
BIZOTTSÁG
21. CÍM — FEJLESZTÉS ÉS AZ AKCS-ÁLLAMOKKAL FENNTARTOTT KAPCSOLATOK

21 03. ALCÍM — A FEJLESZTÉS NEM ÁLLAMI SZEREPLŐI

Cím
Alcím
Jogcímcso-
port
Jogcím

Megnevezés PK

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

21 03. A FEJLESZTÉS NEM ÁLLAMI
SZEREPLŐI

21 03 01. A fejlesztés nem állami szerep-
lői – A fejlesztési együttműkö-
dési eszköz horizontális és föld-
rajzi hatálya alá tartozó
tevékenységek

21 03 01 01. A fejlesztés nem állami szereplői
– A fejlesztési együttműködési
eszköz horizontális és földrajzi
hatálya alá tartozó tevékenysé-
gek 4 171 000 000 3 000 000

21 03 01 02. Helyi hatóságok a fejlesztésben –
A fejlesztési együttműködési
eszköz horizontális és földrajzi
hatálya alá tartozó tevékenysé-
gek 4 30 000 000 1 000 000

21 03 01. jogcímcsoport –
Részösszeg 201 000 000 4 000 000

21 03 02. A fejlesztés nem állami
szereplői – Az európai
szomszédsági és partnerségi
eszköz (ENPI) horizontális és
földrajzi hatálya alá tartozó
tevékenységek 4 6 852 900 1 036 513 p.m. p.m.

21 03 03. A fejlesztés nem állami
szereplői – A korábbi
együttműködés lezárása 4 p.m. 145 000 000 210 000 000 186 000 000 200 283 737,79 117 437 023,90

21 03. Alcím – Összesen 207 852 900 150 036 513 210 000 000 186 000 000 200 283 737,79 117 437 023,90

Megjegyzések

Új alcím
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BIZOTTSÁG
21. CÍM — FEJLESZTÉS ÉS AZ AKCS-ÁLLAMOKKAL FENNTARTOTT KAPCSOLATOK

21 03. ALCÍM — A FEJLESZTÉS NEM ÁLLAMI SZEREPLŐI (folytatás)

21 03 01. A fejlesztés nem állami szereplői – A fejlesztési együttműködési eszköz horizontális és földrajzi hatálya alá tartozó
tevékenységek

Megjegyzések

Új jogcímcsoport

Ezen előirányzat célja, hogy a fejlődő országokban támogassa a civil társadalmi szervezetek és helyi hatóságok által végrehaj-
tott, a Közösségtől és partnerországoktól származó, fejlesztés területén tett kezdeményezéseket, valamint hogy erősítse politi-
kai döntéshozatali képességüket az alábbiak érdekében:

– befogadó és felhatalmazott társadalom támogatása annak érdekében, hogy i. a lakosság szolgáltatások és erőforrások fő
áramlásának hatókörén kívül eső, és a politikai döntéshozatali eljárásból kizárt részének kedvezzen; ii. növelje a partne-
rországok civil társadalmi szervezeteinek és helyi hatóságainak kapacitását, ezzel megkönnyítve a fenntartható fejlődési
stratégiák kidolgozásában és végrehajtásában való részvételüket; iii. megkönnyítse az állami és nem állami szereplők közötti
párbeszédet különböző kontextusokban,

– az európai lakosság fejlesztési kérdésekkel kapcsolatos tudatosságának növelése, valamint az európai nyilvánosság aktív
támogatásának mobilizálása a partnerországok szegénységcsökkentő és fenntartható fejlesztési stratégiáihoz, a fejlett és a
fejlődő országok közötti tisztességesebb kapcsolatokhoz, valamint a civil társadalomnak az előrehaladás és az átalakulás
tényezőjeként betöltött szerepének megerősítése,

– hatékonyabb együttműködés elérése, a szinergiahatások ösztönzése és strukturált párbeszéd biztosítása a polgári társada-
lom hálózatai között, szervezeteiken belül és a közösségi intézményekkel.

Jogalap

A fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló, 2006. december 18-i 1905/2006/EK európai par-
lamenti és tanácsi rendelet (HL L 378., 2006.12.27., 41. o.).
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BIZOTTSÁG
21. CÍM — FEJLESZTÉS ÉS AZ AKCS-ÁLLAMOKKAL FENNTARTOTT KAPCSOLATOK

21 03. ALCÍM — A FEJLESZTÉS NEM ÁLLAMI SZEREPLŐI (folytatás)

21 03 01. (folytatás)

21 03 01 01. A fejlesztés nem állami szereplői – A fejlesztési együttműködési eszköz horizontális és földrajzi hatálya alá tartozó tevékenységek

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

171 000 000 3 000 000

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 171 000 000 3 000 000 168 000 000

Összesen 171 000 000 3 000 000 168 000 000

Megjegyzések

Új jogcímcsoport

Ezen előirányzat célja, hogy a fejlődő országokban támogassa a civil társadalmi szervezetek által végrehajtott, a Közösségtől és
partnerországoktól származó, fejlesztés területén tett kezdeményezéseket, valamint hogy erősítse politikai döntéshozatali képes-
ségüket az alábbiak érdekében:

– befogadó és felhatalmazott társadalom támogatása annak érdekében, hogy i. a lakosság szolgáltatások és erőforrások fő
áramlásának hatókörén kívül eső, és a politikai döntéshozatali eljárásból kizárt részének kedvezzen; ii. növelje a partne-
rországok civil társadalmi szervezeteinek kapacitását, ezzel megkönnyítve a fenntartható fejlődési stratégiák kidolgozá-
sában és végrehajtásában való részvételüket; iii. megkönnyítse az állami és nem állami szereplők közötti párbeszédet külön-
böző kontextusokban,

– az európai lakosság fejlesztési kérdésekkel kapcsolatos tudatosságának növelése, valamint az európai nyilvánosság aktív
támogatásának mobilizálása a partnerországok szegénységcsökkentő és fenntartható fejlesztési stratégiáihoz, a fejlett és a
fejlődő országok közötti tisztességesebb kapcsolatokhoz, valamint a civil társadalomnak az előrehaladás és az átalakulás
tényezőjeként betöltött szerepének megerősítése,

– a vallások közötti párbeszéd megkönnyítése és előmozdítása a fejlesztési kérdések terén,

– hatékonyabb együttműködés elérése, a szinergiahatások ösztönzése és strukturált párbeszéd biztosítása a polgári társada-
lom hálózatai között, szervezeteiken belül és a közösségi intézményekkel.
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BIZOTTSÁG
21. CÍM — FEJLESZTÉS ÉS AZ AKCS-ÁLLAMOKKAL FENNTARTOTT KAPCSOLATOK

21 03. ALCÍM — A FEJLESZTÉS NEM ÁLLAMI SZEREPLŐI (folytatás)

21 03 01. (folytatás)

21 03 01 01. (folytatás)

Felhívjuk a figyelmet a fejlesztési együttműködési eszköznek a fejlesztésben közreműködő nem állami szereplőkre és helyi ható-
ságokra vonatkozó tematikus programról szóló 1905/2006/EK rendelet 14. cikke (1) bekezdésére, amely szerint „az ezen tema-
tikus program keretében előirányzott pénzösszeg legalább 85 %-át nem állami szereplőknek kell juttatni”. Ez a 2007–2013
közötti időszak alatti többéves elosztásra vonatkozik.

Jogalap

A fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló, 2006. december 18-i 1905/2006/EK európai par-
lamenti és tanácsi rendelet (HL L 378., 2006.12.27., 41. o.).

21 03 01 02. Helyi hatóságok a fejlesztésben – A fejlesztési együttműködési eszköz horizontális és földrajzi hatálya alá tartozó tevékenységek

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

30 000 000 1 000 000

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 30 000 000 1 000 000 29 000 000

Összesen 30 000 000 1 000 000 29 000 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a helyi hatóságok cselekvési, mozgósító és szervezőképességének növelésére szolgál a kormányzat és a nem
kormányzati szereplők közötti párbeszéd előmozdítása érdekében. A fejlődő országok lakosságának legszegényebb rétegei, első-
sorban a rászoruló csoportok javát szolgáló szociális és gazdasági fejlesztési tevékenységek finanszírozására szolgál. A fejlődő
országokban a helyi hatóságok által indított fenntartható fejlesztési kezdeményezéseket támogatja, lehetőség szerint a hasonló
európai uniós szervekkel együttműködésben.

Ebben az összefüggésben az a célja, hogy elsősorban olyan oktatási, kapitalizációs és kommunikációs programokat finanszí-
rozzon, amelyek felkészítik a potenciális szereplőket, hogy jobban elsajátítsák a decentralizált együttműködési megközelítést, és
aktívabb szerepet vállaljanak a Közösség programjaival kapcsolatos konzultációkban és a decentralizált együttműködés
megvalósításában.

Az előirányzatból olyan információs és kommunikációs technológiákat finanszíroznak, amelyek segítséget nyújthatnak a decent-
ralizált együttműködési folyamatban.
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BIZOTTSÁG
21. CÍM — FEJLESZTÉS ÉS AZ AKCS-ÁLLAMOKKAL FENNTARTOTT KAPCSOLATOK

21 03. ALCÍM — A FEJLESZTÉS NEM ÁLLAMI SZEREPLŐI (folytatás)

21 03 01. (folytatás)

21 03 01 02. (folytatás)

Felhívjuk a figyelmet a fejlesztési együttműködési eszköznek a fejlesztésben közreműködő nem állami szereplőkre és helyi ható-
ságokra vonatkozó tematikus programról szóló 1905/2006/EK rendelet 14. cikke (1) bekezdésére, amely szerint „az ezen tema-
tikus program keretében előirányzott pénzösszeg legalább 85 %-át nem állami szereplőknek kell juttatni”. Ez a 2007–2013
közötti időszak alatti többéves elosztásra vonatkozik.

Jogalap

A fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló, 2006. december 18-i 1905/2006/EK európai par-
lamenti és tanácsi rendelet (HL L 378., 2006.12.27., 41. o.).

21 03 02. A fejlesztés nem állami szereplői – Az európai szomszédsági és partnerségi eszköz (ENPI) horizontális és földrajzi hatálya
alá tartozó tevékenységek

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

6 852 900 1 036 513 p.m. p.m.

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 6 852 900 1 036 513 5 816 387

Összesen 6 852 900 1 036 513 5 816 387

Megjegyzések

Új jogcímcsoport

Ezen előirányzat célja, hogy a szomszédos országokban támogassa a civil társadalmi szervezetek és helyi hatóságok által vég-
rehajtott, a Közösségtől és partnerországoktól származó, fejlesztés területén tett kezdeményezéseket, valamint hogy erősítse poli-
tikai döntéshozatali képességüket az alábbiak érdekében:

– befogadó és felhatalmazott társadalom támogatása annak érdekében, hogy i. a lakosság szolgáltatások és erőforrások fő
áramlásának hatókörén kívül eső, és a politikai döntéshozatali eljárásból kizárt részének kedvezzen; ii. növelje a partne-
rországok civil társadalmi szervezeteinek és helyi hatóságainak kapacitását, ezzel megkönnyítve a fenntartható fejlődési stra-
tégiák kidolgozásában és végrehajtásában való részvételüket; iii. megkönnyítse az állami és nem állami szereplők közötti
párbeszédet különböző kontextusokban,
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BIZOTTSÁG
21. CÍM — FEJLESZTÉS ÉS AZ AKCS-ÁLLAMOKKAL FENNTARTOTT KAPCSOLATOK

21 03. ALCÍM — A FEJLESZTÉS NEM ÁLLAMI SZEREPLŐI (folytatás)

21 03 02. (folytatás)

– az európai lakosság fejlesztési kérdésekkel kapcsolatos tudatosságának növelése, valamint az európai nyilvánosság aktív
támogatásának mobilizálása a partnerországok szegénységcsökkentő és fenntartható fejlesztési stratégiáihoz, a fejlett és a
fejlődő országok közötti tisztességesebb kapcsolatokhoz, valamint a civil társadalomnak az előrehaladás és az átalakulás
tényezőjeként betöltött szerepének megerősítése,

– a vallások közötti párbeszéd megkönnyítése és előmozdítása,

– hatékonyabb együttműködés elérése, a szinergiahatások ösztönzése és strukturált párbeszéd biztosítása a polgári társada-
lom hálózatai között, szervezeteiken belül és a közösségi intézményekkel.

Jogalap

A fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló, 2006. december 18-i 1905/2006/EK európai par-
lamenti és tanácsi rendelet (HL L 378., 2006.12.27., 41. o.).

21 03 03. A fejlesztés nem állami szereplői – A korábbi együttműködés lezárása

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. 145 000 000 210 000 000 186 000 000 200 283 737,79 117 437 023,90

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2006 2007 2008 2009 Következő
évek és egyéb

2006 előtti, kifizetetlen köte-
lezettségvállalások

593 795 858 150 000 000 120 000 000 160 000 000 163 795 858

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

2006. évi előirányzatok 210 000 000 36 000 000 25 000 000 60 000 000 89 000 000

2007. évi előirányzatok p.m.

Összesen 803 795 858 186 000 000 145 000 000 220 000 000 252 795 858

Megjegyzések

Korábbi 21 02 03. jogcímcsoport

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál, európai nem kormányzati szervezetekkel együtt:

A. a fejlődő országok legszegényebb lakossági rétegei, elsősorban a rászoruló csoportok javát szolgáló szociális és gazdasági
fejlesztési tevékenységek társfinanszírozása,

B. az európai közvéleménynek a fejlődő országok fejlesztési kérdéseivel, különösen a fejlődő és a fejlett országok közötti kap-
csolatokkal összefüggő tudatosságának fokozását célzó programok társfinanszírozása,

C. az európai nem kormányzati szervezetek és fejlődő országokbeli partnereik közötti együttműködést és koordinációt, vala-
mint a nem kormányzati szervezetek és a Közösség intézményei közötti partneri kapcsolatokat erősítő intézkedések társ-
finanszírozása, elsősorban a segélyezési és fejlesztési nem kormányzati szervezetek koordinációja program költségveté-
séhez való hozzájárulással.
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BIZOTTSÁG
21. CÍM — FEJLESZTÉS ÉS AZ AKCS-ÁLLAMOKKAL FENNTARTOTT KAPCSOLATOK

21 03. ALCÍM — A FEJLESZTÉS NEM ÁLLAMI SZEREPLŐI (folytatás)

21 03 03. (folytatás)

Ehhez az előirányzathoz finanszírozási igény benyújtására jogosult európai nem kormányzati szervezeteknek eleget kell ten-
niük a megfelelő átláthatósági és könyvvezetési követelményeknek, és adminisztratív költségeiket az összes költségek arányá-
ban kifejezett szükséges minimumra kell korlátozniuk.

Elsőbbséget kapnak az EU 15-ök és az új tagállamok nem kormányzati szervezetei által közösen kezdeményezett tevékenységek.

Jogalap

A fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló, 2006. december 18-i 1905/2006/EK európai par-
lamenti és tanácsi rendelet (HL L 378., 2006.12.27., 41. o.).

II/1142 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.3.16.


