000 000

Ogółem 62 000 000 10 000 000 15 000 000 25 000 000 12 000 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na wsparcie finansowe działań w krajach rozwijających się w ramach programów tematycznych,
w szczególności zaś działań w zakresie zdrowia, w tym zapewnienia dobrego zdrowia dla wszystkich, HIV/AIDS i innych cho-
rób związanych z ubóstwem, zdrowia seksualnego i rozrodczego, oraz kadr opieki zdrowotnej. Środki te powinny zostać wyko-
rzystane w celu zapewnienia dodatkowych funduszy dla tych krajów, które nadały priorytetowy charakter zdrowiu w swoich
Dokumentach Strategii Krajowej.

Podstawa prawna

Rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiające instrument
finansowania współpracy na rzecz rozwoju (Dz.U. L 378 z 27.12.2006, str. 41).
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KOMISJA
TYTUŁ 21 — ROZWÓJ I STOSUNKI Z PAŃSTWAMI AKP

ROZDZIAŁ 21 05 — ROZWÓJ SPOŁECZNY (ciąg dalszy)

21 05 01 (ciąg dalszy)

21 05 01 02 Edukacja — Działania w ramach horyzontalnego i geograficznego zasięgu instrumentu współpracy w zakresie rozwoju (DCI)

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

22 000 000 3 000 000

Przewidywany harmonogram płatności względem zobowiązań kształtuje się następująco:

Zobowiązanie

Płatność

2006 2007 2008 2009 Lata kolejne
i inne

Zaległe zobowiązania zacią-
gnięte przed 2006

Środki na pokrycie zobowią-
zań udostępnione ponownie
i/lub przeniesione z 2005

Środki 2006

Środki 2007 22 000 000 3 000 000 5 000 000 9 000 000 5 000 000

Ogółem 22 000 000 3 000 000 5 000 000 9 000 000 5 000 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na wsparcie finansowe działań w krajach rozwijających się w ramach programów tematycznych,
w szczególności zaś działań w zakresie edukacji, w tym zapewnienia powszechnego, bezpłatnego dostępu do edukacji, zapisy-
wanie dziewcząt do szkół i ich udział w zajęciach oraz kadr edukacji. Środki te powinny zostać wykorzystane w celu zapew-
nienia dodatkowych funduszy dla tych krajów, które nadały priorytetowy charakter zdrowiu w swoich Dokumentach Strategii
Krajowej.

Należy zauważyć, że podczas negocjacji legislacyjnych nad instrumentem współpracy w zakresie rozwoju Komisja zobowią-
zała się respektować następujący minimalny procentowy podział środków w ramach programowania środków na zobowiąza-
nia w związku z programem tematycznym na rzez rozwoju społecznego w okresie 2007–2013:

A. co najmniej 50 % na zdrowie,

B. co najmniej 12 % na oświatę,

C. co najmniej 14 % na inne kwestie związane z rozwojem społecznym,

D. co najmniej 2 % na kwestie dotyczące spraw płci.

Ze względu na fakt, iż te minimalne przydziały dotyczą całkowitego przydziału wieloletniego, nie muszą one być koniecznie
respektowane w każdym budżecie rocznym w okresie 2007–2013.

Podstawa prawna

Rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiające instrument
finansowania współpracy na rzecz rozwoju (Dz.U. L 378 z 27.12.2006, str. 41).
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KOMISJA
TYTUŁ 21 — ROZWÓJ I STOSUNKI Z PAŃSTWAMI AKP

ROZDZIAŁ 21 05 — ROZWÓJ SPOŁECZNY (ciąg dalszy)

21 05 01 (ciąg dalszy)

21 05 01 03 Inne aspekty rozwoju społecznego — Działania w ramach horyzontalnego i geograficznego zasięgu instrumentu współpracy
w zakresie rozwoju (DCI)

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

19 845 000 3 000 000

Przewidywany harmonogram płatności względem zobowiązań kształtuje się następująco:

Zobowiązanie

Płatność

2006 2007 2008 2009 Lata kolejne
i inne

Zaległe zobowiązania zacią-
gnięte przed 2006

Środki na pokrycie zobowią-
zań udostępnione ponownie
i/lub przeniesione z 2005

Środki 2006

Środki 2007 19 845 000 3 000 000 9 000 000 5 500 000 2 345 000

Ogółem 19 845 000 3 000 000 9 000 000 5 500 000 2 345 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na wsparcie finansowe działań w krajach rozwijających się w ramach programów tematycznych,
w szczególności zaś działań w zakresie innych aspektów rozwoju społecznego, w szczególności wiedzy i umiejętności, kultury,
zatrudnienia i spójności społecznej oraz młodzieży i dzieci, i obejmują inne szczególnie wrażliwe grupy, takie jak niepełno-
sprawni i ludzie w podeszłym wieku. Środki te powinny zostać wykorzystane w celu zapewnienia dodatkowych funduszy dla
tych krajów, które nadały priorytetowy charakter zdrowiu w swoich Dokumentach Strategii Krajowej.

Należy zauważyć, że podczas negocjacji legislacyjnych nad instrumentem współpracy w zakresie rozwoju Komisja zobowią-
zała się respektować następujący minimalny procentowy podział środków w ramach programowania środków na zobowiąza-
nia w związku z programem tematycznym na rzez rozwoju społecznego w okresie 2007–2013:

A. co najmniej 50 % na zdrowie,

B. co najmniej 12 % na oświatę,

C. co najmniej 14 % na inne kwestie związane z rozwojem społecznym,

D. co najmniej 2 % na kwestie dotyczące spraw płci.

Ze względu na fakt, iż te minimalne przydziały dotyczą całkowitego przydziału wieloletniego, nie muszą one być koniecznie
respektowane w każdym budżecie rocznym w okresie 2007–2013.

Podstawa prawna

Rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiające instrument
finansowania współpracy na rzecz rozwoju (Dz.U. L 378 z 27.12.2006, str. 41).
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KOMISJA
TYTUŁ 21 — ROZWÓJ I STOSUNKI Z PAŃSTWAMI AKP

ROZDZIAŁ 21 05 — ROZWÓJ SPOŁECZNY (ciąg dalszy)

21 05 01 (ciąg dalszy)

21 05 01 04 Płeć — Działania w ramach horyzontalnego i geograficznego zasięgu instrumentu współpracy w zakresie rozwoju (DCI)

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

6 600 000 2 000 000

Przewidywany harmonogram płatności względem zobowiązań kształtuje się następująco:

Zobowiązanie

Płatność

2006 2007 2008 2009 Lata kolejne
i inne

Zaległe zobowiązania zacią-
gnięte przed 2006

Środki na pokrycie zobowią-
zań udostępnione ponownie
i/lub przeniesione z 2005

Środki 2006

Środki 2007 6 600 000 2 000 000 3 000 000 1 600 000

Ogółem 6 600 000 2 000 000 3 000 000 1 600 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na wsparcie finansowe działań w krajach rozwijających się w ramach programów tematycznych,
w szczególności zaś działań w zakresie płci, w tym zapobieganie nierównościom związanych z płcią. Działania powinny
w pierwszym rzędzie mieć na celu poprawę sytuacji kobiet. Środki te powinny zostać wykorzystane w celu zapewnienia dodat-
kowych funduszy dla tych krajów, które nadały priorytetowy charakter zdrowiu w swoich Dokumentach Strategii Krajowej.

Należy zauważyć, że podczas negocjacji legislacyjnych nad instrumentem współpracy w zakresie rozwoju Komisja zobowią-
zała się respektować następujący minimalny procentowy podział środków w ramach programowania środków na zobowiąza-
nia w związku z programem tematycznym na rzez rozwoju społecznego w okresie 2007–2013:

A. co najmniej 50 % na zdrowie,

B. co najmniej 12 % na oświatę,

C. co najmniej 14 % na inne kwestie związane z rozwojem społecznym,

D. co najmniej 2 % na kwestie dotyczące spraw płci.

Ze względu na fakt, iż te minimalne przydziały dotyczą całkowitego przydziału wieloletniego, nie muszą one być koniecznie
respektowane w każdym budżecie rocznym w okresie 2007–2013.

Podstawa prawna

Rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiające instrument
finansowania współpracy na rzecz rozwoju (Dz.U. L 378 z 27.12.2006, str. 41).
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KOMISJA
TYTUŁ 21 — ROZWÓJ I STOSUNKI Z PAŃSTWAMI AKP

ROZDZIAŁ 21 05 — ROZWÓJ SPOŁECZNY (ciąg dalszy)

21 05 02 Rozwój społeczny—Działania w ramach horyzontalnego i geograficznego zasięgu instrumentu na rzecz europejskiej polityki
sąsiedztwa i partnerstwa (ENPI)

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

6 852 900 2 073 029

Przewidywany harmonogram płatności względem zobowiązań kształtuje się następująco:

Zobowiązanie

Płatność

2006 2007 2008 2009 Lata kolejne
i inne

Zaległe zobowiązania zacią-
gnięte przed 2006

Środki na pokrycie zobowią-
zań udostępnione ponownie
i/lub przeniesione z 2005

Środki 2006

Środki 2007 6 852 900 2 073 029 3 500 000 1 279 871

Ogółem 6 852 900 2 073 029 3 500 000 1 279 871

Uwagi

Nowy artykuł

Środki te są przeznaczone na zapewnienie wsparcia finansowego dla działań prowadzonych w krajach sąsiadujących z Europą
w ramach programu tematycznego „Inwestowanie w ludzi”, który koncentruje się na głównych zagadnieniach, którymi są: zdro-
wie dla wszystkich, wiedza i umiejętności, kultura, zatrudnienie i spójność społeczna, równouprawnienie płci, dzieci i młodzież.

Podstawa prawna

Rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiające instrument
finansowania współpracy na rzecz rozwoju (Dz.U. L 378 z 27.12.2006, str. 41).
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KOMISJA
TYTUŁ 21 — ROZWÓJ I STOSUNKI Z PAŃSTWAMI AKP

ROZDZIAŁ 21 05 — ROZWÓJ SPOŁECZNY (ciąg dalszy)

21 05 03 Rozwój społeczny — Zakończenie wcześniejszej współpracy

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

p.m. 111 500 000 131 739 000 134 862 000 141 083 582,18 96 898 607,29

Przewidywany harmonogram płatności względem zobowiązań kształtuje się następująco:

Zobowiązanie

Płatność

2006 2007 2008 2009 Lata kolejne
i inne

Zaległe zobowiązania zacią-
gnięte przed 2006

215 412 846 105 000 000 65 000 000 45 412 846

Środki na pokrycie zobowią-
zań udostępnione ponownie
i/lub przeniesione z 2005

Środki 2006 131 739 000 29 862 000 46 500 000 47 500 000 7 877 000

Środki 2007 p.m.

Ogółem 347 151 846 134 862 000 111 500 000 92 912 846 7 877 000

Uwagi

Dawne artykuły 21 02 06 do 21 02 09, 21 02 13, 21 02 14 oraz 21 02 17

Środki te przeznaczone są na pokrycie wkładu Wspólnoty w działania zmierzające do poprawy zdrowia reprodukcyjnego
i seksualnego w krajach rozwijających się oraz do zabezpieczenia odnośnych praw.

Pomoc finansowa jest zapewniana w celu promowania uznawania praw reprodukcyjnych i seksualnych, bezpiecznego macie-
rzyństwa oraz powszechnego dostępu do kompleksowych, bezpiecznych i pewnych usług medycznych związanych ze zdro-
wiem reprodukcyjnym i seksualnym.

Podczas przyznawania takich funduszy i wiedzy priorytet otrzymują państwa najbiedniejsze i najsłabiej rozwinięte oraz naj-
bardziej upośledzone grupy społeczne w krajach rozwijających się, działania służące wzmocnieniu polityki oraz możliwości kra-
jów rozwijających się oraz pomoc za pośrednictwem innych instrumentów współpracy na rzecz rozwoju.

Celem tych działań powinno być:

— zabezpieczenie praw kobiet, mężczyzn i młodocianych do zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego,

— umożliwienie kobietom, mężczyznom i młodocianym dostępu do kompleksowych, bezpiecznych i pewnych usług i pro-
duktów medycznych związanych ze zdrowiem reprodukcyjnym i seksualnym,

— zmniejszenie śmiertelności matek, ze szczególnym uwzględnieniem krajów i społeczeństw o najwyższym wskaźniku śmier-
telności matek,

— zwalczanie wszelkich form okaleczania genitalnego kobiet.

Wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na projekty lub programy przygotowane specjalnie dla realizacji celów wymienio-
nych powyżej.

Środki te przeznaczone są na finansowanie działań przygotowawczych mających na celu zwalczanie chorób związanych
z ubóstwem, innych niż HIV/AIDS, malaria i gruźlica. Przeznaczone są one w szczególności na wsparcie dla programów szcze-
pień ochronnych przeciwko takim chorobom, jak odra, dyfteryt, tężec, koklusz, zapalenie wątroby typu B, haemophilus influen-
zae typu B, żółta febra, zapalenie opon mózgowych i choroby wywołane przez pneumokoki, poprzez uzupełnienie trwających
programów szczepień w niektórych krajach rozwijających się.
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KOMISJA
TYTUŁ 21 — ROZWÓJ I STOSUNKI Z PAŃSTWAMI AKP

ROZDZIAŁ 21 05 — ROZWÓJ SPOŁECZNY (ciąg dalszy)

21 05 03 (ciąg dalszy)

Celem programów przygotowawczych jest podjęcie ukierunkowanych i innowacyjnych działań mających na celu zbadanie
i poprawę warunków, w jakich odbywa się koordynacja pomiędzy UE, państwami członkowskimi i głównymi międzynarodo-
wymi partnerstwami publiczno-prywatnymi zaangażowanymi w dziedzinie zdrowia publicznego i szczepień ochronnych, jak
również wyższa wydajność inwestycji w systemy zdrowotne (zapobieganie, edukacja, tworzenie możliwości rozwojowych) kra-
jów rozwijających się.

Środki te przeznaczone są na pokrycie udziału Wspólnoty w realizacji programu działania Wspólnoty Europejskiej odnośnie
do trzech głównych chorób zakaźnych w krajach rozwijających się, mianowicie HIV/AIDS, malarii oraz gruźlicy.

W ramach tego programu Wspólnota zapewni pomoc finansową i odpowiednią wiedzę, mając na względzie propagowanie
inwestycji w ochronę zdrowia, zmniejszenie sfery ubóstwa oraz równomierny wzrost gospodarczy w krajach rozwijających się.

Podczas przydzielania takich funduszy i wiedzy priorytet otrzymają państwa najbiedniejsze i najsłabiej rozwinięte, a także naj-
bardziej upośledzone grupy społeczne, zwłaszcza kobiety i dziewczęta, w krajach rozwijających się oraz działania służące
wzmocnieniu polityki oraz możliwości krajów rozwijających się, jak również pomoc udzielana za pośrednictwem innych instru-
mentów współpracy na rzecz rozwoju. Działania te powinny być wkładem w rozwiązania innowacyjne, które poprawią wydaj-
ność obecnych praktyk związanych ze zwalczaniem chorób związanych z biedą.

Celem tych działań powinny być:

— optymalizacja wpływu istniejących interwencji, usług, towarów i informacji nakierowanych na zwalczanie głównych cho-
rób zakaźnych dotykających najuboższe społeczeństwa,

— zwiększenie dostępności kluczowych farmaceutyków,

— intensyfikacja działań badawczo-rozwojowych, łącznie ze szczepionkami i testami klinicznymi, środkami bakteriobójczymi
i innowacyjnymi terapiami,

— intensyfikacja działań na polu zapobiegania chorobom, łącznie z testami VCCT, ukierunkowanymi kampaniami informa-
cyjnymi oraz poradnictwem wśród grup podwyższonego ryzyka,

— propagowanie kampanii podnoszących świadomość, edukacji, działań informacyjnych i komunikacyjnych, zmierzających
do ograniczenia zachowań podwyższających ryzyko zachorowania,

— uwzględnienie wrażliwości płci w programach HIV/AIDS oraz rozwijanie metod zapobiegania dla kobiet, kontrolowane
metody prewencji, jak również uwzględnianie mężczyzn w programach skupiających się na skutkach dla kobiet i dziewcząt,

— propagowanie szkoleń w zakresie świadomości przywództwa.

Środki te przeznaczone są również na finansowanie programów szczepień przeciwko malarii.

Wsparcie finansowe Wspólnoty będzie udzielane na konkretne projekty służące realizacji powyższych przyszłych celów, łącz-
nie ze wsparciem dla globalnych inicjatyw zwalczania głównych chorób zakaźnych w kontekście zmniejszenia obszarów bie-
dy, w szczególności Funduszem globalnym na rzecz walki z HIV/AIDS, gruźlicą i malarią, który rozpoczął działalność dnia
29 stycznia 2002 r.

Środki te zostały przewidziane jako program pilotażowy dla wspierania krajowych programów pomocy na rzecz podstawowej
edukacji w krajach rozwijających się poprzez odpowiednie działania i analizy.

Środki te są przeznaczone na propagowanie różnorodności kulturowej poprzez wspieranie współpracy kulturalnej, łącznie z:

— działaniami wspierającymi wzajemne zrozumienie kultur państw partnerskich,

— wymianami pozwalającymi na lepsze porozumienie kulturowe pomiędzy Unią Europejską i krajami rozwijającymi się.

16.3.2007 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej II/1157



KOMISJA
TYTUŁ 21 — ROZWÓJ I STOSUNKI Z PAŃSTWAMI AKP

ROZDZIAŁ 21 05 — ROZWÓJ SPOŁECZNY (ciąg dalszy)

21 05 03 (ciąg dalszy)

Kształcenie podstawowe

Środki te przeznaczone są na sektorowe wsparcie budżetowe finansujące zniesienie opłat szkolnych i tzw. mundurkowych dla
dzieci uczęszczających do szkół podstawowych, zwłaszcza dziewczynek. Z listy krajów uznanych za potencjalnych kandyda-
tów do przyspieszonego trybu osiągania Milenijnych Celów Rozwoju, sporządzonej w ramach Projektu Milenijnego Organiza-
cji Narodów Zjednoczonych, zostanie wyłoniona ograniczona liczba beneficjentów zgodnie z zasadami stosowanymi przez
Komisję wobec krajów korzystających ze wsparcia budżetowego, ze szczególnym uwzględnieniem ich zdolności do sprawo-
wania dobrych rządów i przestrzegania zasady należytego zarządzania finansami.

Część tych środków przeznaczona jest na sfinansowanie przygotowania krajów beneficjentów do zastąpienia opłat szkolnych
innymi środkami publicznymi po zakończeniu przez UE jej działań tymczasowych.

Posiłki w szkole

Środki te przeznaczone są na sektorowe wsparcie budżetowe finansujące posiłki w szkole dla dzieci uczęszczających do szkół
podstawowych. Działania te uzupełniają program „Quick Win” mający na celu zniesienie czesnego oraz opłat związanych z obo-
wiązkiem noszenia mundurka szkolnego i obejmą te same kraje, które zostały wybrane z listy krajów uznanych za potencjal-
nych kandydatów do przyspieszonego trybu osiągania Milenijnych Celów Rozwoju, sporządzonej w ramach Projektu Milenij-
nego Organizacji Narodów Zjednoczonych, i zgodnie z zasadami stosowanymi przez Komisję wobec krajów korzystających ze
wsparcia budżetowego, zwłaszcza w odniesieniu do ich zdolności do sprawowania dobrych rządów i przestrzegania zasady nale-
żytego zarządzania finansami.

Część tych środków przeznaczona jest na sfinansowanie przygotowania krajów beneficjentów do zapewnienia finansowania
posiłków w szkołach ze środków publicznych po zakończeniu przez UE jej działań tymczasowych.

Bezpieczeństwo wyżywienia

Środki te przeznaczone są na sfinansowanie pomocy dla chłopów małorolnych w celu masowego zaopatrzenia w środki odżyw-
cze obszarów dotkniętych wyjałowieniem gruntów poprzez bezpłatne lub dotowane rozpowszechnianie nawozów sztucznych
oraz poprzez przekształcanie terenów uprawnych w lasy.

Kraje korzystające z tej pomocy zostaną wybrane z listy państw określonych przez Projekt Milenijny Organizacji Narodów Zjed-
noczonych jako potencjalni kandydaci do włączenia do MCR w przyspieszonym trybie.

Środki te przeznaczone są na zwiększenie możliwości podejmowania przez działaczy w społeczeństwie obywatelskim i władze
lokalne przedsięwzięć oraz działań mobilizacyjnych i organizacyjnych w celu promowania dialogu między rządem a działa-
czami i organizacjami pozarządowymi. Są one przeznaczone na pokrywanie kosztów działań w zakresie rozwoju społecznego
i gospodarczego, które mają przynieść poprawę losu ludności najbiedniejszej w krajach rozwijających się, zwłaszcza szczegól-
nie zagrożonych grup społecznych. Mają one służyć wspieraniu inicjatyw z dziedziny zrównoważonego rozwoju, podejmowa-
nych przez publiczne władze lokalne, organizacje gminne i stowarzyszenia lub ugrupowania w krajach rozwijających się, moż-
liwie we współpracy z ich odpowiednikami w Unii Europejskiej.

W tym kontekście środki te są przeznaczone głównie na finansowanie programów informacyjnych, edukacyjnych, kapitalizacji
i komunikacji, celem umożliwienia potencjalnym podmiotom zaangażowanym w te działania lepszego przyswojenia zdecentra-
lizowanego podejścia do współpracy oraz brania bardziej aktywnego udziału w konsultacjach w sprawie programów wspól-
notowych oraz wdrażaniu zdecentralizowanej współpracy.

Środki te posłużą do sfinansowania technologii informatycznych i komunikacyjnych, które mogą wspierać proces zdecentra-
lizowanej współpracy.

Środki te umożliwiły Komisji stworzenie w roku 2002 mechanizmu wspierania tworzenia możliwości w krajach rozwijających
się w zakresie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych (IT) oraz energii odnawialnej. Program powinien być dobrze
skoordynowany z inicjatywami innych sponsorów w zakresie IT i energii odnawialnej.

Od roku 2003 komponent energii odnawialnej będzie umieszczany w artykule 06 04 02, natomiast komponent IT w progra-
mach krajowych/regionalnych, w zależności od potrzeb.

Komisja wykorzysta te środki również do celów współpracy z UNDP w zakresie wspólnych projektów pilotażowych oraz dla
zapewnienia, że wszystkie możliwości, które stwarzają systemy IT oraz źródła energii odnawialnej, zostaną wykorzystane i wła-
ściwie uwypuklone.
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Środki te przeznaczone są na:

— pełnienie roli katalizatora w promowaniu równości płci w europejskiej współpracy rozwojowej,

— zapewnienie pomocy finansowej oraz odpowiedniej wiedzy, a przy tym wzmacnianie dominującej strategii w zakresie płci
poprzez wspieranie konkretnych działań na rzecz równouprawnienia kobiet.

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 1292/96 z dnia 27 czerwca 1996 r. w sprawie polityki pomocy żywnościowej i zarządzania
pomocą żywnościową oraz działań specjalnych w celu wspierania bezpieczeństwa żywnościowego (Dz.U. L 166 z 5.7.1996,
str. 1).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1484/97 z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie pomocy dla polityk i programów ludnościowych
krajów rozwijających się (Dz.U. L 202 z 30.7.1997, str. 1).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1659/98 z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie współpracy zdecentralizowanej (Dz.U. L 213
z 30.7.1998, str. 6).

Rozporządzenie (WE) nr 955/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 maja 2002 r. rozszerzające i zmieniające roz-
porządzenie (WE) nr 1659/98 w sprawie współpracy zdecentralizowanej (Dz.U. L 148 z 6.6.2002, str. 1).

Rozporządzenie (WE) nr 1567/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie pomocy w odniesie-
niu do polityk oraz działań i praw dotyczących zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego w krajach rozwijających się (Dz.U. L 224
z 6.9.2003, str. 1).

Rozporządzenie (WE) nr 1568/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie pomocy w zwalcza-
niu chorób związanych z ubóstwem (HIV/AIDS, gruźlicy i malarii) w krajach rozwijających się (Dz.U. L 224 z 6.9.2003, str. 7).

Rozporządzenie (WE) nr 625/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. rozszerzające i zmieniające roz-
porządzenie (WE) nr 1659/98 w sprawie współpracy zdecentralizowanej (Dz.U. L 99 z 3.4.2004, str. 1).

Wniosek Komisji w sprawie działań szybko przynoszących rezultaty („Quick Win actions”) zmierzających do osiągnięcia Mile-
nijnych Celów Rozwoju w krajach rozwijających się w Afryce, w rejonie Pacyfiku i Karaibów, w Azji i Ameryce Łacińskiej.

Rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiające instrument
finansowania współpracy na rzecz rozwoju (Dz.U. L 378 z 27.12.2006, str. 41).

Odnośne akty prawne

Działania przygotowawcze w rozumieniu art. 49 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca
2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich
(Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1), zmienionego rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1995/2006 (Dz.U. L 390 z 30.12.2006,
str. 1).

Projekty pilotażowe w rozumieniu Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 6 maja 1999 r. między Parlamentem Euro-
pejskim, Radą oraz Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej (Dz.U. C 172 z 18.6.1999,
str. 1).

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie roli Unii Europejskiej w osiąganiu Milenijnych Celów
Rozwoju (Dz.U. C 227 E z 21.9.2006, str. 582).

Konkluzje Rady ds. Spraw Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych z dnia 23 i 24 maja 2005 r. w sprawie Celów Milenijnych.

Konkluzje Prezydencji z Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 16 i 17 czerwca 2005 r.

Konkluzje Rady ds. Spraw Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie szczytu ONZ.
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