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12. Lisätiedot

10. Hakemuslomake ja toimitettavat tiedot
Hakemuksen tekemiseen on käytettävä 12. kohdassa mainittuun hakuoppaaseen liitettyä vakiolomaketta, jonka
mallia ja määräyksiä on tarkkaan noudatettava. Hakijan
on toimitettava kustakin hakemuksesta allekirjoitettu alkuperäiskappale ja kolme jäljennöstä sekä sähköinen
versio 3,5 tuuman levykkeellä.

Ehdotuspyyntöä koskevia lisätietoja löytyy hakuoppaasta
(Guidelines for Applicants), joka julkaistaan yhdessä tämän
ilmoituksen kanssa yhteistyötoimisto EuropeAidin Internetsivulla osoitteessa:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm
Ehdotuspyyntöä koskevat kysymykset on lähetettävä sähköpostilla (tämän ehdotuspyynnön 1. kohdassa esitetty julkaisuviite mainiten) osoitteeseen:

11. Hakemusten viimeinen jättöpäivä
Maanantai, 29. heinäkuuta 2002, klo 16.00 Keski-Euroopan aikaa.

Euroopan komission tämän määräajan jälkeen vastaanottamia hakemuksia ei oteta huomioon.

EuropeAid-ADP@cec.eu.int
Kaikkia hakijoita kehotetaan käymään edellä mainituilla
Internet-sivuilla säännöllisesti ennen hakemusten jättämiselle asetettua määräaikaa, koska komissio julkaisee sivuillaan vastauksia yleisimmin esitettyihin kysymyksiin.

EHDOTUSPYYNTÖ
Demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen aloite (Rikostoiminnan ehkäiseminen ja
kansainvälisen oikeuden edistäminen)
Euroopan komission julkaisema
(2002/C 103/05)

1. Julkaisuviite
EuropeAid/113821/C/G.
2. Ohjelma ja rahoituslähde
Euroopan parlamentin aloitteesta vuonna 1994 alkunsa
saaneen demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen aloitteen (1) päätavoitteena on edistää ihmisoikeuksia, demokratiaa ja konfliktien ehkäisemistä kolmansissa
maissa (2) tarjoamalla rahoitustukea näiden tavoitteiden
saavuttamista edistäville toimille. Kertomus demokratiaa
ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen aloitteen yhteydessä vuosina 1996–1999 rahoitetuista hankkeista on saatavilla seuraavassa Internet-osoitteessa:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/
ddh/documents_en.htm
(1) Demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen aloite perustuu 29. huhtikuuta 1999 annettuihin neuvoston asetuksiin (EY)
N:o 975/1999 ja (EY) N:o 976/1999 (EYVL L 120, 8.5.1999, s. 8).
(2) Eli siis Euroopan unionin ulkopuolella.

3. Toiminnan luonne, maantieteellinen alue ja hankkeiden kesto
a) Komissio antoi toukokuussa 2001 toimintapolitiikkaa
koskevan kannanoton eli tiedonannon Euroopan unionin tehtävästä ihmisoikeuksien ja demokratisoitumisen
edistämisessä kolmansissa maissa (3). Komissio on määrittänyt aihealueet, joista järjestetään neljä ehdotuspyyntöä vuonna 2002:
— Tuki kuolemanrangaistuksen poistamiseksi.
— i) Kidutuksen ehkäiseminen ja ii) tuki kidutuksen
uhrien kuntouttamiseen.
— Rikostoiminnan ehkäiseminen ja kansainvälisen oikeuden edistäminen, erityisesti tukemalla kansainvälisten tuomioistuinten työtä sekä kansainvälisen rikostuomioistuimen perustamista ja toimintaa.
(3) KOM(2001) 252 lopullinen.
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— i) Rasismin ja muukalaisvihan torjunta (panemalla
täytäntöön osia rasismin vastaisessa YK:n maailmankokouksessa vuonna 2001 sovitusta toimintasuunnitelmasta) ja ii) etnisten vähemmistöjen ja alkuperäiskansojen vastaisen syrjinnän torjunta.
Tämä ilmoitus koskee ehdotuspyyntöä, joka liittyy tukeen kansainvälisen oikeuden edistämiseksi.
b) Maantieteellinen alue: Toiminta voi tapahtua seuraavissa
maissa tai kohdistua niihin: a) Ruanda, b) entisen Jugoslavian maat, c) maat, jotka eivät ole vielä ratifioineet
kansainvälistä rikostuomioistuinta koskevaa yleissopimusta tai joissa ei ole annettu asiasta kansallisia täytäntöönpanosäädöksiä, d) mitkä tahansa kaksi tai useampaa maata samalla alueella.
c) Hankkeiden enimmäiskesto: 36 kuukautta.
Tarkempia tietoja annetaan 12 kohdassa mainituissa hakuohjeissa.
4. Tähän ehdotuspyyntöön käytettävissä oleva kokonaismäärä
Tähän ehdotuspyyntöön kokonaisuudessaan käytettävissä
oleva määrä on arviolta 6 miljoonaa euroa.
5. Avustusten enimmäis- ja vähimmäismäärät
a) Avustuksen vähimmäismäärä hanketta kohti: 300 000
euroa.
b) Avustuksen enimmäismäärä hanketta kohti: 1 500 000
euroa.
c) Yhteisön rahoituksella katettavien hankekustannusten
enimmäisosuus: 80 prosenttia.
d) Yhteisön rahoituksella katettavien hankekustannusten
vähimmäisosuus: 50 prosenttia.
6. Myönnettävien avustusten enimmäislukumäärä
20.
7. Kelpoisuus: soveltuvat hakijat
Hakijoiden on oltava voittoa tavoittelemattomia ja valtiosta
riippumattomia järjestöjä (1) tai korkea-asteen oppilaitok-

(1) Ei siis valtiollisia, kansallisia tai kansainvälisiä valtiosta riippuvia
laitoksia tai järjestöjä taikka sellaisten määräysvallassa tosiasiallisesti
olevia organisaatioita. Se, miten todennäköisesti potentiaalista hakijaa pidetään mainitunlaisen laitoksen tai järjestön määräysvallassa
tosiasiallisesti olevana, riippuu siitä, missä määrin hakija voi osoittaa
olevansa riippumaton valtiosta päätöksenteossaan, talousarviossaan
ja henkilöstönsä nimittämisessä (johtokunnan tai muun vastaavan
elimen jäsenet mukaan luettuina).
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sia, ja niiden päätoimipaikan pitää yleensä sijaita Euroopan
unionissa tai jossakin edunsaajamaassa.
8. Myöntämismenettelyn tulosten alustava ilmoitusajankohta
Marraskuu 2002.
9. Myöntämisperusteet
Lisätietoja on 12 kohdassa mainitun hakuoppaan 2.3 kohdassa.
10. Hakemuslomake ja toimitettavat tiedot
Hakemuksen tekemiseen on käytettävä 12 kohdassa mainittuun hakuoppaaseen liitettyä vakiolomaketta, jonka
mallia ja määräyksiä on tarkkaan noudatettava. Hakijan
on toimitettava kustakin hakemuksesta allekirjoitettu alkuperäiskappale ja kolme jäljennöstä sekä sähköinen
versio 3,5 tuuman levykkeellä.
11. Hakemusten viimeinen jättöpäivä
Maanantai 29. heinäkuuta 2002 klo 16.00 Keski-Euroopan
aikaa.
Euroopan komission tämän määräajan jälkeen vastaanottamia hakemuksia ei oteta huomioon.
12. Lisätiedot
Ehdotuspyyntöä koskevia lisätietoja löytyy hakuoppaasta
(Guidelines for Applicants), joka julkaistaan yhdessä tämän
ilmoituksen kanssa yhteistyötoimisto EuropeAidin Internetsivulla osoitteessa:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm
Ehdotuspyyntöä koskevat kysymykset on lähetettävä sähköpostilla (tämän ehdotuspyynnön 1 kohdassa esitetty julkaisuviite mainiten) osoitteeseen:
EuropeAid-PIJ@cec.eu.int
Kaikkia hakijoita kehotetaan käymään edellä mainituilla
Internet-sivuilla säännöllisesti ennen hakemusten jättämiselle asetettua määräaikaa, koska komissio julkaisee sivuillaan vastauksia yleisimmin esitettyihin kysymyksiin.

