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L 80/1

I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 491/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 10ης Μαρτίου 2004
για τη θέσπιση προγράµµατος χρηµατοδοτικής και τεχνικής βοήθειας προς τρίτες χώρες στους τοµείς
της µετανάστευσης και του ασύλου (ΑΕΝΕΑS)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

(4)

Η καλύτερη διαχείριση των µεταναστευτικών ρευµάτων, και
ιδίως ορισµένων πτυχών της µετανάστευσης, όπως ο εκπατρισµός εγχώριου ανθρώπινου δυναµικού υψηλής κατάρτισης ή
οι µετακινήσεις προσφύγων µεταξύ γειτονικών χωρών, αποτελεί εξίσου µείζον µέληµα για την ανάπτυξη ορισµένων
χωρών.

(5)

Τα προγράµµατα και οι πολιτικές ανάπτυξης και εξωτερικής
συνεργασίας της Κοινότητας συµβάλλουν έµµεσα στην αντιµετώπιση των βασικών αιτίων των µεταναστευτικών πιέσεων.
Ειδικότερα, από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Τάµπερε και
εντεύθεν η Επιτροπή καταβάλλει προσπάθειες για την ένταξη
των θεµάτων που συνδέονται µε τη µετανάστευση στον
προγραµµατισµό της εξωτερικής βοήθειας της Κοινότητας,
προκειµένου να στηρίζει άµεσα τις τρίτες χώρες στις
προσπάθειές τους να αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα της
νόµιµης, παράνοµης ή αναγκαστικής µετανάστευσης.

(6)

Εκτός από τις προσπάθειες αυτές στον τοµέα του προγραµµατισµού, η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή έχει
εγγράψει στους γενικούς προϋπολογισµούς της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, από το 2001 έως το 2003, ειδικές πιστώσεις για
τη χρηµατοδότηση προπαρασκευαστικών δράσεων που διεξάγονται, στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης µε τρίτες χώρες και
περιοχές, σε θέµατα µετανάστευσης και ασύλου.

(7)

Λαµβανοµένων υπόψη αυτών των προπαρασκευαστικών
δράσεων και σε συνάρτηση µε την ανακοίνωση της Επιτροπής για την ένταξη των θεµάτων της µετανάστευσης στις
σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τις τρίτες χώρες, κρίνεται
αναγκαίο να εφοδιασθεί η Κοινότητα από το 2004 µε ένα
πολυετές πρόγραµµα το οποίο θα είναι σχεδιασµένο τόσο
για να παρέχει ειδική, πρόσθετη κάλυψη στις ανάγκες που
αντιµετωπίζουν οι τρίτες χώρες στις προσπάθειές τους να
διαχειρίζονται αποτελεσµατικότερα όλες τις πτυχές του φαινοµένου των µεταναστευτικών ρευµάτων, και, ιδίως, για να
ενισχύει την ετοιµότητα των τρίτων χωρών να συνάπτουν
συµφωνίες επανεισδοχής, όσο και για να τις συνδράµει να
αντιµετωπίζουν τις συνέπειες των εν λόγω συµφωνιών.

(8)

Για να εξασφαλισθεί η συνεκτικότητα της εξωτερικής δράσης
της Κοινότητας, οι ενέργειες που χρηµατοδοτούνται µε
βάση το νέο αυτό µέσο θα πρέπει να είναι ειδικές και
συµπληρωµατικές έναντι των ενεργειών που χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο άλλων κοινοτικών µέσων αναπτυξιακής
συνεργασίας.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 179 παράγραφος 1 και το άρθρο 181Α,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (2),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, κατά την ειδική σύνοδό του στο
Τάµπερε στις 15 και 16 Οκτωβρίου 1999, υπογράµµισε την
ανάγκη για µια συνολική προσέγγιση της µετανάστευσης, η
οποία θα λαµβάνει υπόψη της τις πολιτικές πτυχές, τα
δικαιώµατα του ανθρώπου και τα αναπτυξιακά θέµατα σε
τρίτες χώρες και περιοχές, και έκρινε ότι θα πρέπει να υπάρχει µεγαλύτερη συνεκτικότητα µεταξύ των εσωτερικών και
εξωτερικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τόνισε ότι
απαιτείται αποτελεσµατικότερη διαχείριση των µεταναστευτικών ρευµάτων σε κάθε τους στάδιο και ότι η εταιρική
σχέση µε τρίτες χώρες θα αποτελούσε στοιχείο καθοριστικής
σηµασίας για την επιτυχία µιας τέτοιας πολιτικής, µε στόχο
την προώθηση της από κοινού ανάπτυξης.

(2)

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Σεβίλλης, που πραγµατοποιήθηκε στις 21 και 22 Ιουνίου 2002, έδωσε έµφαση τόσο
στην ένταξη της µετανάστευσης στις σχέσεις της Ένωσης µε
τρίτες χώρες όσο και στη σηµασία µιας ενισχυµένης συνεργασίας µε τρίτες χώρες για τη διαχείριση της µετανάστευσης,
ιδίως όσον αφορά την πρόληψη και την καταπολέµηση της
λαθροµετανάστευσης και της εµπορίας ανθρώπων.

(3)

Το Συµβούλιο, στα συµπεράσµατά του της 18ης Νοεµβρίου
2002, ζήτησε από την Κοινότητα να εξετάσει τη δυνατότητα
χορήγησης κατάλληλης βοήθειας σε τρίτες χώρες στο πλαίσιο εφαρµογής της ρήτρας για την από κοινού διαχείριση
των µεταναστευτικών ρευµάτων και την υποχρεωτική επανεισδοχή σε περίπτωση λαθροµετανάστευσης, ρήτρα η οποία
πρέπει να περιλαµβάνεται σε κάθε µελλοντική συµφωνία
συνεργασίας, συµφωνία σύνδεσης ή αντίστοιχη συµφωνία.

(1) ΕΕ C 32 της 5.2.2004, σ. 49.
(2) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης ∆εκεµβρίου 2003 (δεν
έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). Απόφαση του Συµβουλίου της 19ης Φεβρουαρίου 2004.
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Στα συµπεράσµατά του για τη µετανάστευση και την ανάπτυξη, της 19ης Μαΐου 2003, το Συµβούλιο επιβεβαίωσε
την ανάγκη για µεγαλύτερο συντονισµό µεταξύ των διακριτών αλλά αλληλένδετων αυτών τοµέων πολιτικής. Στα
συµπεράσµατα επισηµαίνονται διάφοροι τοµείς ενδεχόµενης
συνέργειας στους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση θα µπορούσε
να επικεντρώσει τις δραστηριότητές της, ενισχύοντας τους
δύο αυτούς τοµείς πολιτικής.

(10)

Τα προβλήµατα που συνδέονται µε το φαινόµενο της
µετανάστευσης απαιτούν αποτελεσµατικές, ευέλικτες και, σε
ορισµένες περιπτώσεις, ταχύρυθµες διαδικασίες λήψης
αποφάσεων για τη χρηµατοδότηση ενεργειών της Κοινότητας.

(11)

Η αξιολόγηση των προπαρασκευαστικών δράσεων θα είναι
χρήσιµη για την εφαρµογή του προγράµµατος.

(12)

Τα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογή του παρόντος
κανονισµού θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου
1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (1).

(13)

Ο παρών κανονισµός καθορίζει, για όλη τη διάρκεια του
προγράµµατος, ένα χρηµατοδοτικό πλαίσιο το οποίο αποτελεί την προνοµιακή αναφορά, κατά την έννοια του σηµείου
33 της διοργανικής συµφωνίας της 6ης Μαΐου 1999 µεταξύ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της
Επιτροπής για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη βελτίωση
της διαδικασίας του προϋπολογισµού (2), για την αρµόδια
για τον προϋπολογισµό αρχή µέσα στα πλαίσια της ετήσιας
διαδικασίας του προϋπολογισµού.

(14)

∆εδοµένου ότι οι στόχοι της προβλεπόµενης δράσης,
δηλαδή η προώθηση, στο πλαίσιο µιας συνολικής προσέγγισης για τη µετανάστευση, µιας αποτελεσµατικότερης διαχείρισης των µεταναστευτικών ρευµάτων σε στενή συνεργασία µε τις ενδιαφερόµενες τρίτες χώρες, δεν µπορούν να
επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη και, κατά συνέπεια,
λόγω των διαστάσεων ή των αποτελεσµάτων της προβλεπόµενης δράσης, µπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να λάβει µέτρα σύµφωνα
µε την αρχή της επικουρικότητας, η οποία αναφέρεται στο
άρθρο 5 της συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, η οποία επίσης αναφέρεται στο ίδιο άρθρο, ο
παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την
επίτευξη των στόχων αυτών όρια.

(15)

Η προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Κοινότητας
και η καταπολέµηση της απάτης και των παρατυπιών αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος κανονισµού. Ιδίως,
οι συµβάσεις που συνάπτονται δυνάµει του παρόντος κανονισµού θα πρέπει να εξουσιοδοτούν την Επιτροπή να εφαρµόζει τα µέτρα που προβλέπονται στον κανονισµό (Eυρατόµ,
EΚ) αριθ. 2185/96 του Συµβουλίου, της 11ης Νοεµβρίου
1996, σχετικά µε τους ελέγχους και εξακριβώσεις που
διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή µε σκοπό την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από
απάτες και λοιπές παρατυπίες (3),

(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
(2) ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1· συµφωνία όπως τροποποιήθηκε από την
απόφαση 2003/429/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 147 της 14.6.2003, σ. 25).
3
( ) ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2.
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ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ

Άρθρο 1
1. Η Κοινότητα θεσπίζει ένα πρόγραµµα συνεργασίας, εφεξής:
«το πρόγραµµα», το οποίο έχει ως στόχο την παροχή ειδικής και
συµπληρωµατικής χρηµατοδοτικής και τεχνικής βοήθειας προς
τρίτες χώρες ώστε να ενισχύονται οι χώρες αυτές στην προσπάθειά
τους για µια καλύτερη διαχείριση των µεταναστευτικών ρευµάτων
σε κάθε διάστασή τους.
2. Το πρόγραµµα προορίζεται ιδίως, αλλά όχι αποκλειστικά, για
τις τρίτες χώρες οι οποίες συµµετέχουν ενεργά στην προετοιµασία
ή την εφαρµογή µιας συµφωνίας επανεισδοχής, η οποία έχει µονογραφηθεί, υπογραφεί ή συναφθεί µε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
3. Το πρόγραµµα χρηµατοδοτεί κατάλληλες δράσεις οι οποίες
συνδυάζουν, κατά τρόπο συνεκτικό και συµπληρωµατικό, τις
γενικές αρχές της κοινοτικής πολιτικής της συνεργασίας και ανάπτυξης µε εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές της Κοινότητας
για τη συνεργασία και την ανάπτυξη έναντι των ενδιαφερόµενων
τρίτων χωρών, και οι οποίες συµπληρώνουν τις δράσεις, ιδίως στους
τοµείς της διαχείρισης των µεταναστευτικών ρευµάτων, της επιστροφής και της επανένταξης των µεταναστών στη χώρα καταγωγής
τους, του ασύλου, των συνοριακών ελέγχων, των προσφύγων και
των εκτοπισθέντων, τις προβλεπόµενες κατά την εφαρµογή των εν
λόγω στρατηγικών και χρηµατοδοτούµενες από άλλα κοινοτικά
µέσα στον τοµέα της συνεργασίας και ανάπτυξης. Οι δράσεις που
χρηµατοδοτούνται βάσει του προγράµµατος συνάδουν προς τις
προσπάθειες της Κοινότητας που συµβάλλουν στην αντιµετώπιση
των βαθύτερων αιτιών της µετανάστευσης.
4. Ο σεβασµός των δηµοκρατικών αρχών και του κράτους
δικαίου, των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των δικαιωµάτων των
µειονοτήτων καθώς και των θεµελιωδών ελευθεριών αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού. Εφόσον
κρίνεται σκόπιµο και στο µέτρο του δυνατού, οι δράσεις που
χρηµατοδοτούνται δυνάµει του παρόντος κανονισµού συνδέονται
µε µέτρα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της δηµοκρατίας, των
δικαιωµάτων του ανθρώπου και του κράτους δικαίου.
Άρθρο 2
1. Το πρόγραµµα αποσκοπεί στην προώθηση της συνεργασίας
µεταξύ της Κοινότητας και τρίτων χωρών, συµβάλλοντας στις ενδιαφερόµενες τρίτες χώρες (και στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης µε τις
χώρες αυτές), στους ακόλουθους στόχους:
α) ανάπτυξη της νοµοθεσίας τους στον τοµέα της νόµιµης µετανάστευσης, ιδίως όσον αφορά τους κανόνες εισδοχής, τα δικαιώµατα και το καθεστώς των ατόµων που γίνονται δεκτά, την ισότιµη µεταχείριση των νοµίµως διαµενόντων, την ένταξη και τη
µη διακριτική µεταχείριση καθώς και τα µέτρα καταπολέµησης
του ρατσισµού και της ξενοφοβίας·
β) ανάπτυξη της νόµιµης µετανάστευσης, σύµφωνα µε ανάλυση της
δηµογραφικής, οικονοµικής και κοινωνικής κατάστασης στις
χώρες καταγωγής και στις χώρες υποδοχής καθώς και της ικανότητας υποδοχής των χωρών υποδοχής, και στην αύξηση της
ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµης ως προς τα πλεονεκτήµατα της νόµιµης µετανάστευσης και τις συνέπειες της παράνοµης µετανάστευσης·
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γ) ανάπτυξη της νοµοθεσίας τους και των εθνικών πρακτικών όσον
αφορά τη διεθνή προστασία, ώστε να τηρούνται οι διατάξεις της
σύµβασης της Γενεύης του 1951 περί του καθεστώτος των
προσφύγων καθώς και του πρωτοκόλλου του 1967 και άλλων
συναφών διεθνών µέσων, να εξασφαλίζεται η τήρηση της αρχής
της «µη επαναπροώθησης» και να βελτιωθεί η ικανότητα των
τρίτων χωρών όσον αφορά την υποδοχή των αιτούντων άσυλο
και των προσφύγων·
δ) καθορισµός στις ενδιαφερόµενες τρίτες χώρες µιας αποτελεσµατικής και προληπτικής πολιτικής για την καταπολέµηση της λαθροµετανάστευσης, συµπεριλαµβανοµένης της καταπολέµησης
της εµπορίας ανθρώπων και της διακίνησης λαθροµεταναστών,
καθώς και της ανάπτυξης σχετικής νοµοθεσίας·
ε) επανεισδοχή, µε απόλυτη τήρηση του νόµου, και βιώσιµη
επανένταξη, στην ενδιαφερόµενη τρίτη χώρα, των ατόµων που
εισέρχονται ή παραµένουν παράνοµα στο έδαφος των κρατών
µελών ή των ατόµων τα οποία υπέβαλαν αίτηση ασύλου ανεπιτυχώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή τα οποία έχουν τύχει διεθνούς
προστασίας στο έδαφός της.
2.
Για την επίτευξη των στόχων αυτών, το πρόγραµµα µπορεί να
στηρίζει ιδίως τις ακόλουθες δράσεις:
α) διοργάνωση ενηµερωτικών εκστρατειών και παροχή νοµικών
συµβουλών για τις συνέπειες της λαθροµετανάστευσης, της
εµπορίας ανθρώπων και της διακίνησης λαθροµεταναστών,
καθώς και της παράνοµης απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή
Ένωση·
β) διάδοση πληροφοριών και νοµικών συµβουλών σχετικά µε τις
δυνατότητες νόµιµης απασχόλησης, τόσο βραχυπρόθεσµης όσο
και µακροπρόθεσµης, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για
τις διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται για το σκοπό αυτό·
γ) ανάπτυξη δράσεων µε σκοπό τη διατήρηση των δεσµών µεταξύ
των νόµιµων µεταναστών και των τοπικών κοινοτήτων της
χώρας καταγωγής τους και διευκόλυνση της συµβολής των
µεταναστών στην κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη των κοινοτήτων στη χώρα καταγωγής τους, συµπεριλαµβανοµένης της
διευκόλυνσης της αξιοποίησης των εµβασµάτων τους για παραγωγικές επενδύσεις και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, καθώς και
µε την ενίσχυση των προγραµµάτων για χορήγηση µικροπιστώσεων·
δ) διευκόλυνση του διαλόγου και της ανταλλαγής πληροφοριών
µεταξύ των φορέων της τρίτης χώρας και των υπηκόων της οι
οποίοι αντιµετωπίζουν το ενδεχόµενο µετανάστευσης·
ε) βοήθεια για την ανάπτυξη δυναµικού στον τοµέα της διατύπωσης, εφαρµογής και διασφάλισης της αποτελεσµατικότητας
της εθνικής νοµοθεσίας και των εθνικών συστηµάτων διαχείρισης όσον αφορά το άσυλο, τη µετανάστευση και την καταπολέµηση των εγκληµατικών δραστηριοτήτων, του οργανωµένου εγκλήµατος και της διαφθοράς, που συνδέονται µε τη λαθροµετανάστευση καθώς και ανάπτυξη της κατάρτισης του
προσωπικού που εργάζεται στους τοµείς της µετανάστευσης
και του ασύλου·
στ) αξιολόγηση, και, ενδεχοµένως, βελτίωση του θεσµικού και
διοικητικού πλαισίου καθώς και των δυνατοτήτων όσον αφορά
τη διενέργεια ελέγχων στα σύνορα και, παράλληλα, βελτίωση
της διαχείρισης των ελέγχων αυτών, µεταξύ άλλων µέσω επιχειρησιακής συνεργασίας·
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ζ) ανάπτυξη του δυναµικού στους τοµείς της ασφάλειας των ταξιδιωτικών εγγράφων και θεωρήσεων, συµπεριλαµβανοµένων του
τρόπου έκδοσής τους, της εξακρίβωσης στοιχείων και του εφοδιασµού µε έγγραφα των λαθροµεταναστών, συµπεριλαµβανοµένων των ιδίων υπηκόων, καθώς και της ανίχνευσης
πλαστών εγγράφων και θεωρήσεων·
η) καθιέρωση συστηµάτων για τη συγκέντρωση δεδοµένων. Παρακολούθηση και ανάλυση των µεταναστευτικών φαινοµένων.
Εντοπισµός των βαθύτερων αιτίων των µεταναστευτικών ρευµάτων και θέσπιση µέτρων για την αντιµετώπισή τους. ∆ιευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά µε τα µεταναστευτικά ρεύµατα, και ιδίως για τις ροές µεταναστών προς την
Ευρωπαϊκή Ένωση·
θ) ανάπτυξη του διαλόγου, σε περιφερειακό και υποπεριφερειακό
επίπεδο, στον τοµέα του ασύλου και της µετανάστευσης, συµπεριλαµβανοµένης της λαθροµετανάστευσης·
ι) στήριξη των διαπραγµατεύσεων των ενδιαφερόµενων τρίτων
χωρών στο πλαίσιο των δικών τους συµφωνιών επανεισδοχής µε
τις σχετικές χώρες·
ια) βοήθεια για την ανάπτυξη δυναµικού στις ενδιαφερόµενες
τρίτες χώρες όσον αφορά τις συνθήκες υποδοχής και τις δυνατότητες προστασίας των αιτούντων άσυλο, την επανεισδοχή και
βιώσιµη επανένταξη των επανεισερχοµένων καθώς και τα
προγράµµατα επανεγκατάστασης·
ιβ) υποστήριξη για τη στοχοθετηµένη κοινωνικοοικονοµική επανένταξη των επαναπατριζόµενων στη χώρα καταγωγής τους,
συµπεριλαµβανοµένων της κατάρτισης και της ανάπτυξης ικανοτήτων µε στόχο τη διευκόλυνση της ενσωµάτωσής τους στην
αγορά εργασίας.

Άρθρο 3
Για την επίτευξη των στόχων και δράσεων που καθορίζονται στο
άρθρο 2, το πρόγραµµα µπορεί να στηρίξει, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
1. Μέτρα που απαιτούνται για τον καθορισµό και την προετοιµασία των δράσεων, όπως µεταξύ άλλων:
α) µελέτες σκοπιµότητας·
β) ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τεχνικών εµπειριών µεταξύ
κρατών µελών, τρίτων χωρών, ευρωπαϊκών οργανισµών και
φορέων καθώς και διεθνών οργανισµών·
γ) γενικές µελέτες σχετικά µε την κοινοτική δράση εντός του
πεδίου εφαρµογής του παρόντος κανονισµού.
2. Εκτέλεση έργων:
α) τεχνική βοήθεια για την υλοποίηση των δράσεων, ιδίως από
εκπατρισµένο και τοπικό προσωπικό·
β) κατάρτιση και άλλες υπηρεσίες·
γ) αγορά ή/και παράδοση προϊόντων και εξοπλισµού, προµηθειών και επενδυτικών δαπανών απολύτως αναγκαίων για την
υλοποίηση των δράσεων, ιδίως δε σε εξαιρετικές περιστάσεις,
και, εφόσον αιτιολογείται δεόντως, αγορά ή µίσθωση χώρων.
3. Μέτρα για την παρακολούθηση, το λογιστικό έλεγχο και την
αξιολόγηση των δράσεων.
4. ∆ραστηριότητες για την επεξήγηση των στόχων και των αποτελεσµάτων των δράσεων αυτών στο ευρύ κοινό.
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5. ∆ράσεις, συµπεριλαµβανοµένης της τεχνικής βοήθειας, για την
αξιολόγηση προς όφελος είτε της Κοινότητας είτε των τρίτων
χωρών, της εφαρµογής των εν λόγω ενεργειών.
Λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα ώστε να δίδεται έµφαση στον
κοινοτικό χαρακτήρα της βοήθειας που παρέχεται δυνάµει του
παρόντος κανονισµού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Άρθρο 4
1.
Στους επιλέξιµους για χρηµατοδοτική στήριξη στο πλαίσιο
του προγράµµατος εταίρους µπορούν να συµπεριλαµβάνονται περιφερειακοί και διεθνείς οργανισµοί και υπηρεσίες (ιδίως υπηρεσίες
του ΟΗΕ) καθώς και µη κυβερνητικές οργανώσεις ή άλλοι µη κρατικοί φορείς, οµοσπονδιακές, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές
αρχές, τα τµήµατα και οι υπηρεσίες τους, ιδρύµατα, ενώσεις και
δηµόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, τόσο από την Ευρωπαϊκή
Ένωση όσο και από τις ενδιαφερόµενες τρίτες χώρες, µε ενθάρρυνση των εταιρικών σχέσεων µεταξύ τους.
2.
Οι ενέργειες που χρηµατοδοτούνται από την Κοινότητα δυνάµει του παρόντος κανονισµού υλοποιούνται από την Επιτροπή.

Άρθρο 5
Με την επιφύλαξη του θεσµικού και πολιτικού πλαισίου εντός του
οποίου ασκούν τις δραστηριότητές τους οι εταίροι που αναφέρονται στο άρθρο 4, λαµβάνονται ιδίως υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία
προκειµένου να διαπιστώνεται η καταλληλότητα ενός φορέα για
κοινοτική χρηµατοδότηση:
1. Η εµπειρία του στα θέµατα, που προσδιορίζονται στο άρθρο 2
παράγραφος 1, ιδίως σε σχέση µε δράσεις στον τοµέα του
ασύλου και της µετανάστευσης.
2. Η δέσµευση που αναλαµβάνει να υπερασπίζεται, να σέβεται και
να προωθεί χωρίς διακρίσεις τα δικαιώµατα του ανθρώπου και
τις δηµοκρατικές αρχές.
3. Οι ικανότητές του όσον αφορά τη διοικητική και χρηµατοοικονοµική διαχείριση.
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Για το χρονικό διάστηµα µετά την 31η ∆εκεµβρίου 2006, το ποσό
θεωρείται ότι έχει επιβεβαιωθεί εφόσον είναι συµβατό στη φάση
αυτή µε τις δηµοσιονοµικές προοπτικές που θα ισχύουν για την
περίοδο από το 2007 και µετά, υπό το πρίσµα των διαθέσιµων,
δυνάµει του άρθρου 10 παράγραφοι 2 και 3, πληροφοριών.
2. Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρµόδια για τον
προϋπολογισµό αρχή εντός των ορίων των δηµοσιονοµικών προοπτικών.
3. Η κοινοτική συγχρηµατοδότηση µιας δράσης στο πλαίσιο του
προγράµµατος δεν υπερβαίνει το 80 %, µε την επιφύλαξη άλλων
εφαρµοστέων διατάξεων του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ.
1605/2002 (1) (εφεξής: «δηµοσιονοµικός κανονισµός»), και ιδίως
του άρθρου 169. Αποκλείει δε οποιαδήποτε άλλη χρηµατοδότηση
από άλλο πρόγραµµα το οποίο χρηµατοδοτείται από το γενικό
προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Η κοινοτική χρηµατοδότηση δυνάµει του παρόντος κανονισµού χορηγείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του δηµοσιονοµικού
κανονισµού. Οι αποφάσεις χρηµατοδότησης και οι απορρέουσες εξ
αυτών συµβάσεις υπόκεινται στο δηµοσιονοµικό έλεγχο της Επιτροπής και στους ελέγχους του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
5. Η Επιτροπή λαµβάνει κάθε αναγκαία πρωτοβουλία προκειµένου να εξασφαλίζει τον ικανοποιητικό συντονισµό µε τους άλλους
χορηγούς.

Άρθρο 7
1. Η Επιτροπή εξασφαλίζει γενικά τη συνεκτικότητα και συµπληρωµατικότητα µε τα άλλα συναφή µέσα, πολιτικές, δράσεις και
προγράµµατα της Κοινότητας.
2. Για την ενδυνάµωση της συνεκτικότητας και συµπληρωµατικότητας µεταξύ των δράσεων που χρηµατοδοτούνται από την Κοινότητα και εκείνων που χρηµατοδοτούνται από τα κράτη µέλη για
την εξασφάλιση της βέλτιστης αποτελεσµατικότητας των εν λόγω
δράσεων, η Επιτροπή λαµβάνει όλα τα αναγκαία συντονιστικά
µέτρα.

4. Οι τεχνικές και υλικοτεχνικές ικανότητές του σε σχέση µε τη
σχεδιαζόµενη δράση.
5. Ενδεχοµένως, τα αποτελέσµατα τυχόν προηγούµενων δράσεων
που έχει διεξάγει, και ιδίως εκείνων που έχουν χρηµατοδοτηθεί
από την Κοινότητα, τα κράτη µέλη και διεθνείς οργανισµούς.

Άρθρο 8
1. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και υλοποίηση
του προγράµµατος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Άρθρο 6
1.
Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την εφαρµογή του παρόντος
κανονισµού για το χρονικό διάστηµα από 1ης Ιανουαρίου 2004
έως 31ης ∆εκεµβρίου 2008 ορίζεται σε 250 εκατοµµύρια ευρώ, εκ
των οποίων 120 εκατοµµύρια ευρώ για το χρονικό διάστηµα έως
τις 31 ∆εκεµβρίου 2006.

2. Η Επιτροπή διαχειρίζεται το πρόγραµµα σύµφωνα µε το
δηµοσιονοµικό κανονισµό και τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ.
2342/2002 της Επιτροπής (2) για τη θέσπιση των κανόνων εφαρµογής του δηµοσιονοµικού κανονισµού, ιδίως όσον αφορά τις
προµήθειες και τις επιδοτήσεις.
(1) Κανονισµός (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου, της 25ης
Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δηµοσιονοµικού κανονισµού που
εφαρµόζεται στο γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1).
(2) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 1.
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3.
Για την εφαρµογή του προγράµµατος, η Επιτροπή καταρτίζει,
σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2, ετήσιο πρόγραµµα εργασίας. Σύµφωνα µε τους στόχους και
τα κριτήρια του παρόντος κανονισµού, το πρόγραµµα εργασίας
καθορίζει τις, υπό µορφή γεωγραφικών δυνατοτήτων και θεµατικών
τοµέων παρέµβασης, προτεραιότητες των δράσεων που πρέπει να
υποστηριχθούν, τους ειδικούς στόχους, τα αναµενόµενα αποτελέσµατα καθώς και το ενδεικτικό ποσό. Στο µέτρο του δυνατού, επιδιώκεται γενική ισορροπία µεταξύ των προτεραιοτήτων αυτών για
την κατάρτιση του προγράµµατος εργασίας. Η Επιτροπή µπορεί να
συµβουλεύεται και άλλα ενδιαφερόµενα µέρη όσον αφορά το πρόγραµµα εργασίας.
4.
Το πρόγραµµα εργασίας πρέπει να είναι διαρθρωµένο µε
συνεκτικό και συµπληρωµατικό τρόπο σε σχέση µε τα έγγραφα
στρατηγικής ανά χώρα και τα έγγραφα περιφερειακής στρατηγικής
καθώς και µε τα προγράµµατα αναπτυξιακής συνεργασίας που
έχουν καταρτισθεί στο πλαίσιο της κοινοτικής πολιτικής συνεργασίας και ανάπτυξης.
5.
Η Επιτροπή εγκρίνει τον κατάλογο των επιλεγόµενων έργων
σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2.
Άρθρο 9
1.
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο 10
1. Η Επιτροπή παρακολουθεί διαρκώς και αξιολογεί τακτικά την
υλοποίηση του προγράµµατος.
2. Η Επιτροπή υποβάλλει προκαταρκτική ενδιάµεση έκθεση αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σχετικά µε
την υλοποίηση του προγράµµατος το αργότερο έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2006 και τελική έκθεση το αργότερο έως τις 31 ∆εκεµβρίου
2010. Επίσης, η Επιτροπή ενηµερώνει την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή, ταυτόχρονα µε την παρουσίαση του προσχεδίου του
γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά µε το
βαθµό υλοποίησης του προγράµµατος.
3. Κατόπιν αιτήµατος των κρατών µελών ή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων για τις µελλοντικές δηµοσιονοµικές προοπτικές, η Επιτροπή µπορεί επίσης να
αξιολογεί τα αποτελέσµατα των κοινοτικών δράσεων και προγραµµάτων δυνάµει του παρόντος κανονισµού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

Άρθρο 11

2.
Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων
των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Το πρόγραµµα που θεσπίζεται µε τον παρόντα κανονισµό διαρκεί
από την 1η Ιανουαρίου 2004 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2008.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/EΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.

Άρθρο 12

3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εποµένη της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Στρασβούργο, 10 Μαρτίου 2004.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο
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