
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1554/2005/EK HATÁROZATA

(2005. szeptember 7.)

a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó közösségi keretstratégiához kapcsolódó cselekvési
program létrehozásáról szóló 2001/51/EK tanácsi határozat és a nemek közötti egyenlőség terü-
letén európai szinten tevékenykedő szervezetek támogatását célzó közösségi cselekvési program

létrehozásáról szóló 848/2004/EK határozat módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö-
nösen annak 13. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfe-
lelően (1),

mivel:

(1) A 2001/51/EK határozattal (2) a Tanács egy nemek
közötti egyenlőségre vonatkozó közösségi keretstratégi-
ához kapcsolódó programot hozott létre, amelynek célja
a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos problémák
megértésének javítása, a nemek közötti egyenlőség alap-
jául szolgáló értékek és gyakorlat előmozdítása és terjesz-
tése, valamint az e téren tevékeny szereplők kapacitá-
sának növelése a nemek közötti egyenlőség hatékony
előmozdítása érdekében.

(2) Az Európai Parlament és a Tanács a 848/2004/EK hatá-
rozatban (3) egy nemek közötti egyenlőség területén
európai szinten tevékenykedő szervezetek támogatását
célzó közösségi cselekvési programot hozott létre,
amelynek célja azon szervezetek tevékenységének támo-
gatása, amelyek folyamatban lévő munkaprogramja vagy
egyedi intézkedése az általános európai érdeket szolgálja
a nemek közötti egyenlőség területén, vagy az Európai
Unió vonatkozó politikájának részét képező célt szolgál.

(3) Mindkét program 2005. december 31-én lejár.
A Szerződés 13. cikkében meghatározott célokra tekin-
tettel elengedhetetlen a nemek közötti egyenlőség
előmozdítása terén folytatott közösségi politika folyama-
tosságának biztosítása.

(4) Szükséges a programoknak egy egyéves átmeneti
időszakkal való meghosszabbítása, amíg létre nem
hozzák a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra vonatkozó
új többéves keretprogramot a foglalkoztatási és szociális

intézkedések finanszírozására, amely magában foglalja
a nemek közötti egyenlőség cselekvési területeit is.

(5) A 2001/51/EK határozat a Szerződés 13. cikkén alapul.
A Nizzai Szerződés által bevezetett módosításokat
követően azonban a 13. cikk (2) bekezdése alkotja
a megkülönböztetés elleni küzdelmet szolgáló közösségi
ösztönző intézkedések elfogadásának különös jogalapját.
Ezért helyénvaló, hogy a 2001/51/EK határozat módosí-
tása a 13. cikk (2) bekezdésén alapuljon,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2001/51/EK határozat a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikkben a „2005. december 31-éig” szövegrész
helyébe „2006. december 31-éig” lép.

2. A 11. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A program 2001 és 2006 közötti végrehajtásának
pénzügyi referenciaösszege 61,5 millió EUR.”.

2. cikk

A 848/2004/EK határozat a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk (3) bekezdésében a „2005. december 31-én”
szövegrész helyébe „2006. december 31-én” lép.

2. A 6. cikk (1) bekezdése helyébe a következő lép:

„(1) A program 2004 és 2006 közötti időszakban
történő végrehajtásának pénzügyi kerete 3,3 millió EUR.”.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdeté-
sének napján lép hatályba.

2005.9.30. L 255/9Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU

(1) Az Európai Parlament 2005. május 26-i véleménye (a Hivatalos
Lapban még nem tették közzé), és a Tanács 2005. július 12-i határ-
ozata.

(2) HL L 17., 2001.1.19., 22. o.
(3) HL L 157., 2004.4.30., 18. o. A határozat helyesbítve: HL L 195.,

2004.6.2., 7. o.



4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2005. szeptember 7-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök
J. BORELL FONTELLES

a Tanács részéről

az elnök
C. CLARKE
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