
BIZOTTSÁG
20. CÍM — KERESKEDELEM

20 02. FEJEZET — KERESKEDELEMPOLITIKA

Cím
Fejezet

Tételcsoport
Tétel

Címsor PT

2005. évi előirányzatok 2004. évi előirányzatok 2003. évi tényadatok

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

20 02. KERESKEDELEMPOLITIKA

20 02 01. Külkereskedelmi kapcsolatok, a
nem közösségi országok piacai-
hoz való hozzáférést is beleértve 4 10 250 000 11 250 000 9 600 000 10 600 000 7 275 388,87 6 029 848,55

20 02 02. A belső piac létrehozása és fej-
lesztése 3 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 258 348,29 462 812,52

20 02. Fejezet – Összesen 11 650 000 12 650 000 11 000 000 12 000 000 7 533 737,16 6 492 661,07
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BIZOTTSÁG
20. CÍM — KERESKEDELEM

20 02. FEJEZET — KERESKEDELEMPOLITIKA (folytatás)

20 02 01. Külkereskedelmi kapcsolatok, a nem közösségi országok piacaihoz való hozzáférést is beleértve

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2005. évi előirányzatok 2004. évi előirányzatok 2003. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások Kifizetések Kötelezettségvállalások Kifizetések Kötelezettségvállalások Kifizetések

10 250 000 11 250 000 9 600 000 10 600 000 7 275 388,87 6 029 848,55

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások
Kifizetések

2004 2005 2006 2007 Következő évek

2004 előtti, kifizetetlen köte-
lezettségvállalások

11 912 289 7 109 641 2 654 630 627 083 870 935 650 000

Ismét rendelkezésre álló
és/vagy 2003-ról áthozott
kötelezettségvállalási elői-
rányzatok

2004. évi előirányzatok 9 600 000 3 490 359 3 121 641 2 150 500 750 000 87 500

2005. évi előirányzatok 10 250 000 5 473 729 2 701 271 1 255 000 820 000

Összesen 31 762 289 10 600 000 11 250 000 5 478 854 2 875 935 1 557 500

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

Új többoldalú és kétoldalú kereskedelmi tárgyalások folytatásával kapcsolatos kezdeményezések (különösen a Dohai Fejlesztési Programterv)

Olyan tevékenységek, melyek célja biztosítani, hogy az EU politikai koncepciójának alapjául átfogó és a legújabb ismereteken
alapuló szakértői vélemények szolgáljanak, és hogy azt információs és koalícióépítő programok támogassák, erősítve a Bizott-
ság tárgyalási pozícióját a Dohai Fejlesztési Programterv tárgyalásaiban és koalíciók építése ezek sikeres megvalósítására, bele-
értve az alábbiakat:

– szakértői tanulmányok és szemináriumok a politikák és tárgyalási pozíciók előkészítésével összefüggésben,

– fenntarthatósági hatásvizsgálatok, a kereskedelmi tárgyalások fenntartható fejlődésre gyakorolt hatásának a felmérésére, és
ha szükséges, javaslattétel támogató intézkedésekre adott országok vagy szektorok számára adódó bármely negatív ered-
mény elleni fellépés érdekében.

Következetes és átfogó kommunikációs és információs stratégia kidolgozása és megvalósítása, előmozdítva a Közösség keres-
kedelempolitikáját és fokozva a Közösség kereskedelempolitikája részleteivel és célkitűzéseivel kapcsolatos tudatosságot, úgy az
EU-n belül, mint azon kívül.

A meglévő kereskedelmi egyezmények végrehajtásához szükséges szakértői segítség

Olyan tevékenységek, amelyek célja biztosítani, hogy a Közösség kereskedelmi partnerei ténylegesen elfogadják és betartsák a
Kereskedelmi Világszervezet, egyéb többoldalú és kétoldalú megállapodások keretében rájuk háruló kötelezettségeket, beleértve
az alábbiakat:

– szakértői tanulmányok, beleértve az ellenőrző szemléket, továbbá a szakvizsgálatokat és a szemináriumokat arról, hogy
külső országok miként teljesítik a nemzetközi kereskedelmi megállapodások alapján rájuk háruló kötelezettségeiket. Ebbe
beletartozik a tagállamok szakértői által elvégzett társszakértői értékelések költségeinek a visszatérítése,
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BIZOTTSÁG
20. CÍM — KERESKEDELEM

20 02. FEJEZET — KERESKEDELEMPOLITIKA (folytatás)

20 02 01. (folytatás)

– a szomszédos vagy társult országok szabványosítási és megfelelőségi felmérésének az értékelései, potenciális megfelelőségi
és elfogadási jegyzőkönyvek és megállapodások vagy hasonló, illetve kapcsolódó jogi okmányok szerinti kötelezettségeik
végrehajtására fennálló kapacitásuk felmérése céljából,

– jogi szaktanácsadás, különösen külföldi jog tekintetében, mely szükséges ahhoz, hogy a Közösség számára elősegítse állás-
pontjának megvédését a WTO előtti vitás ügyek lerendezésében,

– egyéb jogi szaktanácsadás a WTO előtti vitás ügyek rendezése következményeire való felkészülésben és azok kezelésében.

Kereskedelmi jellegű műszaki segítség/képzés és egyéb kapacitásépítő tevékenységek

Fejlődő országok nemzetközi kereskedelmi tárgyalásokban való részvételi kapacitása erősítését célzó tevékenységek, nemzet-
közi kereskedelmi egyezmények végrehajtása és a világkereskedelmi rendszerben való részvételük érdekében, beleértve:

– fejlődő országok vezető és végrehajtó tisztségviselői képzését is tartalmazó képzési és kapacitásépítő projektek,

– ügyfélszolgálat létrehozása és működtetése, hogy információval szolgáljanak a fejlődő országok ipara felé az EU piacokra
való bejutáshoz, hogy elősegítsék annak számára a nemzetközi kereskedelmi rendszer által felkínált piacra jutási lehetősé-
gek kihasználását,

– a WTO és más nemzetközi szervezetek fórumán, különösen a WTO Vagyonkezelői Alapok szintjén rendezett kereske-
delmi jellegű műszaki támogatási programok,

– fejlődő országok állampolgárai számára kereskedelmi ügyekben való tudatosság és szakértelem kiépítését célzó fórumo-
kon és konferenciákon való részvételük költségeinek a visszatérítése,

– tagállamok szakértői által fejlődő országok vezető és végrehajtó tisztségviselői számára az SPS és más kereskedelemmel
összefüggő intézkedések tárgyában nyújtott tanácsadással kapcsolatos kiadások.

A Közösség piacra jutási stratégiájával összefüggő tevékenységek

A Közösség piacra jutási stratégiáját támogató tevékenységek, amelyek célja a kereskedelmi akadályok elhárítása vagy csökken-
tése, a kereskedelmi korlátozások fellelése külső országokban, és ahol indokolt, a kereskedelmet korlátozó akadályok elhárítása.
E tevékenységek az alábbiakat tartalmazhatják:

– piacra jutási adatbázis rendelkezésre bocsátása, amely az Interneten a gazdasági szakemberek rendelkezésére áll, felsorolva
az EU-exportokat és az EU-exportőröket érintő kereskedelmi korlátokat és egyéb alapvető információt; a szükséges infor-
máció beszerzése, adatok és dokumentáció ehhez az adatbázishoz,

– a tárgyalásokra való felkészüléssel kapcsolatosan a legfontosabb piacokon a kereskedelmet akadályozó korlátozások spe-
ciális elemezése, beleértve annak elemzését, hogy külső országok miként hajtják végre a nemzetközi kereskedelmi egyez-
mények szerinti kötelezettségeiket,

– konferenciák, szemináriumok és egyéb tájékoztatási tevékenységek (pl. tanulmányok, információs csomagok, kiadványok
és szórólapok előállítása és terjesztése),

– az európai ipar támogatása specifikusan piacra jutási kérdésekre koncentrált tevékenységek szervezésére.
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BIZOTTSÁG
20. CÍM — KERESKEDELEM

20 02. FEJEZET — KERESKEDELEMPOLITIKA (folytatás)

20 02 01. (folytatás)

A legfontosabb vezető véleményformálókkal kialakított strukturált párbeszéd révén a Közösség külső kereskedelmi politikájának előmozdí-
tását célzó tevékenységek

A Közösség kereskedelmi politikáját speciális fórumok és találkozók szervezésével is támogatják azzal a céllal, hogy előmoz-
dítsák a véleményformálókkal való párbeszédet nemzetközi kereskedelmi kérdésekben. Ezeknek a tevékenységeknek a Közös-
ség általi támogatása magában foglalhat konferenciákat vagy rendezvényjellegű szolgáltatásokat, valamint az ilyen eseménye-
ken részt vevők költségeinek a visszatérítését.

Jogalap

A Bizottság különleges felhatalmazásaiból fakadó feladatok, amelyek az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 131–134. cik-
kei adtak meg, az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i
1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 49. cikke (2) bekezdésével összhangban (HL L 248., 2002.9.16, 1. o.).

A Közösség piacra jutási stratégiájával kapcsolatos tevékenységeknek a Bizottság által történő végrehajtásáról szóló, 1998. szep-
tember 24-i 98/552/EK tanácsi rendelete (HL L 265., 1998.9.30., 31. o.).
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BIZOTTSÁG
20. CÍM — KERESKEDELEM

20 02. FEJEZET — KERESKEDELEMPOLITIKA (folytatás)

20 02 02. A belső piac létrehozása és fejlesztése

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2005. évi előirányzatok 2004. évi előirányzatok 2003. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások Kifizetések Kötelezettségvállalások Kifizetések Kötelezettségvállalások Kifizetések

1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 258 348,29 462 812,52

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások
Kifizetések

2004 2005 2006 2007 Következő évek

2004 előtti, kifizetetlen köte-
lezettségvállalások

418 609 247 225 167 984 3 400

Ismét rendelkezésre álló
és/vagy 2003-ról áthozott
kötelezettségvállalási elői-
rányzatok

2004. évi előirányzatok 1 400 000 1 152 775 200 225 20 000 27 000

2005. évi előirányzatok 1 400 000 1 031 791 308 209 30 000 30 000

Összesen 3 218 609 1 400 000 1 400 000 331 609 57 000 30 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat mennyiségi korlátozások és ellenőrző intézkedések igazgatási akcióprogramja végrehajtásával kapcsolatos kia-
dások fedezésére szolgál és különösen licenckezelési rendszerekre vonatkozó intézkedések finanszírozására és számítógépes eljá-
rások használatának a koordinált fejlesztésére (SIGL rendszer). Ezek az intézkedések részét képezik a Közösség erőfeszítéseinek,
melyek a belső piac kiteljesítésére irányulnak.

E támogatás közös rendszerek fejlesztése, végrehajtása és működtetése és a végrehajtást szolgáló képzésre és műszaki segítségre
vonatkozó közös irányelvek meghatározása költségei finanszírozásának a formájában történik. Az operatív költségvetési rend-
szerek működtetéséhez való hozzájárulásra is kiterjed (hardver, szoftver, karbantartás), továbbá a rendszerfelhasználók számára
indított információs és képzési programok finanszírozására és a műszaki támogatás finanszírozására.

Jogalap

A Bizottság intézményi szintű jogosultságaiból fakadó feladatok, ahogyan azokat az Európai Közösségek általános költségve-
tésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 49. cikke (2)
bekezdése előírja (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.).
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