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ODLUKA br. 1554/2005/EZ EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA 
 

od 7. rujna 2005. 
 

kojom se izmjenjuje i dopunjuje Odluka Vijeća 2001/51/EZ o uspostavi programa koji se 
odnosi na okvirnu strategiju Zajednice o ravnopravnosti spolova i Odluka br. 848/2004/EZ o 
uspostavi programa djelovanja Zajednice za promicanje organizacija koje na europskoj razini 

djeluju na području ravnopravnosti muškaraca i žena 
 

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE, 
 
uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a osobito njegov članak 13. stavak 
2., 
 
uzimajući u obzir prijedlog Komisije, 
 
djelujući u skladu s postupkom predviđenim u članku 251. Ugovora1, 
 
budući da: 
 
(1) Odlukom 2001/51/EZ2 Vijeće je uspostavilo program koji se odnosi na okvirnu strategiju 
Zajednice za ravnopravnost spolova kako bi poboljšalo razumijevanje pitanja vezanih za 
ravnopravnost spolova, promicalo i širilo vrijednosti i praksu na kojima se temelji 
ravnopravnost spolova, te razvijalo sposobnosti djelotvornog promicanja ravnopravnosti 
spolova kod sudionika; 
 
(2) Odlukom br. 848/2004/EZ3 Europski parlament i Vijeće uspostavili su program djelovanja 
Zajednice za promicanje organizacija koje na europskoj razini djeluju na području 
ravnopravnosti muškaraca i žena kako bi poduprli aktivnosti tih organizacija čiji tekući 
program rada ili neka posebna mjera služe općem europskom interesu na području 
ravnopravnosti muškaraca i žena ili teže nekom cilju koji je dio politike Europske unije na 
tom području; 
 
(3) oba programa završavaju 31. prosinca 2005. Nužno je osigurati kontinuitet politike 
Zajednice za promicanje ravnopravnosti spolova s obzirom na ciljeve ugrađene u članak 13. 
Ugovora; 
 
(4) programe je potrebno produžiti za još godinu dana prijelaznog razdoblja dok se ne 
uspostavi novi višegodišnji okvir financiranja djelovanja na području zapošljavanja i socijalne 
politike u razdoblju od 2007. do 2013., uključujući i dio koji se odnosi na  ravnopravnost 
spolova; 
 
(5) Odluka 2001/51/EZ temeljila se na članku 13. Ugovora. Međutim, nakon izmjena i 
dopuna koje je donio Ugovor iz Nice, članak 13. stavak 2. predstavlja posebni pravni temelj 

 
1 Mišljenje Europskoga parlamenta od 26. svibnja 2005. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća 
od 12. srpnja 2005. 
2 SL L 17, 19.1.2001., str. 22. 
3 SL L 157, 30.4.2004., str. 18. Odluka ispravljena u  SL L 195, 2.6.2004., str. 7. 
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za donošenje poticajnih mjera Zajednice čija je svrha pridonijeti suzbijanju diskriminacije. 
Stoga je potrebno izmjene i dopune Odluke 2001/51/EZ temeljiti na članku 13. stavku 2., 
 
DONIJELI SU OVU ODLUKU: 
 

Članak 1. 
 

Odluka 2001/51/EZ mijenja se kako slijedi: 
 
1. u članku 1. datum '31. prosinca 2005.' zamjenjuje se datumom '31. prosinca 2006.'; 
 
2. članak 11. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim: 
 
'1. Referentni financijski iznos za provedbu programa u razdoblju od 2001. do 2006. je 61,5 
milijuna eura.' 
 

Članak 2. 
 

Odluka br. 848/2004/EZ mijenja se kako slijedi: 
 
1. u članku 1. stavku 3. datum '31. prosinca 2005.' zamjenjuje se datumom '31. prosinca 
2006.'; 
 
2. članak 6. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim: 
 
'1. Financijski okvir za provedbu programa u razdoblju od 2004. do 2006. je 3,3 milijuna 
eura.' 
 

Članak 3. 
 

Ova Odluka stupa na snagu na dan njene objave u Službenom listu Europskih zajednica. 
 

Članak 4. 
 

Ova je Odluka upućena državama članicama. 
 
 
Sastavljeno u Strasbourgu, 7. rujna 2005. 
 
 
 Za Europski parlament Za Vijeće 
 Predsjednik Predsjednik 
 
 J. BORREL FONTELLES C. CLARKE 


