
BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 05. ALCÍM — EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS KAPCSOLATOK A TAGSÁGGAL NEM RENDELKEZŐ IPARI ORSZÁGOKKAL

Cím
Alcím

Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés PK

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

19 05. EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS KAP-
CSOLATOK A TAGSÁGGAL
NEM RENDELKEZŐ IPARI
ORSZÁGOKKAL

19 05 01. Együttműködés a tagsággal
nem rendelkező ipari országok-
kal 4 22 200 000 18 000 000 16 342 000 16 671 000 16 247 022,74 12 208 587,74

19 05 02. KEDO 4 p.m. p.m. p.m. p.m. 847 960,66 847 960,65

19 05 03. Kísérleti projekt a globális kihí-
vások kezelésére szolgáló
transzatlanti módszerekről 4 2 500 000 1 500 000

19 05. Alcím – Összesen 24 700 000 19 500 000 16 342 000 16 671 000 17 094 983,40 13 056 548,39
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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 05. ALCÍM — EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS KAPCSOLATOK A TAGSÁGGAL NEM RENDELKEZŐ IPARI ORSZÁGOKKAL (folytatás)

19 05 01. Együttműködés a tagsággal nem rendelkező ipari országokkal

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

22 200 000 18 000 000 16 342 000 16 671 000 16 247 022,74 12 208 587,74

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások
Kifizetések

2006 2007 2008 2009 Következő
évek és egyéb

2006 előtti, kifizetetlen köte-
lezettségvállalások

30 185 507 16 671 000 13 514 507

Ismét rendelkezésre álló
és/vagy 2005-ról áthozott
kötelezettségvállalási elői-
rányzatok

2006. évi előirányzatok 16 342 000 4 485 493 11 500 000 356 507

2007. évi előirányzatok 22 200 000 7 200 000 12 000 000 3 000 000

Összesen 68 727 507 16 671 000 18 000 000 18 700 000 12 356 507 3 000 000

Megjegyzések

Korábbi 19 05 02. jogcím

Amerikai Egyesült Államok

A tervezett tevékenységek továbbra is hozzájárulnak az 1995 decemberében aláírt új Transzatlanti Cselekvési Program (NTA)
alkalmazásához, amely keretet biztosít az EU és az Amerikai Egyesült Államok közötti kapcsolatokhoz. Az NTA-t egy közös
cselekvési terv egészíti ki, amelynek keretében az EU és az Amerikai Egyesült Államok célkitűzések széles skálájának elérésére
vállalnak közös kötelezettséget a kétoldalú kapcsolatok területén, valamint a tagsággal nem rendelkező államok felé irányuló,
multilaterális fórumokon megnyilvánuló és a globális kihívásokat illető együttműködési tevékenységekben. Az intézkedések köz-
ponti eleme a nyilvános diplomácia és a helyszíni tevékenység lesz az EU egyesült államokbeli jelenlétének hangsúlyozása és
láthatóságának fokozása érdekében; eszközei pedig az EU-USA kapcsolatokra vonatkozó politikai kutatás és vita előmozdítása,
valamint az USA-val aktuális kérdésekben – többek között a demokrácia támogatása és az energiabiztonság területén – folyta-
tott politikai és gazdasági párbeszéd ösztönzésére és élénkítésére irányuló intézkedések.

Kanada

Az EU és Kanada közötti együttműködés széles körű napirendjét visszatükrözi az a sokféle tevékenység, amelyek beleilleszked-
nek az EU és Kanada közötti kapcsolatokról szóló közös politikai nyilatkozat, valamint az EU és Kanada közötti akcióterv által
meghatározott általános együttműködési programba. A Bizottság folytatja az együttműködés szorosabbá tételét és a gazdasági
kapcsolatok fejlesztését célzó tevékenységeket. Tovább folytatódnak az EU Kanadában való megismertetésére és az EU és Kanada
közötti kapcsolatok előnyeinek hangsúlyozására irányuló erőfeszítések – célzott nyilvános diplomácia és helyszíni kezdemé-
nyezések formájában.

Japán

A tervezett tevékenységek célja az EU-áruk piacra jutásának és a határátlépési szolgáltatásoknak a javítása Japánban, az alábbiak
révén:

– a japán piac ismeretének javítását célzó intézkedések; tovább folytatódik a vezetői képzési program (VKP), melynek célja
olyan európai vezetői gárda felkészítése, akik képesek a japán üzleti környezetben kommunikálni és tevékenykedni,

– az uniós vállalatok Japánban való kereskedelmi jelenlétét ersőítő intézkedések,

– egyéb, a japán piacra való bejutást megkönnyítő intézkedések (üzleti kapcsolatok, partnerségi programok, versenyképes-
ségi kezdeményezések).
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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 05. ALCÍM — EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS KAPCSOLATOK A TAGSÁGGAL NEM RENDELKEZŐ IPARI ORSZÁGOKKAL (folytatás)

19 05 01. (folytatás)

Folytatni kell az erőfeszítéseket a 2001. decemberi csúcsértekezleten elfogadott EU-Japán akcióterv konkrét tevékenységekké tör-
ténő átalakítására (pl. konferenciák, szemináriumok, európai központok létesítése Japánban, a polgárok közötti közvetlen kap-
csolatok, oktatási együttműködés stb.).

Külső feleknek a promóciós tevékenységekhez, nevezetesen a vezetői képzési programokhoz VKP való pénzügyi hozzájárulá-
sából keletkező bármely bevétel azt eredményezheti, hogy az 1995/2006/EK, Euratom rendelettel (HL L 390., 2006.12.30., 1. o.)
módosított, az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i
1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 18. cikkével összhangban további előirányzatok nyújthatók (HL L 248., 2002.9.16.,
1. o.).

Dél-Korea

A fő tevékenységek közé tartozik a vezetői képzési program (VKP), melynek célja olyan európai vezetői gárda felkészítése, akik
képesek a koreai üzleti környezetben kommunikálni és tevékenykedni; továbbá a gazdasági partnerkapcsolatok és üzleti egy-
üttműködések előmozdítására irányuló egyéb intézkedések.

Ausztrália és Új-Zéland

A Bizottság megfontolás tárgyává teszi azokat a tevékenységeket, amelyek összhangban vannak a különösen az 1997 júniusá-
ban aláírt és 2003-ban felülvizsgált Közös Nyilatkozatban meghatározott célkitűzésekkel. Új-Zéland tekintetében a megfonto-
landó lehetséges projektek célja az együttműködés erősítése az 1999 májusában aláírt, és 2004-ben felülvizsgált Közös Nyilat-
kozatban hivatkozott területeken annak érdekében, hogy elérjék a gazdasági együttműködést, a politikai és biztonságpolitikai
együttműködést illetően és a más együttműködési területeken meghatározott közös célokat.

A hangsúly a következő célkitűzésekkel rendelkező kezdeményezésekre helyeződik: i. az ember–ember közötti kapcsolatok,
valamint az EU és Ausztrália/Új-Zéland közötti együttműködés megerősítése; ii. az EU, kezdeményezései és szakpolitikái köz-
érthetőségének erősítése Ausztráliában/Új-Zélandon, különösen a tantervfejlesztésen, a kutatási és helyszíni tevékenységeken,
valamint a népi diplomáciai kezdeményezéseken keresztül; iii. a közös politikai nyilatkozatban megállapított célkitűzések eléré-
sére szolgáló egyéb tevékenységek.

Újonnan iparosodott ázsiai országok és területek (Brunei, kínai Taipei, Hongkong, Makaó és Szingapúr) valamint az Öböl-menti Együtt-
működési Tanács országai (Kuvait, Katar, EAE, Bahrein és Szaúd-Arábia)

A tervezett kezdeményezések a következőkre irányulnak: az EU, illetve kezdeményezései és politikái jobb megértésének elő-
mozdítása nyilvános diplomácia és helyszíni tevékenységek révén; a gazdasági partnerkapcsolatok és üzleti együttműködések
előmozdítása; a polgárok közötti közvetlen kapcsolatok és oktatási együttműködés.

Jogalap

Az Európai Közösségek és Kanada közötti kereskedelmi és gazdasági együttműködésről szóló keretmegállapodás megkötéséről
szóló, 1976. szeptember 20-i 2300/76/EGK tanácsi rendelet (HL L 260., 1976.9.24., 1. o.) és a 2004. márciusi EU-Kanada Tár-
sulási Menetrend.

Az 1900/2005/EK rendelettel (HL L 303., 2005.11.22., 22. o.) módosított, az Európai Unió és Észak-Amerika, a Távol-Kelet és
Ausztrálázsia ipari országai közötti együttműködés és a kereskedelmi kapcsolatok előmozdítását szolgáló projektek végrehaj-
tásáról, valamint az 1035/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2001. február 26-i 382/2001/EK tanácsi rende-
let (HL L 57., 2001.2.27., 10. o.).

Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai és másrészről a Koreai Köztársaság közötti kereskedelmi és együttműködési
keretmegállapodás megkötéséről szóló, 2001. március 19-i 2001/248/EK tanácsi határozat (HL L 90., 2001.3.30., 45. o.).

Az iparosodott és egyéb, magas jövedelmű országokkal és területekkel folytatott együttműködés finanszírozási eszközének lét-
rehozásáról szóló, 2006. december 21-i 1934/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 405., 2006.12.30., 41. o.).

Jogi hivatkozások

Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti kapcsolatokról szóló 1990. november 22-i Transzatlanti Nyilatkozat.

A Tanács által 1995. december 3-án aláírt Új Transzatlanti Agenda és az EK-USA közös cselekvési terv.
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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 05. ALCÍM — EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS KAPCSOLATOK A TAGSÁGGAL NEM RENDELKEZŐ IPARI ORSZÁGOKKAL (folytatás)

19 05 02. KEDO

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. p.m. p.m. p.m. 847 960,66 847 960,65

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2006 2007 2008 2009 Következő
évek és egyéb

2006 előtti, kifizetetlen köte-
lezettségvállalások

0

Ismét rendelkezésre álló
és/vagy 2005-ról áthozott
kötelezettségvállalási elői-
rányzatok

2006. évi előirányzatok p.m. p.m.

2007. évi előirányzatok p.m. p.m.

Összesen 0 p.m.

Megjegyzések

Korábbi 19 05 01. jogcím

A költségvetésben nem szerepel a Koreai-félsziget Energiaügyi Fejlesztési Szervezetéhez (KEDO) való hozzájárulásra szánt elő-
irányzat, mivel a KEDO várhatóan 2006 végéig felszámolásra kerül.

Jogalap

Az Európai Atomenergia-közösség és a Koreai-félsziget Energiaügyi Fejlesztési Szervezete között 2006. március 24-én létrejött
megállapodás.

Az Európai Atomenergia-közösség részvétele a Koreai-félsziget Energiaügyi Fejlesztési Szervezetében.

A nukleáris biztonsági együttműködési eszköz létrehozásáról szóló … -i …/…/EK tanács rendelet (HL L …, …, … o.).
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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 05. ALCÍM — EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS KAPCSOLATOK A TAGSÁGGAL NEM RENDELKEZŐ IPARI ORSZÁGOKKAL (folytatás)

19 05 03. Kísérleti projekt a globális kihívások kezelésére szolgáló transzatlanti módszerekről

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

2 500 000 1 500 000

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2006 2007 2008 2009 Következő
évek és egyéb

2006 előtti, kifizetetlen köte-
lezettségvállalások

Ismét rendelkezésre álló
és/vagy 2005-ról áthozott
kötelezettségvállalási elői-
rányzatok

2006. évi előirányzatok

2007. évi előirányzatok 2 500 000 1 500 000 1 000 000

Összesen 2 500 000 1 500 000 1 000 000

Megjegyzések

E kísérleti projekt a kulcsfontosságú nemzetközi politikai kihívások – például olyan környezeti problémák, mint az éghajlatvál-
tozás – közös transzatlanti megközelítéseinek, valamint a pénzügyi segítségnyújtás koordinációjának olyan országokban tör-
ténő előmozdítására szolgál, mint Afganisztán vagy Koszovó. E kísérleti projekt intézkedései a nemzetközi közösség fellépései
hatékonyságának fokozását célozzák, és a meglévő mechanizmusokat egészítik ki. A kísérleti projekt az európai és egyesült álla-
mokbeli politikai döntéshozók közötti azon innovatív fellépések finanszírozására szolgál, amelyek kívül esnek a hatályos jogi
eszközök értelmében rendelkezésre álló jelenlegi eszközök hatókörén. E fellépés végrehajtása során a Bizottság gondoskodik a
támogatások kiegyensúlyozott elosztásáról.

Jogalap

Kísérleti projekt az 1995/2006/EK, Euratom rendelettel (HL L 390., 2006.12.30., 1. o.) módosított, az Európai Közösségek álta-
lános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
49. cikkének (6) bekezdése értelmében (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.).

Jogi hivatkozások

Az Európai Parlament 2006. május 18-i állásfoglalása a Bizottság 2007-es éves politikai stratégiájáról. Az Európai Parlament
2006. június 1-jei állásfoglalásai az EU-Egyesült Államok kapcsolat transzatlanti partnerségi megállapodás keretén belüli javí-
tásáról és az EU-USA transzatlanti gazdasági kapcsolatokról.
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