
BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 09. FEJEZET — A LATIN-AMERIKÁVAL FENNTARTOTT KAPCSOLATOK

Cím
Fejezet
Tételcso-
port
Tétel

Címsor PT

2005. évi előirányzatok 2004. évi előirányzatok 2003. évi tényadatok

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

19 09. A LATIN-AMERIKÁVAL
FENNTARTOTT KAPCSO-
LATOK

19 09 01. Pénzügyi és műszaki együtt-
működés a latin-amerikai
fejlődő országokkal 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. Politikai, gazdasági és kul-
turális együttműködés a
latin-amerikai fejlődő orszá-
gokkal 4 80 000 000 115 000 000 76 900 000 45 000 000 0,— 0,—

19 09 03. A latin-amerikai országok-
ban otthonukból elüldözött
embereknek nyújtott segély 4 20 000 000 8 050 000 12 000 000 12 000 000 10 550 000,— 9 118 329,76

19 09 04. Helyreállítási és újjáépítési
műveletek a latin-amerikai
fejlődő országokban 4 5 125 000 69 000 000 5 125 000 85 315 000 13 078 000,— 44 500 000,—

19 09. Fejezet –
Összesen 310 625 000 442 050 000 283 575 000 262 315 000 282 205 000,— 227 996 147,09

(1) 10 000 000 EUR összegű előirányzat a 31 02. fejezetben szerepel.
(2) 6 000 000 EUR összegű előirányzat a 31 02. fejezetben szerepel.
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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 09. FEJEZET — A LATIN-AMERIKÁVAL FENNTARTOTT KAPCSOLATOK (folytatás)

Megjegyzések

Az e fejezet szerinti fejlesztési együttműködés célja a millenniumi fejlesztési célkitűzések (MDG-k) eléréséhez való hozzájárulás,
különösen az 1-es célkitűzés, miszerint csökkentsék felére azoknak a számát, akiknek a jövedelme kevesebb, mint 1 USD napon-
ta, és hogy 2015 előtt felezzék meg azoknak a számát, akik éhezéstől szenvednek. Az MDG-k ehhez általános referenciaszintet
kínálnak.

AZ OECD Fejlesztési Segítségnyújtási Bizottságának (DAC) 1. listáján szereplő országok esetében referenciaértékként az éves
hozzájárulások 35 %-át irányozták elő a szociális infrastruktúra számára, elsősorban az oktatásra és az egészségügyre, de ez
magában foglalja a makrogazdaságot érintő, a szociális ágazathoz kötött segítségnyújtást is. Ennek fényében az EU költségve-
tésének hozzájárulását a bármely adott ország szociális ágazata számára az adományozók által nyújtott összes támogatás része-
ként kell szemlélni. Szabályként bizonyos fokú rugalmasságot kell biztosítani. A teljes éves kötelezettségvállalás legalább 20 %-át
az alapegészségügy és az alapoktatás működésére utalják ki, beleértve az ágazati költségvetés támogatását az egészségügyi és
oktatási minisztériumok részére, ahol a támogatás az alapegészségügy és az alapoktatás fedezésére szolgál.

Minden év júliusa előtt a Bizottságnak éves jelentést kell benyújtania az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz a fejlesztési együtt-
működésről. Ennek a jelentésnek arról is tartalmaznia kell információkat, hogy a Bizottság munkája hogyan járult hozzá a szo-
ciális infrastruktúrára vonatkozó 35 %-os célarányhoz és a millenniumi fejlesztési célkitűzések (MDG-k) eléréséhez. A jelentés-
nek tartalmaznia kell továbbá információt arról, hogy a költségvetési támogatás hogyan járult hozzá az MDG-khez, valamint
arról, hogy milyen a tagállamok közötti adományozási koordináció helyzete. A költségvetési támogatásnak a megfelelő intéz-
ményi kapacitás és a támogatások fogadó országban való megőrzése és felhasználása részletes kritériumainak való megfelelés
előzetes bemutatásától kell függenie. A kritériumokat az éves jelentésben kell megállapítani, és ezek betartását értékelni kell a
jelentésben.

A jelentés beterjesztése után a három intézmény párbeszédbe kezd az eredményekről, és arról, miként lehet további előrelépést
tenni a célok elérése érdekében.

A latin-amerikai fejlődő országokkal kötött együttműködési megállapodások tartalmaznak egy emberi jogi záradékot, amely-
nek a be nem tartása a megállapodások felfüggesztését eredményezi. A Bizottságnak a felkérés szerint szigorúnak kell lennie
annak biztosításában, hogy e záradékot, bármely projekt támogatása esetén, a kedvezményezettek betartsák.

Ez a fejezet fedezi továbbá a gyermekek jogainak védelmét és előmozdítását a programozás területén, beleértve az országos stra-
tégiai dokumentumokat (CSP), a nemzeti indikatív programokat (NIP) és a félidős értékeléseket is.
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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 09. FEJEZET — A LATIN-AMERIKÁVAL FENNTARTOTT KAPCSOLATOK (folytatás)

19 09 01. Pénzügyi és műszaki együttműködés a latin-amerikai fejlődő országokkal

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2005. évi előirányzatok 2004. évi előirányzatok 2003. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások Kifizetések Kötelezettségvállalások Kifizetések Kötelezettségvállalások Kifizetések

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

(1) 10 000 000 EUR összegű előirányzat a 31 02. fejezetben szerepel.
(2) 6 000 000 EUR összegű előirányzat a 31 02. fejezetben szerepel.

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások
Kifizetések

2004 2005 2006 2007 Következő évek

2004 előtti, kifizetetlen köte-
lezettségvállalások

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

Ismét rendelkezésre álló
és/vagy 2003-ról áthozott
kötelezettségvállalási elői-
rányzatok

2004. évi előirányzatok 199 550 000 (1) 10 000 000 40 000 000 50 000 000 50 000 000 49 550 000

2005. évi előirányzatok 205 500 000 15 000 000 70 000 000 55 000 000 65 500 000

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

(1) Amelyből 10 000 000 EUR összegű előirányzat a 31 02 41 01. tételben szerepel.
(2) Amelyből 6 000 000 EUR összegű előirányzat a 31 02 41 01. tételben szerepel.

Megjegyzések

Ez az előirányzat elsősorban a lakosság leginkább hátrányos helyzetben lévő rétegei felé irányuló fejlesztési programok fedezé-
sére szolgál latin-amerikai országokban, különösen a legszegényebbekben közülük, az alábbiak érdekében:

– segítség az intézményes támogatásban és a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság megszilárdításában,

– harc a szegénység és a társadalmi kirekesztettség ellen, különös tekintettel a fogyatékosokat sújtó szegénységi csapdára,

– integrált megközelítések támogatása (a gazdasági haladás hozzákötése a szociális fejlődéshez és a környezeti, továbbá
fogyasztóvédelemhez),

– a regionális integráció támogatása,

– az oktatás, az egészségügy és a közlekedési infrastruktúra színvonalának javítása,

– az információs és kommunikációs technológia fokozott használatának az előmozdítása.
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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 09. FEJEZET — A LATIN-AMERIKÁVAL FENNTARTOTT KAPCSOLATOK (folytatás)

19 09 01. (folytatás)

Hangsúlyt fektetnek azokra a tevékenységekre, amelyek befolyásolják az igazságszolgáltatási struktúrát és az Európai Unióval e
tekintetben folytatott együttműködést, a gazdasági szervezetrendszert és az intézményfejlesztést, a környezetre vonatkozó tevé-
kenységeket, a nők és a gyermekek oktatását, amelyek foglalkoznak az utcagyerekek helyzetével, a fogyasztói politika előmoz-
dításával, a demokratizálással, a regionális együttműködéssel, a katasztrófamegelőzéssel, az újjáépítési intézkedésekkel, vala-
mint a békefolyamat előmozdításával Kolumbiában és a demokratizálódási folyamat előmozdításával Kubában.

Az előirányzat további célja az EU–Latin-amerikai csúcsértekezleteken adott fontos politikai jelzéseknek a megszilárdítása és a
szükséges szabályozási háttér biztosítása a biregionális stratégiai partnerségi folyamathoz és Latin-Amerika országaival és régiói-
val kötött társulási egyezményekhez.

A hagyományosan őshonos népek vagy más helyi közösségek által lakott földeken nem végeznek beruházásokat és más olyan
projekteket, amelyek jelentősen érintik megélhetésüket vagy társadalmi szervezettségüket anélkül, hogy amennyire csak lehet-
séges, előzetesen konzultáljanak velük, és megkapják előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyásukat.

Ez az előirányzat a továbbiak fedezésére szolgál:

– horizontális jellegű, az Európai Unió Latin Amerikával folytatott együttműködése profilját javító vagy az ismertségét elő-
mozdító tevékenységek és más intézkedések,

– információval és képzéssel kapcsolatos tevékenységek olyan területeken, mint a nemi egyenlőség, a gyermekekkel szem-
beni megkülönböztetés megelőzése, a fogyatékkal élőkkel szembeni megkülönböztetés megelőzése, valamint a környezet
és a trópusi erdők védelme,

– támogatás a veszélyeztetett csoportok, min a nők, a gyermekek, az etnikai kisebbségek és a fogyatékkal élők jogait elő-
mozdító és védő nem kormányzati szervezetek tevékenységeihez. Ez magában foglalja a nők egyenlőtlen társadalmi hely-
zetének csökkentéséért és a nők társadalmi megkülönböztetése ellen küzdő nők és nőszervezetek tevékenységeinek a
támogatását,

– az e tételcsoport szerint finanszírozott fejlesztési programok környezeti hatásának felmérését célzó szisztematikus ellen-
őrzés és értékelés, és egy éves értékelő jelentés közreadása. Ezeknek az alapoknak legalább a 10 %-át az Egyesült Nemzetek
1992. június 3–14. között Rio de Janeiróban tartott konferenciája a környezetről és a fejlődésről Agenda 21. c. program-
jából eredő környezetvédelmi politikákra kell felhasználni, beleértve a megújítható energiákra vonatkozó projekteket az EU
megújítható és zérókibocsátású energia és kapcsolódó technológiái átadását,

– a korrupció, kábítószer-kereskedelem és pénzmosás elleni harc a kapcsolódó együttműködési programok keretében.

Ezen előirányzat egy részét a költségvetési rendelet rendelkezéseinek kellő figyelembevétele mellett az Európai Időskori Szolgál-
tatások Hálózata (a továbbiakban ESSN az angol European Senior Services Network név alapján) idősebb korú önkéntes szakér-
tői által végrehajtott műveletekhez – ideértve a szakmai támogatást, a tanácsadást, illetve a kijelölt köz- vagy magánszférához
tartozó vállalatoknál tartott képzést is – kívánják felhasználni.

E tételcsoport prioritása a nőkkel szembeni súlyos erőszak megelőzése és az ellene való harc, az ilyen erőszakkal szembeni cse-
lekvés elmaradása okot szolgáltat az EU-támogatás felfüggesztésére.

Ennek az előirányzatnak a felhasználása az együttműködési megállapodásokban foglalt demokráciazáradék feltételeinek betar-
tásától függ.

Jogalap

Az ázsiai és latin-amerikai fejlődő országoknak nyújtandó pénzügyi és műszaki segítségről és a velük folytatott gazdasági együtt-
működésről szóló, 1992. február 25-i 443/92/EGK tanácsi rendelet (HL L 52., 1992.2.27., 1. o.).

A fejlődő országokban a HIV/AIDS vonatkozású műveletekről szóló, 1997. március 24-i 550/97/EK tanácsi rendelete (HL L 85.,
1997.3.27., 1. o.).

A fejlődő országokban folyó népesedési politikákhoz és programokhoz nyújtott segítségről szóló, 1997. július 22-i 1484/97/EK
tanácsi rendelet (HL L 202., 1997.7.30, 1. o.).

A kábítószer és kábítószer-függőség elleni kampányban az észak-dél együttműködésről szóló, 1997. október 13-i 2046/97/EK
tanácsi rendelet (HL L 287., 1997.10.21., 1. o.).
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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 09. FEJEZET — A LATIN-AMERIKÁVAL FENNTARTOTT KAPCSOLATOK (folytatás)

19 09 01. (folytatás)

A nemek kérdésének a fejlesztési együttműködésbe való integrálásáról szóló, 1998. december 22-i 2836/98/EK tanácsi rendelet
(HL L 354., 1998.12.30., 5. o.).

A környezetvédelmi vetületnek a fejlődő országok fejlesztési folyamatába történő teljes mértékű integrálásáról szóló, 2000.
november 7-i 2493/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 288., 2000.11.15., 1. o.).

A trópusi erdők és egyéb, fejlődő országokban lévő erdők megőrzését és fenntartható gazdálkodását előmozdító intézkedések-
ről szóló, 2000. november 7-i 2494/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 288., 2000.11.15., 6. o.).

Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére a Közösségnek az ázsiai és latin-amerikai országokkal folytatott együtt-
működéséről a 2258/96/EK tanácsi rendelet módosításáról (COM(2002) 340. végleges) (HL C 331. E, 2002.12.31., 12. o.).

II/1116 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.3.8.



BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 09. FEJEZET — A LATIN-AMERIKÁVAL FENNTARTOTT KAPCSOLATOK (folytatás)

19 09 02. Politikai, gazdasági és kulturális együttműködés a latin-amerikai fejlődő országokkal

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2005. évi előirányzatok 2004. évi előirányzatok 2003. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások Kifizetések Kötelezettségvállalások Kifizetések Kötelezettségvállalások Kifizetések

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

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások
Kifizetések

2004 2005 2006 2007 Következő évek

2004 előtti, kifizetetlen köte-
lezettségvállalások

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

Ismét rendelkezésre álló
és/vagy 2003-ról áthozott
kötelezettségvállalási elői-
rányzatok

2004. évi előirányzatok 76 900 000 4 000 000 15 000 000 20 000 000 20 000 000 17 900 000

2005. évi előirányzatok 80 000 000 8 000 000 10 000 000 22 000 000 40 000 000

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

Megjegyzések

Ez az előirányzat, tekintettel az Európai Unió és partnereinek a kölcsönös érdekeire és az Európai Uniónak a latin-amerikai fej-
lődő országokkal kötött megállapodásainak a végrehajtása érdekében, különböző típusú, műszaki segítségnyújtást tartalmazó
tevékenységeknek a fedezésére szolgál, a regionális integráció, a kulturális együttműködés, az oktatás, a képzés és a kiválósági
központok előmozdítása összefüggésében, beleértve a technológiaátadást, az általános együttműködés, az üzleti együttműkö-
dés területén folytatott kölcsönös érdeklődésre számot tartó tevékenységeket, különösen az intézményi támogatással összefüg-
gésben a kereskedelem előmozdítása, az energiatermelés (nevezetesen a megújítható és zérókibocsátású energiák és kapcsolódó
technológiák), a környezet, a vezetés stb. területén, az alábbi céllal:

– a gazdasági, szociális, kulturális, jogi és szabályozási helyzet javítása, valamint az Európai Unió és Latin-Amerika közötti
gazdasági kapcsolatok és kereskedelem elősegítése,

– a regionális integráció előmozdítása,

– a kapacitásépítés támogatása, különösen a legfejletlenebb országokban, segítve őket abban, hogy jobban integrálódjanak a
többoldalú kereskedelmi rendszerbe, beleértve a Világkereskedelmi Szervezetben való részvételüket,

– a know-how átadás szorgalmazása és mindkét fél üzleti szereplői között a kapcsolatok és az együttműködés előmozdítása,

– az érintett országokban a gazdasági expanzió, következésképpen a fejlődés számára kedvezőbb klíma kialakítása,

– szakszervezetek, nem kormányzati szervezetek és helyi kezdeményezések támogatása az európai befektetéseknek a nem-
zetgazdaságra gyakorolt hatása nyomon követésére, különösen ami a magatartási kódexeket és az ágazati megállapodáso-
kat illeti, beleértve a munkaügyi, környezeti, szociális és emberi jogok követelményrendszerét.

Ez az előirányzat ezenkívül környezetvédelmi és szociális szempontból megbízható üzleti gyakorlatok előmozdítását célzó pro-
gramok fedezésére is szolgál, beleértve a műszaki tudásátadást a tiszta technológiák legjobb gyakorlatairól és a gazdasági
ösztönzőkről.
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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 09. FEJEZET — A LATIN-AMERIKÁVAL FENNTARTOTT KAPCSOLATOK (folytatás)

19 09 02. (folytatás)

Jogalap

Az ázsiai és latin-amerikai fejlődő országoknak nyújtandó pénzügyi és műszaki segítségről és a velük folytatott gazdasági együtt-
működésről szóló, 1992. február 25-i 443/92/EGK tanácsi rendelet (HL L 52., 1992.2.27., 1. o.).

A fejlődő országokban a HIV/AIDS vonatkozású műveletekről szóló, 1997. március 24-i 550/97/EK tanácsi rendelete (HL L 85.,
1997.3.27., 1. o.).

A fejlődő országokban folyó népesedési politikákhoz és programokhoz nyújtott segítségről szóló, 1997. július 22-i 1484/97/EK
tanácsi rendelet (HL L 202., 1997.7.30, 1. o.).

A kábítószer és kábítószer-függőség elleni kampányban az észak-dél együttműködésről szóló, 1997. október 13-i 2046/97/EK
tanácsi rendelet (HL L 287., 1997.10.21., 1. o.).

A nemek kérdésének a fejlesztési együttműködésbe való integrálásáról szóló, 1998. december 22-i 2836/98/EK tanácsi rendelet
(HL L 354., 1998.12.30., 5. o.).

A környezetvédelmi vetületnek a fejlődő országok fejlesztési folyamatába történő teljes mértékű integrálásáról szóló, 2000.
november 7-i 2493/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 288., 2000.11.15., 1. o.).

A trópusi erdők és egyéb, fejlődő országokban lévő erdők megőrzését és fenntartható gazdálkodását előmozdító intézkedések-
ről szóló, 2000. november 7-i 2494/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 288., 2000.11.15., 6. o.).

Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére a Közösségnek az ázsiai és latin-amerikai országokkal folytatott együtt-
működéséről a 2258/96/EK tanácsi rendelet módosításáról (COM(2002) 340. végleges) (HL C 331. E, 2002.12.31., 12. o.).
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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 09. FEJEZET — A LATIN-AMERIKÁVAL FENNTARTOTT KAPCSOLATOK (folytatás)

19 09 03. A latin-amerikai országokban otthonukból elüldözött embereknek nyújtott segély

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2005. évi előirányzatok 2004. évi előirányzatok 2003. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások Kifizetések Kötelezettségvállalások Kifizetések Kötelezettségvállalások Kifizetések

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

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások
Kifizetések

2004 2005 2006 2007 Következő évek

2004 előtti, kifizetetlen köte-
lezettségvállalások

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

Ismét rendelkezésre álló
és/vagy 2003-ról áthozott
kötelezettségvállalási elői-
rányzatok

2004. évi előirányzatok 12 000 000 3 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000

2005. évi előirányzatok 20 000 000 1 550 000 6 000 000 6 000 000 6 450 000

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

Megjegyzések

Ez az előirányzat olyan menekültek, lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek és más népesség csoportok önfenntartásának
az előmozdítását szolgáló intézkedések fedezésére szolgál, akik eredeti származási vagy lakhelyük szerinti országukat harcok, a
biztonság hiánya, vagy más ember által okozott válságok miatt hagyják el, nevezetesen Kolumbiában.

Ugyancsak fedezi a túlélést, a hazatelepítést és az újraletelepítést lehetővé tevő intézkedéseket. A támogatás kiterjedhet különö-
sen a befogadó országokban és a származási országokban élő helyi lakosságra, ha a gazdasági feltételek ezt kívánják. Ha szük-
séges a lakosság áttelepülését megelőző programokat is támogathat.

Ezeket az intézkedéseket nem kormányzati szervezetekkel és nemzetközi szervezetekkel közösen is finanszírozhatják.

Jogalap

Az ázsiai és latin-amerikai fejlődő országokban az otthonuktól elszakadt népességcsoportokat támogató műveletekről szóló,
2001. október 29-i 2130/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 287., 2001.10.31., 3. o.).

Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére az ázsiai és latin-amerikai fejlődő országokban az otthonuktól elszakadt
népességcsoportokat támogató műveletekről és a 2130/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
(COM(2004) 126 végleges) (HL L…, …., …. o.).
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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 09. FEJEZET — A LATIN-AMERIKÁVAL FENNTARTOTT KAPCSOLATOK (folytatás)

19 09 04. Helyreállítási és újjáépítési műveletek a latin-amerikai fejlődő országokban

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2005. évi előirányzatok 2004. évi előirányzatok 2003. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások Kifizetések Kötelezettségvállalások Kifizetések Kötelezettségvállalások Kifizetések

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

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások
Kifizetések

2004 2005 2006 2007 Következő évek

2004 előtti, kifizetetlen köte-
lezettségvállalások

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

Ismét rendelkezésre álló
és/vagy 2003-ról áthozott
kötelezettségvállalási elői-
rányzatok

2004. évi előirányzatok 5 125 000 1 500 000 2 000 000 800 000 700 000 125 000

2005. évi előirányzatok 5 125 000 1 500 000 2 000 000 1 500 000 125 000

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

Megjegyzések

Ez az előirányzat intézkedések fedezésére szolgál a normális életbe való visszatéréshez olyan fejlődő országok lakosai számára,
ahol háborúból, civil konfliktusból vagy természeti csapásokból eredő válsághelyzetek alakultak ki.

A finanszírozott tevékenységek közé tartoznak az alábbiak:

– a termelés újraindítása tartós alapon,

– az alapvető infrastruktúrák fizikai helyrehozatala, és működésük helyreállítása, beleértve az aknaszedést,

– különösen a menekültek, a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek és a leszerelt csapatok szociális újra beilleszkedése,

– a rehabilitációs időszak alatt szükséges intézményi kapacitások helyreállítása, különösen helyi szinten,

– segítség a gyermekek igényeinek kielégítésében, különösen a háború által sújtott gyermekek, beleértve a gyermek katonák
rehabilitációja,

– fogyatékosok és fogyatékosok szervezeteinek támogatása annak biztosítására, hogy a rehabilitációs programok keretében
eleget tegyenek sajátos igényeiknek,

– katasztrófa segélyezési és újjáépítési programok során a nők, a gyermekek és az időskorúak igényei figyelembevételének
biztosítása,

– a természeti csapások által okozott veszélyekkel, azok elkerülését célzó intézkedésekkel vagy azok következményeinek elhá-
rításával vagy csökkentésével kapcsolatos tudatosság fokozása.

A tevékenységek tartalmazhatnak különösen olyan programokat és projekteket, amelyeket nem kormányzati fejlesztési szerve-
zetek és a civil társadalom más szereplői valósítanak meg, akiknek szorgalmazzák a részvételét, és akik így előmozdítják a
kedvezményezett lakosság részvételét a döntéshozatali és végrehajtási folyamat minden szintjén.

Jogalap

A fejlődő országokban folyó helyreállítási és újjáépítési műveletekről szóló, 1996. november 22-i 2258/96/EK tanácsi rendelet
(HL L 306., 1996.11.28., 1. o.).
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