
KOMISJA
TYTUŁ 21 — ROZWÓJ I STOSUNKI Z PAŃSTWAMI AKP

ROZDZIAŁ 21 05 — ROZWÓJ SPOŁECZNY

Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść RF
Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

21 05 ROZWÓJ SPOŁECZNY

21 05 01 Rozwój społeczny

21 05 01 01 Zdrowie 4 29 000 000 20 000 000 65 900 000 12 073 029 0,— 0,—

21 05 01 02 Edukacja 4 15 600 000 9 000 000 23 350 000 3 000 000

21 05 01 03 Inne aspekty rozwoju ludzkie-
go i społecznego 4 30 000 000 10 000 000 21 045 000 3 000 000

21 05 01 04 Równouprawnienie płci 4 3 579 000 3 000 000 7 002 900 2 000 000

21 05 01 05 Projekt pilotażowy — Jakościo-
wy i ilościowy monitoring wydat-
ków w zakresie
zdrowia i edukacji 4 500 000 500 000

21 05 01 06 Działania przygotowawcze w za-
kresie transferu technologii zwią-
zanych z przemysłem
farmaceutycznym na rzecz kra-
jów rozwijających się 4 1 665 000 1 665 000

21 05 01 07 Działanie przygotowawcze w celu
prowadzenia badań nad choroba-
mi związanymi z ubóstwem, cho-
robami
tropikalnymi i zaniedbanymi 4 2 000 000 2 000 000

Artykuł 21 05 01 — Razem 82 344 000 46 165 000 117 297 900 20 073 029 0,— 0,—

21 05 02 Fundusz Globalny na rzecz Wal-
ki z AIDS, Gruźlicą i Mala-
rią (GFATM) 4 50 000 000 35 000 000

21 05 03 Rozwój społeczny — Zakończe-
nie wcześniejszej współpracy 4 p.m. 72 000 000 p.m. 111 500 000 132 768 267,31 76 213 329,84

Rozdział 21 05 — Ogółem 132 344 000 153 165 000 117 297 900 131 573 029 132 768 267,31 76 213 329,84

21 05 01 Rozwój społeczny

21 05 01 01 Zdrowie

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

29 000 000 20 000 000 65 900 000 12 073 029 0,— 0,—

Uwagi

Środki te są przeznaczone na zapewnienie wsparcia finansowego dla działań prowadzonych w krajach rozwijających się oraz
w krajach sąsiadujących z Europą w zakresie elementu tematycznego „Zdrowie” w ramach programu tematycznego „Inwesto-
wanie w ludzi”.

Wsparcie finansowe otrzymują projekty z czterech priorytetowych obszarów: 1) zwalczanie chorób związanych
z ubóstwem i zaniedbaniem, zwrócenie wysiłków przeciwko chorobom zakaźnym oraz takim, którym można zapobiec po-
przez szczepienia; 2) poprawa zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego w krajach rozwijających się; 3) zapewnienie bardziej po-
wszechnego dostępu do służby zdrowia, towarów i usług zdrowotnych; oraz 4) utrzymywanie zrównoważonego podejścia do
profilaktyki, leczenia i opieki, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki.
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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 01 (ciąg dalszy)

Środki te zostaną udostępnione na działania prowadzone przez Komisję. Nie mogą zostać udostępnione na Fundusz Globalny
na rzecz Walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią (GFATM).

Z programu skorzystać mają przede wszystkim państwa, do których zastosowanie ma instrument współpracy w zakresie roz-
woju (DCI). Jednakże zgodnie z art. 38 rozporządzenia (WE) nr 1905/2006 przy przydziale środków na sfinansowanie działań,
z których korzystają państwa objęte Europejskim Instrumentem Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach programów tematycznych,
dla każdego z tych państw przewidziana jest pula odpowiadająca 6 % ogółu środków na realizację danego programu.

Wszelkie przychody z wkładów finansowych państw członkowskich oraz innych państw ofiarodawców (w tym w obu przy-
padkach ich agencji publicznych i parapublicznych) lub organizacji międzynarodowych na określone projekty w dziedzinie po-
mocy zewnętrznej lub programy finansowane przez Wspólnotę, którymi zarządza Komisja w ich imieniu i które są realizowane
w oparciu o odpowiedni podstawowy akt prawny, mogą stanowić podstawę do udostępnienia dodatkowych środków. Takie
wkłady na mocy artykułu 6 3 3 zestawienia dochodów stanowią dochody przeznaczone na określony cel zgodnie z art. 18
ust. 1 lit. aa) rozporządzenia finansowego. W pozycji wydatków na wsparcie administracyjne dotyczącej odpowiedniego pro-
gramu można zapisać maksymalnie 4 %.

Podstawa prawna

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

Odnośne akty prawne

Komunikat Komisji z dnia 25 stycznia 2006 r. „Inwestowanie w ludzi. Komunikat w sprawie programu tematycznego doty-
czącego rozwoju ludzkiego i społecznego oraz perspektywy finansowej na lata 2007–2013” (COM(2006) 18 wersja ostateczna).

21 05 01 02 Edukacja

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

15 600 000 9 000 000 23 350 000 3 000 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na zapewnienie wsparcia finansowego dla działań prowadzonych w krajach rozwijających się oraz
w krajach sąsiadujących z Europą w zakresie elementu tematycznego „Edukacja, wiedza i umiejętności” w ramach programu
tematycznego „Inwestowanie w ludzi”.

Wsparcie finansowe otrzymują projekty z siedmiu priorytetowych obszarów: 1) działania na rzecz realizacji jednego z milenij-
nych celów rozwoju zakładającego zapewnienie do 2015 r. powszechnego nauczania na poziomie podstawowym oraz reali-
zacji ram działania z Dakaru dotyczących edukacji dla wszystkich; 2) szkolnictwo podstawowe, średnie i wyższe oraz
kształcenie i szkolenie zawodowe w celu poprawy dostępu do edukacji dla wszystkich dzieci oraz, w coraz większym stopniu,
dla kobiet i mężczyzn w każdym wieku; 3) propagowanie szkolnictwa podstawowego wysokiej jakości, ze zwróceniem szcze-
gólnej uwagi na dostęp do edukacji dla dziewcząt, dzieci na obszarach objętych konfliktami oraz dzieci z marginalizowa-
nych i słabszych grup społecznych, w tym dzieci niepełnosprawnych; 4) rozwijanie sposobów mierzenia wyników nauczania
w celu lepszej oceny jakości kształcenia; 5) promowanie koordynacji działań donatorów w celu propagowania powszechnego,
obowiązkowego i bezpłatnego szkolnictwa wysokiej jakości poprzez inicjatywy międzynarodowe lub z udziałem kilku kra-
jów; 6) wspieranie integracji społeczeństwa opartego na wiedzy oraz przyczynianie się do zmniejszenia rozłamu informatycz-
nego, także uzupełnienia braków w wiedzy i informacjach; oraz 7) rozwijanie wiedzy i innowacyjności poprzez
naukę i technologię oraz rozwój sieci łączności elektronicznej, a także dostępu do tych sieci.

Działania powinny uwzględniać fakt, że poprzez poprawę edukacji, a w związku z tym również perspektyw życiowych w kra-
jach pochodzenia, zmniejsza się migracja.
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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 (ciąg dalszy)

Z programu skorzystać mają przede wszystkim państwa, do których zastosowanie ma instrument współpracy w zakresie roz-
woju (DCI). Jednakże zgodnie z art. 38 rozporządzenia (WE) nr 1905/2006 przy przydziale środków na sfinansowanie działań,
z których korzystają państwa objęte Europejskim Instrumentem Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach programów tematycznych,
dla każdego z tych państw przewidziana jest pula odpowiadająca 6 % ogółu środków na realizację danego programu.

Wszelkie przychody z wkładów finansowych państw członkowskich oraz innych państw ofiarodawców (w tym w obu przy-
padkach ich agencji publicznych i parapublicznych) lub organizacji międzynarodowych na określone projekty w dziedzinie po-
mocy zewnętrznej lub programy finansowane przez Wspólnotę, którymi zarządza Komisja w ich imieniu i które są realizowane
w oparciu o odpowiedni podstawowy akt prawny, mogą stanowić podstawę do udostępnienia dodatkowych środków. Takie
wkłady na mocy artykułu 6 3 3 zestawienia dochodów stanowią dochody przeznaczone na określony cel zgodnie z art. 18
ust. 1 lit. aa) rozporządzenia finansowego. W pozycji wydatków na wsparcie administracyjne dotyczącej odpowiedniego pro-
gramu można zapisać maksymalnie 4 %.

Podstawa prawna

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

Odnośne akty prawne

Komunikat Komisji z dnia 3 sierpnia 2005 r. „Działania zewnętrzne poprzez programy tematyczne w ramach przyszłej per-
spektywy finansowej na lata 2007–2013” (COM(2005) 324 wersja ostateczna).

Komunikat Komisji z dnia 25 stycznia 2006 r. „Inwestowanie w ludzi. Komunikat w sprawie programu tematycznego doty-
czącego rozwoju ludzkiego i społecznego oraz perspektywy finansowej na lata 2007–2013” (COM(2006) 18 wersja ostateczna).

21 05 01 03 Inne aspekty rozwoju ludzkiego i społecznego

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

30 000 000 10 000 000 21 045 000 3 000 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na zapewnienie wsparcia finansowego dla działań prowadzonych w krajach rozwijających się i w kra-
jach sąsiadujących z Europą w zakresie elementu tematycznego „Inne aspekty rozwoju społecznego” w ramach programu te-
matycznego „Inwestowanie w ludzi”, który koncentruje się na głównych zagadnieniach, którymi są: zdrowie dla wszystkich,
wiedza i umiejętności, kultura, zatrudnienie i spójność społeczna, równouprawnienie płci, dzieci i młodzież. Działania w czte-
rech obszarach powinny uwzględniać kwestie przekrojowe, takie jak równość płci, potrzeby osób niepełnosprawnych oraz
ochrona środowiska.

Wsparcie finansowe otrzymują projekty z trzech priorytetowych obszarów: 1) kultura; 2) zatrudnienie i spójność społeczna;
oraz 3) młodzież i dzieci.

Z programu skorzystać mają przede wszystkim państwa, do których zastosowanie ma instrument współpracy w zakresie roz-
woju (DCI). Jednakże zgodnie z art. 38 rozporządzenia (WE) nr 1905/2006 przy przydziale środków na sfinansowanie działań,
z których korzystają państwa objęte Europejskim Instrumentem Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach programów tematycznych,
dla każdego z tych państw przewidziana jest pula odpowiadająca 6 % ogółu środków na realizację danego programu.

Wszelkie przychody z wkładów finansowych państw członkowskich oraz innych państw ofiarodawców (w tym w obu przy-
padkach ich agencji publicznych i parapublicznych) lub organizacji międzynarodowych na określone projekty w dziedzinie po-
mocy zewnętrznej lub programy finansowane przez Wspólnotę, którymi zarządza Komisja w ich imieniu i które są realizowane
w oparciu o odpowiedni podstawowy akt prawny, mogą stanowić podstawę do udostępnienia dodatkowych środków. Takie
wkłady na mocy artykułu 6 3 3 zestawienia dochodów stanowią dochody przeznaczone na określony cel zgodnie z art. 18
ust. 1 lit. aa) rozporządzenia finansowego. W pozycji wydatków na wsparcie administracyjne dotyczącej odpowiedniego pro-
gramu można zapisać maksymalnie 4 %.
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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 (ciąg dalszy)

Podstawa prawna

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

Odnośne akty prawne

Komunikat Komisji z dnia 3 sierpnia 2005 r. „Działania zewnętrzne poprzez programy tematyczne w ramach przyszłej per-
spektywy finansowej na lata 2007–2013” (COM(2005) 324 wersja ostateczna).

Komunikat Komisji z dnia 25 stycznia 2006 r. „Inwestowanie w ludzi. Komunikat w sprawie programu tematycznego doty-
czącego rozwoju ludzkiego i społecznego oraz perspektywy finansowej na lata 2007–2013” (COM(2006) 18 wersja ostateczna).

21 05 01 04 Równouprawnienie płci

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

3 579 000 3 000 000 7 002 900 2 000 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na zapewnienie wsparcia finansowego dla działań prowadzonych w krajach rozwijających się i w kra-
jach sąsiadujących z Europą w zakresie elementu tematycznego „Równouprawnienie płci” w ramach programu tematycznego
„Inwestowanie w ludzi”, który koncentruje się na głównych zagadnieniach, którymi są: zdrowie dla wszystkich, wiedza i umie-
jętności, kultura, zatrudnienie i spójność społeczna, równouprawnienie płci, dzieci i młodzież.

Wsparcie finansowe otrzymują projekty mające na celu propagowanie równości płci oraz praw kobiet, wprowadzanie w życie
ogólnoświatowych zobowiązań określonych w pekińskiej deklaracji i platformie działania oraz w Konwencji ONZ w sprawie
likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet.

Z programu skorzystać mają przede wszystkim państwa, do których zastosowanie ma instrument współpracy w zakresie roz-
woju (DCI). Jednakże zgodnie z art. 38 rozporządzenia (WE) nr 1905/2006 przy przydziale środków na sfinansowanie działań,
z których korzystają państwa objęte Europejskim Instrumentem Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach programów tematycznych,
dla każdego z tych państw przewidziana jest pula odpowiadająca 6 % ogółu środków na realizację danego programu.

Wszelkie przychody z wkładów finansowych państw członkowskich oraz innych państw ofiarodawców (w tym w obu przy-
padkach ich agencji publicznych i parapublicznych) lub organizacji międzynarodowych na określone projekty w dziedzinie po-
mocy zewnętrznej lub programy finansowane przez Wspólnotę, którymi zarządza Komisja w ich imieniu i które są realizowane
w oparciu o odpowiedni podstawowy akt prawny, mogą stanowić podstawę do udostępnienia dodatkowych środków. Takie
wkłady na mocy artykułu 6 3 3 zestawienia dochodów stanowią dochody przeznaczone na określony cel zgodnie z art. 18
ust. 1 lit. aa) rozporządzenia finansowego. W pozycji wydatków na wsparcie administracyjne dotyczącej odpowiedniego pro-
gramu można zapisać maksymalnie 4 %.

Podstawa prawna

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

Odnośne akty prawne

Komunikat Komisji z dnia 3 sierpnia 2005 r. „Działania zewnętrzne poprzez programy tematyczne w ramach przyszłej per-
spektywy finansowej na lata 2007–2013” (COM(2005) 324 wersja ostateczna).

Komunikat Komisji z dnia 25 stycznia 2006 r. „Inwestowanie w ludzi. Komunikat w sprawie programu tematycznego doty-
czącego rozwoju ludzkiego i społecznego oraz perspektywy finansowej na lata 2007–2013” (COM(2006) 18 wersja ostateczna).
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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 05 Projekt pilotażowy — Jakościowy i ilościowy monitoring wydatków w zakresie zdrowia i edukacji

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

500 000 500 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wsparcie jakościowego i ilościowego monitoringu wydatków w zakresie zdrowia i edukacji oraz
debaty na temat działań realizowanych przez Komisję w sektorze zdrowia i edukacji.

Realizacja konkretnych projektów powinna zostać omówiona i monitorowana przez ekspertów i zainteresowane grupy w celu
wzmocnienia wiedzy społeczeństwa o działaniach w zakresie zdrowia i edukacji.

Środki przeznaczone są również na finansowanie działań mających na celu wspieranie rozpowszechniania i wymiany osią-
gnięć i najlepszych praktyk w krajach rozwijających się.

Podstawa prawna

Program pilotażowy 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, s. 1), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 9).

21 05 01 06 Działania przygotowawcze w zakresie transferu technologii związanych z przemysłem farmaceutycznym na rzecz krajów roz-
wijających się

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

1 665 000 1 665 000

Uwagi

Niniejsze działanie przygotowawcze ma na celu:

— wspieranie doskonalenia badań, rozwoju i zdolności produkcyjnych w zakresie przemysłu farmaceutycznego w krajach
rozwijających się,

— zapewnienie konkretnego wsparcia finansowego dla transferu technologii farmaceutycznych i rozwijania potencjału kra-
jów rozwijających się oraz lokalnej produkcji farmaceutyków we wszystkich krajach rozwijających się, zwłaszcza w kra-
jach najsłabiej rozwiniętych, w ramach realizacji zobowiązań określonych w art. 66.2 porozumienia TRIPS.

Podstawa prawna

Działanie przygotowawcze w rozumieniu art. 49 ust. 6 rozporządzenia Rady nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w spra-
wie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248
z 16.9.2002, s. 1), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 9).

Odnośne akty prawne

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie porozumienia TRIPS i dostępu do leków.
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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 07 Działanie przygotowawcze w celu prowadzenia badań nad chorobami związanymi z ubóstwem, chorobami
tropikalnymi i zaniedbanymi

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

2 000 000 2 000 000

Uwagi

Niniejsze działanie przygotowawcze ma na celu podwyższenie funduszy na badania nad chorobami związanymi z ubóstwem,
chorobami tropikalnymi i zaniedbanymi oraz wspieranie instytutów badawczych gotowych współpracować z inicjatywami
w zakresie zdrowia publicznego poświęconymi tego typu staraniom.

Podstawa prawna

Działanie przygotowawcze w rozumieniu art. 49 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerw-
ca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich
(Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 9).

Odnośne akty prawne

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie porozumienia TRIPS i dostępu do leków.

21 05 02 Fundusz Globalny na rzecz Walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią (GFATM)

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

50 000 000 35 000 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zapewnienie pomocy finansowej na działania prowadzone w ramach Funduszu Globalnego na
rzecz Walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią (GFATM).

Podstawa prawna

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

21 05 03 Rozwój społeczny — Zakończenie wcześniejszej współpracy

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

p.m. 72 000 000 p.m. 111 500 000 132 768 267,31 76 213 329,84

Uwagi

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

Celem programów przygotowawczych jest podjęcie ukierunkowanych i innowacyjnych działań mających na celu zbadanie i po-
prawę warunków, w jakich odbywa się koordynacja pomiędzy UE, państwami członkowskimi i głównymi międzynarodowymi
partnerstwami publiczno-prywatnymi zaangażowanymi w dziedzinie zdrowia publicznego i szczepień ochronnych, jak rów-
nież wyższa wydajność inwestycji w systemy zdrowotne (zapobieganie, edukacja, tworzenie możliwości rozwojowych) krajów
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 in-
westycji 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 in-
strumentów współpracy na rzecz rozwoju. Działania te powinny być wkładem w rozwiązania innowacyjne, które poprawią wy-
dajność 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 bakteriobójczy-
mi i innowacyjnymi terapiami,

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

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 Organizacji
Narodów Zjednoczonych, zostanie wyłoniona ograniczona liczba beneficjentów zgodnie z zasadami stosowanymi przez Ko-
misję wobec krajów korzystających ze wsparcia budżetowego, ze szczególnym uwzględnieniem ich zdolności do sprawowania
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 Milenijnego
Organizacji Narodów Zjednoczonych i zgodnie z zasadami stosowanymi przez Komisję wobec krajów korzystających ze wspar-
cia budżetowego, zwłaszcza w odniesieniu do ich zdolności do sprawowania dobrych rządów i przestrzegania zasady należy-
tego 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 od-
żywcze obszarów dotkniętych wyjałowieniem gruntów poprzez bezpłatne lub dotowane rozpowszechnianie nawozów sztucz-
nych 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.
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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 społeczne-
go i gospodarczego, które mają przynieść poprawę losu ludności najbiedniejszej w krajach rozwijających się, zwłaszcza
szczególnie zagrożonych grup społecznych. Mają one służyć wspieraniu inicjatyw z dziedziny zrównoważonego rozwoju,
podejmowanych przez publiczne władze lokalne, organizacje gminne i stowarzyszenia lub ugrupowania w krajach rozwijają-
cych się, możliwie we współpracy z ich odpowiednikami w Unii Europejskiej.

W tym kontekście środki te są przeznaczone głównie na finansowanie programów informacyjnych, edukacyjnych, kapitaliza-
cji i komunikacji, celem umożliwienia potencjalnym podmiotom zaangażowanym w te działania lepszego przyswojenia
zdecentralizowanego podejścia do współpracy oraz brania bardziej aktywnego udziału w konsultacjach w sprawie programów
wspólnotowych 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.

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, s. 1), uchylone
rozporządzeniem (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 378 z 27.12.2006, s. 41).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1292/96 z dnia 27 czerwca 1996 r. w sprawie polityki pomocy żywnościowej i zarządzania po-
mocą żywnościową oraz działań specjalnych w celu wspierania bezpieczeństwa żywnościowego (Dz.U. L 166 z 5.7.1996, s. 1),
uchylone rozporządzeniem (WE) nr 1905/2006.

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, s. 1), uchylone rozporządzeniem (WE) nr 1567/2003 Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (Dz.U. L 224 z 6.9.2003, s. 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, s. 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, s. 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, s. 1), uchylone rozporządzeniem (WE) nr 1905/2006.

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, s. 7),
uchylone rozporządzeniem (WE) nr 1905/2006.
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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, s. 1).

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

Odnośne akty prawne

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, s. 1).

Działania przygotowawcze w rozumieniu art. 49 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerw-
ca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich
(Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 9).

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, s. 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.

Komunikat Komisji z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie spójności polityki na rzecz rozwoju — przyspieszenia postępu na
rzecz osiągnięcia milenijnych celów rozwoju (COM(2005) 134 wersja ostateczna).
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