
BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 08. ALCÍM — EURÓPAI SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA ÉS AZ OROSZORSZÁGGAL FENNTARTOTT KAPCSOLATOK

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

19 08. EURÓPAI SZOMSZÉDSÁGPO-
LITIKA ÉS AZ OROSZOR-
SZÁGGAL FENNTARTOTT
KAPCSOLATOK

19 08 01. Európai szomszédsági és part-
nerségi (ENP) pénzügyi
együttműködés

19 08 01 01. Európai szomszédsági és part-
nerségi (ENP) pénzügyi együtt-
működés a mediterrán orszá-
gokkal 4 764 239 000 633 000 000 755 666 550 674 641 500 743 380 772,21 782 738 406,97

19 08 01 02. Európai szomszédsági és part-
nerségi (ENP) pénzügyi támo-
gatás Palesztinának, a békefo-
lyamathoz és az UNRWA
számára 4 172 000 000 110 000 000 117 157 000 117 888 000 114 470 517,— 110 485 906,—

19 08 01 03. Európai szomszédsági és part-
nerségi (ENP) pénzügyi együtt-
működés Kelet-Európával 4 380 966 000 250 000 000 364 612 000 358 000 000 360 126 725,44 278 715 449,81

19 08 01. jogcímcsoport –
Részösszeg 1 317 205 000 993 000 000 1 237 435 550 1 150 529 500 1 217 978 014,651 171 939 762,78

19 08 02. Határokon átnyúló
együttműködés (CBC) –
Európai Szomszédsági és
Partnerségi Támogatási
Eszköz (ENPI)

19 08 02 01. Határokon átnyúló
együttműködés (CBC) –
Hozzájárulás a 4. fejezetből 4 61 192 000 30 000 000

19 08 02 02. Határokon átnyúló
együttműködés (CBC) –
Hozzájárulás az 1b.
(Regionális politika) fejezetből 1.2 p.m. p.m.

19 08 02. jogcímcsoport –
Részösszeg 61 192 000 30 000 000

19 08 03. A mediterrán országokkal
kötött pénzügyi
jegyzőkönyvek lezárása 4 p.m. p.m. p.m. 7 000 000 4 336,21 14 051 883,61

19 08. Alcím – Összesen 1 378 397 000 1 023 000 000 1 237 435 550 1 157 529 500 1 217 982 350,861 185 991 646,39

Megjegyzések

Az e megnevezés alatt található előirányzatok a belorusz demokratikus ellenzék támogatásának fedezésére is szolgálnak.

Új alcím

2007.3.16. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja II/1057



BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 08. ALCÍM — EURÓPAI SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA ÉS AZ OROSZORSZÁGGAL FENNTARTOTT KAPCSOLATOK (folytatás)

19 08 01. Európai szomszédsági és partnerségi (ENP) pénzügyi együttműködés

Megjegyzések

Új jogcímcsoport

19 08 01 01. Európai szomszédsági és partnerségi (ENP) pénzügyi együttműködés a mediterrán országokkal

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

764 239 000 633 000 000 755 666 550 674 641 500 743 380 772,21 782 738 406,97

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2006 2007 2008 2009 Következő
évek és egyéb

2006 előtti, kifizetetlen köte-
lezettségvállalások

2 469 120 316 624 641 500 500 000 000 410 000 000 350 000 000 584 478 816

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

2006. évi előirányzatok 755 666 550 50 000 000 100 000 000 150 000 000 150 000 000 305 666 550

2007. évi előirányzatok 764 239 000 20 000 000 150 000 000 160 000 000 405 239 000

Összesen 3 989 025 866 674 641 500 620 000 000 710 000 000 660 000 000 1 295 384 366

Megjegyzések

Korábbi 19 08 02., 19 08 05. és 19 02 07. jogcímcsoport

Ez az előirányzat különösen az alábbiakhoz nyújtott pénzügyi támogatás fedezésére szolgál:

A. a szomszédsági cselekvési tervek megvalósítása;

B. a gazdasági átmenet (a tagsággal nem rendelkező mediterrán országok modernizációs és gazdasági újjáépítési folyamatai-
nak támogatása, beleértve a mikrovállalkozások, valamint a kis- és középvállalkozások támogatását, amelynek célja egy
szabadkereskedelmi övezet fokozatos megteremtése és a régióba való közvetlen befektetések ösztönzése [kockázati tőke]),

C. jobb társadalmi-gazdasági egyensúly elérése (többek között a makroökonómiai reformok és a gazdasági szektorok – szo-
ciális szolgáltatások javításához való hozzájárulás általi – szerkezetátalakításának szociális következményeivel való foglal-
kozás révén, különösen az alábbiakat szolgáló programokkal: a szegénység enyhítése, kiegyensúlyozott és integrált vidék-
fejlesztés, az egészségügyi és jóléti rendszerek, az oktatási rendszerek és a foglalkoztatási rendszerek fejlesztése – ideértve a
szakmunkásképzési politikák és struktúrák korszerűsítését –; kulturális csereprogramok előmozdítása; a demokrácia és az
emberi jogok megerősítése; a független sajtó és média előmozdítása; környezetvédelem; a polgári társadalom részvételének
előmozdítása; a nők gazdasági és politikai döntéshozatalban történő aktív részvételének ösztönzése),

D. az állami és a magánszféra nonprofit szervezeteinek hálózatai és partnerségei számára a fenntartható fejlődés, a mikrohi-
telek, a környezetvédelem és a szegénység elleni küzdelem terén az ismeretek és a legjobb gyakorlatok – az euro-mediterrán
partnerség és a barcelonai folyamat összefüggésében folytatott – cseréje érdekében,
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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 08. ALCÍM — EURÓPAI SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA ÉS AZ OROSZORSZÁGGAL FENNTARTOTT KAPCSOLATOK (folytatás)

19 08 01. (folytatás)

19 08 01 01. (folytatás)

E. a migráció terén kitűzött cselekvések a migráció és a fejlődés közötti kapcsolatok előmozdítására, az illegális bevándorlás
elleni küzdelemre és a visszafogadás megkönnyítésére. E cselekvéseket az ENPI-keretből finanszírozott cselekvésekkel egé-
szítik ki a 19 02 01 01. jogcímből (Együttműködés a migráció és menekültügy terén);

F. regionális integráció és főként a regionális együttműködés előmozdítása, beleértve a környezetvédelem terén (regionális pro-
jektek, decentralizált együttműködési programok, határokon átnyúló együttműködés az Európai Unió földközi-tengeri tér-
ségeivel), valamint a közel-keleti békefolyamat támogatása,

G. a határokon átnyúló és kultúrák közötti párbeszéd előmozdítása közös oktatóprogramokkal, az emberi jogok, a demok-
rácia és a jogállamiság ösztönzése.

Horizontális jellegű, az Európai Unió profilját javító vagy az ismertségét előmozdító, az Európai Unió tagsággal nem rendelkező
mediterrán térségi államokban folytatott tevékenységei céljainak eléréséhez közvetlenül kapcsolódó programok és intézkedések.

A humanitárius segély kivételével nem szabad segítséget nyújtani a kormányoknak, ha a kormányok felelősek a demokrácia, a
jogállamiság, valamint az alapvető jogok és szabadságok tiszteletben tartása terén fennálló helyzet egyértelmű romlásáért.

A Bizottság gondoskodik arról, hogy a vonatkozó stratégiai dokumentumok és a kapcsolódó programok kidolgozása során
figyelmet fordítsanak a regionális együttműködésre az euro-mediterrán partnerségnek a barcelonai folyamat szerinti céljai elé-
rése érdekében. A Bizottság törekedni fog a regionális és multilaterális tevékenységekre szánt erőforrások összességének a
2000 és 2006 közötti időszakban elért szintje fenntartására.

A költségvetési rendelet előírásainak figyelembevétele mellett ennek az előirányzatnak egy része az ESSN (European Senior Ser-
vices Network) idősebb korosztályba tartozó önkéntesei által végrehajtott műveletek – ideértve a technikai segítségnyújtást, a
tanácsadást, illetve a kijelölt köz- vagy magánszférához tartozó vállalatoknál tartott képzést is – fedezésére szolgál.

A partnerországoknak nyújtott támogatásoknál megfelelő mértékben figyelembe kell venni társadalmi és gazdasági viszonyaikat,
illetve egyéb fontos tényezőket, a kibővített Európai Unió legkevésbé fejlett tagállamaival összehasonlítva. A humanitárius segély
kivételével azzal a feltétellel lehet segítséget nyújtani a kormányoknak, hogy a kedvezményezett ország javuló tendenciát mutas-
son a demokrácia, a jogállamiság, valamint az alapvető emberi jogok és szabadságok tiszteletben tartásának értékei tekinteté-
ben. Az e célokat támogató programok elsőbbséget élveznek a támogatás során.

Ezen előirányzat egy részét a gyalogsági aknák, a háborús robbanóanyag-maradványok és a tiltott kézi lőfegyverek és könnyű
fegyverek ellenőrzésére és összegyűjtésére kell fordítani.

Jogalap

Az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározásá-
ról szóló, 2006. október 24-i 1638/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 310., 2006.11.9., 1. o.).

2007.3.16. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja II/1059



BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 08. ALCÍM — EURÓPAI SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA ÉS AZ OROSZORSZÁGGAL FENNTARTOTT KAPCSOLATOK (folytatás)

19 08 01. (folytatás)

19 08 01 02. Európai szomszédsági és partnerségi (ENP) pénzügyi támogatás Palesztinának, a békefolyamathoz és az UNRWA számára

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

172 000 000 110 000 000 117 157 000 117 888 000 114 470 517,— 110 485 906,—

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2006 2007 2008 2009 Következő
évek és egyéb

2006 előtti, kifizetetlen köte-
lezettségvállalások

79 220 096 33 888 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 15 332 096

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

2006. évi előirányzatok 117 157 000 84 000 000 5 000 000 10 000 000 10 000 000 8 157 000

2007. évi előirányzatok 172 000 000 95 000 000 24 000 000 25 000 000 28 000 000

Összesen 368 377 096 117 888 000 110 000 000 44 000 000 45 000 000 51 489 096

Megjegyzések

Korábbi 19 08 03. és19 08 04. jogcímcsoport

Ez az előirányzat a Ciszjordánia és a Gázai övezet megszállt területeinek közösségi támogatási programjába tartozó programok
fedezésére szolgál (1994–1998, 1999–2003 és 2004–2006), a közel-keleti békefolyamat keretében.

A programok célja a területek palesztin lakosságának segítése, melyben a központi cél a területek társadalmi és gazdasági fej-
lődése, különösen a termelésben (mezőgazdaság, halászat és ipar), a város- és vidékfejlesztés, az egészségügy, a vízellátás, a kör-
nyezetvédelem, a képzés és az oktatás, valamint palesztin intézmények létrehozása. A programoknak lehetőség szerint előny-
ben kell részesíteniük a megújítható energiák felhasználását.

Ez az előirányzat fedezi a segélyprogramok lebonyolításához szükséges műszaki segítséget, és a projektek nyomon követő ellen-
őrzésének és értékelésének a költségeit is.

Ez az előirányzat fedezi továbbá az Izrael és szomszédjai közötti regionális együttműködésre vonatkozó előkészületi progra-
mokat, különösen az intézmények, a gazdasági ügyek, a víz, a környezetvédelem és az energiatermelés vonatkozásában, ugyan-
csak a békefolyamat keretében.

Ebbe az előirányzatba tartozik mindkét táborban a békefolyamat iránt kedvező közvélemény kialakítását szolgáló tevékenysé-
gek finanszírozása is, különösen az alábbiak:

– fiatal izraeliek és palesztinok közös tevékenységei,

– világos információ mindkét nyelven,

– információs tevékenységek és izraeli–palesztin együttműködés.

Ezen előirányzat egy részét az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság előmozdítására kell felhasználni.

Ez az előirányzat a Közösségnek az Egyesült Nemzetek Palesztin Menekültekkel Foglalkozó Segélyezési és Munkaügyi Hivatala
(UNRWA) általános költségvetéséhez tett hozzájárulásából eredő költségek fedezésére szolgál (egészségügyi, oktatási és szoci-
ális szolgáltatási programok).
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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 08. ALCÍM — EURÓPAI SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA ÉS AZ OROSZORSZÁGGAL FENNTARTOTT KAPCSOLATOK (folytatás)

19 08 01. (folytatás)

19 08 01 02. (folytatás)

A humanitárius segély kivételével nem szabad segítséget nyújtani a kormányoknak, ha a kormányok felelősek a demokrácia, a
jogállamiság, valamint az alapvető jogok és szabadságok tiszteletben tartása terén fennálló helyzet egyértelmű romlásáért.

Ezen előirányzat egy részét a gyalogsági aknák, a háborús robbanóanyag-maradványok és a tiltott kézi lőfegyverek és könnyű
fegyverek ellenőrzésére és összegyűjtésére használják.

Jogalap

Az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározásá-
ról szóló, 2006. október 24-i 1638/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 310., 2006.11.9., 1. o.).

19 08 01 03. Európai szomszédsági és partnerségi (ENP) pénzügyi együttműködés Kelet-Európával

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

380 966 000 250 000 000 364 612 000 358 000 000 360 126 725,44 278 715 449,81

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2006 2007 2008 2009 Következő
évek és egyéb

2006 előtti, kifizetetlen köte-
lezettségvállalások

1 126 283 898 260 000 000 170 000 000 180 000 000 160 000 000 356 283 898

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

2006. évi előirányzatok 364 612 000 98 000 000 50 000 000 70 000 000 70 000 000 76 612 000

2007. évi előirányzatok 380 966 000 30 000 000 60 000 000 70 000 000 220 966 000

Összesen 1 871 861 898 358 000 000 250 000 000 310 000 000 300 000 000 653 861 898

Megjegyzések

Korábbi 19 06 01. (részben), 19 06 02. és 19 06 04. jogcímcsoport

Ez az előirányzat támogatási intézkedések finanszírozására vagy részfinanszírozására szolgál kormányzati, intézményi, NGO-
és magánszektorszinten a piacgazdaságba való átmenet támogatására, valamint a demokrácia és a jogállamiság erősítésére a
partnerállamokban.

A fenti intézkedések többek között fedezik az intézményi, jogi és közigazgatási reform támogatását, a magánszektor támoga-
tását és a gazdasági fejlődéshez nyújtott segítséget, az átmenet szociális következményei kezeléséhez nyújtott támogatást, az
infrastrukturális hálózatok fejlesztését, a környezetvédelem és a természeti erőforrások kezelése előmozdítását és a vidéki gaz-
daság fejlesztését.
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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 08. ALCÍM — EURÓPAI SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA ÉS AZ OROSZORSZÁGGAL FENNTARTOTT KAPCSOLATOK (folytatás)

19 08 01. (folytatás)

19 08 01 03. (folytatás)

Ezen előirányzat egy részét az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság előmozdítására kell felhasználni.

Az Oroszország számára tervezett előirányzatokat a csecsenföldi konfliktusban érintett minden fél megújuló erőfeszítéseire is
fel kell használni, hogy egy demokratikus és békés megoldást találjanak.

Az ezen alcím szerinti előirányzatok a dél-kaukázusi országok számára is rendelkezésre állnak.

Ezen előirányzat egy részét a gyalogsági aknák, a háborús robbanóanyag-maradványok és a tiltott kézi lőfegyverek és könnyű
fegyverek ellenőrzésére és összegyűjtésére kell fordítani.

Ez az előirányzat a Grúziában található orosz katonai támaszpontok területének és azok környékének rendbetételéhez szüksé-
ges segítség és szakértelem biztosításának fedezésére is szolgál.

A partnerországoknak nyújtott támogatásoknál megfelelő mértékben figyelembe kell venni társadalmi és gazdasági viszonyaikat,
illetve egyéb fontos tényezőket, a kibővített EU legkevésbé fejlett tagállamaival összehasonlítva. A humanitárius segély kivéte-
lével azzal a feltétellel lehet segítséget nyújtani a kormányoknak, hogy a kedvezményezett ország javuló tendenciát mutasson a
demokrácia, a jogállamiság, valamint az alapvető emberi jogok és szabadságok tiszteletben tartásának értékei tekintetében. Az
e célokat támogató programok elsőbbséget élveznek a támogatás során.

Az előirányzatok felhasználásában a Bizottság arra törekszik, hogy helyi konzultánsok bevonásával ösztönözze a tanácsadói piac
fejlődését a partnerországokban.

A Bizottság minden évben jelentést készít az e programot finanszírozó EU külső támogatásoknak a végrehajtásáról.

Ezen előirányzat egy része, a költségvetési rendelet rendelkezéseinek kellő figyelembevétele mellett, az emberi jogok, a demok-
rácia és a jogállamiság előmozdítására szolgál. Nevezetesen, ezen előirányzat egy részét a gyermekek – többek között az inté-
zetekben élő gyermekek – védelmének erősítését célzó tevékenységekre kell felhasználni. Ezen tevékenységek lehetnek a szom-
szédos országokban élő gyermekek helyzetéről szóló tanulmányok készítése, valamint a gyermekek jogainak a tágabb Európában
történő elősegítését célzó magas szintű csoport felállítása.

A költségvetési rendelet előírásainak kellő figyelembevétele mellett ennek az előirányzatnak egy része az ESSN (European Senior
Services Network) idősebb korosztályba tartozó önkéntesei által végrehajtott műveletek – ideértve a technikai segítségnyújtást,
a tanácsadást, illetve a kijelölt köz- vagy magánszférához tartozó vállalatoknál tartott képzést is – fedezésére szolgál.

Ezen előirányzat egy részét, a költségvetési rendelet rendelkezéseinek kellő figyelembevétele mellett, Szentpétervár északi részein
a szennyvízhálózat kiépítésére és helyreállítására kell felhasználni.

Az előirányzat célja továbbá a földközi- és fekete-tengeri partnerség támogatása a turizmus és az urbanizáció tengerszennye-
zésre gyakorolt hatásának tanulmányozása és a tengerpartok védelme érdekében folytatott tevékenység során.

A tagállamok, közép- és kelet-európai országok és partnerországok részvételével folyó határokon átnyúló együttműködési pro-
gramok végrehajtásában a Bizottság arra törekszik, hogy a Strukturális Alapokból, a Közösség külső támogatási programjaiból
és a csatlakozás előtti PHARE, ISPA és SAPARD támogatási programokból és a kétoldalú támogatási kezdeményezésekből finan-
szírozott programok közötti hatékony koordináció és összhang biztosítva legyen.

A Bizottság minden évben jelentést készít az e programot finanszírozó EU külső támogatásoknak a végrehajtásáról.

Ezen előirányzat célja az együttműködés előmozdítása a balti-tengeri régiókban és az Északi Dimenzió projektjeiben.

A cél a határokon átnyúló együttműködés támogatása Oroszország, Belarusz, Ukrajna és Moldova nyugati határrégióiban.

Ez az előirányzat intézkedések fedezésére szolgál a normál életbe való visszatéréshez olyan partnerországok lakosai számára,
ahol háborúból, civil konfliktusból vagy természeti csapásokból eredő válsághelyzetek alakultak ki.
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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 08. ALCÍM — EURÓPAI SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA ÉS AZ OROSZORSZÁGGAL FENNTARTOTT KAPCSOLATOK (folytatás)

19 08 01. (folytatás)

19 08 01 03. (folytatás)

Elsősorban az alábbi tevékenységeket fedezi:

– a termelés újraindítása tartós alapon,

– az alapvető infrastruktúrák fizikai helyrehozatala és működésük helyreállítása, beleértve az aknaszedést,

– különösen a menekültek, a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek és a leszerelt csapatok szociális újrabeilleszkedése,

– fogyatékosok és fogyatékosok szervezeteinek támogatása annak biztosítására, hogy a rehabilitációs programok keretében
eleget tegyenek sajátos igényeiknek,

– katasztrófasegélyezési és újjáépítési programok során a nők, a gyermekek és az időskorúak igényei figyelembevételének
biztosítása,

– a rehabilitációs időszak alatt szükséges intézményi kapacitások helyreállítása, különösen helyi szinten.

Ez az előirányzat a forgalomból kivont növényvédő szerek raktárkészleteinek megsemmisítésére irányuló intézkedések finan-
szírozására is szolgál.

A humanitárius segély kivételével nem szabad segítséget nyújtani a kormányoknak, ha a kormányok felelősek a demokrácia, a
jogállamiság, valamint az alapvető jogok és szabadságok tiszteletben tartása terén fennálló helyzet egyértelmű romlásáért.

Ezen előirányzatot részben az állami és a magánszféra nonprofit szervezetei hálózatainak és partnerségeinek támogatására kel-
lene fordítani, a fenntartható fejlődés, a mikrohitelek, a környezetvédelem és a szegénység elleni küzdelem terén az ismeretek és
a legjobb gyakorlatok cseréje érdekében.

Jogalap

Az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározásá-
ról szóló, 2006. október 24-i 1638/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 310., 2006.11.9., 1. o.).

2007.3.16. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja II/1063



BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 08. ALCÍM — EURÓPAI SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA ÉS AZ OROSZORSZÁGGAL FENNTARTOTT KAPCSOLATOK (folytatás)

19 08 02. Határokon átnyúló együttműködés (CBC) – Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz (ENPI)

Megjegyzések

Új jogcímcsoport

19 08 02 01. Határokon átnyúló együttműködés (CBC) – Hozzájárulás a 4. fejezetből

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

61 192 000 30 000 000

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 61 192 000 30 000 000 20 000 000 14 192 000

Összesen 61 192 000 30 000 000 20 000 000 14 192 000

Megjegyzések

Új jogcím

A humanitárius segély kivételével nem szabad segítséget nyújtani a kormányoknak, ha a kormányok felelősek a demokrácia, a
jogállamiság, valamint az alapvető jogok és szabadságok tiszteletben tartása terén fennálló helyzet egyértelmű romlásáért.

Jogalap

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések
megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi ren-
delet (HL L 210., 2006.7.31., 25. o.).

Az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározásá-
ról szóló, 2006. október 24-i 1638/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 310., 2006.11.9., 1. o.).
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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 08. ALCÍM — EURÓPAI SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA ÉS AZ OROSZORSZÁGGAL FENNTARTOTT KAPCSOLATOK (folytatás)

19 08 02. (folytatás)

19 08 02 02. Határokon átnyúló együttműködés (CBC) – Hozzájárulás az 1b. (Regionális politika) fejezetből

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.

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 p.m. p.m.

Összesen p.m. p.m.

Megjegyzések

Új jogcím

Jogalap

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és az 1783/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 5-i
1080/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 1. o.).

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések
megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi ren-
delet (HL L 210., 2006.7.31., 25. o.)

Az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározásá-
ról szóló, 2006. október 24-i 1638/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 310., 2006.11.9., 1. o.).
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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 08. ALCÍM — EURÓPAI SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA ÉS AZ OROSZORSZÁGGAL FENNTARTOTT KAPCSOLATOK (folytatás)

19 08 03. A mediterrán országokkal kötött pénzügyi jegyzőkönyvek lezárása

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. 7 000 000 4 336,21 14 051 883,61

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2006 2007 2008 2009 Következő
évek és egyéb

2006 előtti, kifizetetlen köte-
lezettségvállalások

16 425 760 7 000 000 9 425 760 000 (1)

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

2006. évi előirányzatok p.m.

2007. évi előirányzatok p.m.

Összesen 16 425 760 7 000 000 9 425 760 000

(1) Az egyenleg összegét visszavonják.

Megjegyzések

Korábbi 19 08 01 01. és 19 08 01 02. jogcím

Ez az előirányzat továbbá az euro-mediterrán beruházási hitel támogatásának fedezésére szolgál az Európai Beruházási Bank-
nál, amelyről a 2002. márciusi barcelonai Európai Tanács határozott, és amelynek célja a magánszektor fejlesztésének előmoz-
dítása. E kölcsönhitel hatékonyságának a növelésére, azt, ahol indokolt, műszaki segítségnyújtással egészítik ki.

Ez az előirányzat egy többéves hozzájárulás részletét jelenti.

Ez az előirányzat a Ciszjordánia és a Gázai övezet megszállt területeinek közösségi támogatási programjába tartozó programok
fedezésére szolgál (1994–1998, 1999–2003 és 2004–2006), a közel-keleti békefolyamat keretében.

A programok célja a területek palesztin lakosságának segítése, amelyben a központi cél a területek társadalmi és gazdasági fej-
lődése, különösen a termelésben (mezőgazdaság, halászat és ipar), a város- és vidékfejlesztés, az egészségügy, a vízellátás, a kör-
nyezetvédelem, a képzés és az oktatás, valamint palesztin intézmények létrehozása. A programoknak lehetőség szerint előny-
ben kell részesíteniük a megújítható energiák felhasználását.

Ez az előirányzat fedezi a segélyprogramok lebonyolításához szükséges műszaki segítséget és a projektek nyomon követő ellen-
őrzésének és értékelésének a költségeit is.

Ez az előirányzat fedezi továbbá az Izrael és szomszédjai közötti regionális együttműködésre vonatkozó előkészületi progra-
mokat, különösen az intézmények, a gazdasági ügyek, a víz, a környezetvédelem és az energiatermelés vonatkozásában, ugyan-
csak a békefolyamat keretében.
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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 08. ALCÍM — EURÓPAI SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA ÉS AZ OROSZORSZÁGGAL FENNTARTOTT KAPCSOLATOK (folytatás)

19 08 03. (folytatás)

Ebbe az előirányzatba tartozik mindkét táborban a békefolyamat iránt kedvező közvélemény kialakítását szolgáló tevékenysé-
gek finanszírozása is, különösen az alábbiak:

– fiatal izraeliek és palesztinok közös tevékenységei,

– világos információ mindkét nyelven,

– információs tevékenységek és izraeli–palesztin együttműködés.

Ezen előirányzat egy részét az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság előmozdítására kell felhasználni.

Ez az előirányzat a Bizottságnak az Egyesült Nemzetek Palesztin Menekültekkel Foglalkozó Segélyezési és Munkaügyi Hivatala
(UNRWA) általános költségvetéséhez tett hozzájárulásából eredő költségek fedezésére szolgál (egészségügyi, oktatási és szoci-
ális szolgáltatási programok).

Ez az előirányzat a lakosság normális élethez való visszatérését kezdeményező intézkedések fedezésére szolgál a mediterrán tér-
ség nem tagállamaiban és a 19 08 06. jogcímcsoportban hivatkozott közel-keleti országokban, ahol háború, civil konfliktus vagy
természeti csapások miatt válsághelyzetek alakultak ki.

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére is szolgál:

– a termelés újraindítása tartós alapon,

– az alapvető infrastruktúrák fizikai helyrehozatala és működésük helyreállítása, beleértve az aknaszedést,

– különösen a menekültek, a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek és a leszerelt csapatok szociális újrabeilleszkedése,

– a rehabilitációs időszak alatt szükséges intézményi kapacitások helyreállítása, különösen helyi szinten,

– fogyatékosok és fogyatékosok szervezeteinek támogatása annak biztosítására, hogy a rehabilitációs programok keretében
eleget tegyenek sajátos igényeiknek,

– a nők társadalmi, gazdasági és politikai életbe való visszaintegrálásának elősegítése (oktatás, a munka világa),

– a nők, a gyermekek és az időskorúak igényei figyelembevételének biztosítása katasztrófasegélyezési és újjáépítési progra-
mok során.

Az előirányzat további célja a háborúk vagy természeti csapások által sújtott gyermekek oktatása.

Állam Első jegyzőkönyv Második jegyzőkönyv

Aláírás Összeg Aláírás Összeg

Marokkó 1976. április 27. 74 000 000 1982. június 10. 109 000 000

Algéria 1976. április 26. 44 000 000 1982. október 28. 44 000 000

Tunézia 1976. április 25. 54 000 000 1982. október 28. 61 000 000

Egyiptom 1977. január 18. 77 000 000 1982. május 25. 126 000 000

Jordánia 1977. január 18. 22 000 000 1982. június 10. 26 000 000

Libanon 1977. május 3. 10 000 000 1982. június 17. 16 000 000

Szíria 1977. január 18. 26 000 000 1982. június 10. 33 000 000

Összesen 307 000 000 415 000 000
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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 08. ALCÍM — EURÓPAI SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA ÉS AZ OROSZORSZÁGGAL FENNTARTOTT KAPCSOLATOK (folytatás)

19 08 03. (folytatás)

Ez az előirányzat a közel-keleti és dél-mediterrán országokkal kötött pénzügyi jegyzőkönyvek harmadik és negyedik generáci-
ójában rögzített nem EBB pénzügyi támogatás végrehajtásának fedezésére szolgál. A jegyzőkönyvek a harmadik generációs jegy-
zőkönyvek esetében az 1986. november 1. és 1991. október 31. közötti, míg a negyedik generációs pénzügyi jegyzőkönyvek
esetében az 1991. november 1. és 1996. október 31. közötti időszakot fedik le.

Állam Harmadik jegyzőkönyv Negyedik jegyzőkönyv (1)

Aláírás Összeg Aláírás Összeg

Marokkó 1988. május 26. 173 000 000 1991. június 20. 218 000 000

Algéria 1987. október 26. 56 000 000 1991. június 20. 70 000 000

Tunézia 1987. október 26. 93 000 000 1991. június 20. 116 000 000

Egyiptom 1987. október 26. 200 000 000 1991. június 26. 258 000 000

Jordánia 1987. október 26. 37 000 000 1991. június 26. 46 000 000

Libanon 1987. december 2. 20 000 000 1991. szeptember 18. 24 000 000

Szíria 1991. február 7. 36 000 000 1991. július 17. 43 000 000

Összesen 615 000 000 775 000 000

(1) Az 1991 és 1996 közötti időszak vonatkozásában ez a jogcím tartalmaz még egy 300 000 000 eurós összeget, amelynek rendeltetése a negyedik
pénzügyi jegyzőkönyv értelmében a gazdasági szerkezeti átalakítás folyamatának támogatása bizonyos nem EU-tagállam mediterrán országokban.

Ez az előirányzat különösen az alábbiak fedezésére szolgál:

– a gazdasági átmenet támogatása (a mediterrán nem tagállamok modernizációs és gazdasági újjáépítési folyamatainak a
támogatása, beleértve a mikrovállalkozások és a kis- és középvállalkozások támogatását, egy szabadkereskedelmi övezet
fokozatos megteremtése céljával, és a régióba való közvetlen befektetések ösztönzésével (kockázati tőke),

– jobb társadalmi-gazdasági egyensúly elérése (többek között a makroökonómiai reformok és a gazdasági szektorok átszer-
vezése szociális következményeivel való foglalkozás révén, a szociális szolgáltatások javításához való hozzájárulással, külö-
nösen a szegénységet enyhítő programokkal; a kiegyensúlyozott és integrált vidékfejlesztés, az egészségügyi és jóléti rend-
szerek, az oktatási rendszerek és a foglalkoztatási rendszerek javítása, beleértve a szakmunkásképzési politikák és struktúrák
modernizálását; kulturális csereprogramok előmozdítása; a demokrácia és az emberi jogok erősítése; a független sajtó és
média előmozdítása; a környezet védelme; a civil társadalom részvételének előmozdítása és a nők aktív részvételének az
előmozdítása a gazdasági és szociális életben),

– a regionális integráció támogatása és különösen a regionális együttműködés előmozdítása, beleértve a környezetvédelem
területét (regionális projektek, decentralizált együttműködési programok, határokon átnyúló együttműködés az Európai
Unió mediterrán régióival), valamint a közel-keleti békefolyamat támogatása,

– a nemzetek közötti és etnikumközi párbeszéd támogatása közös oktatási programok révén.

Ezen előirányzat jelentős százalékát az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság előmozdítására kell fordítani, beleértve a
földközi-tengeri nem tagországok és területek parlamenti képviselőinek az Euromed Parlamenti Közgyűlésének tevékenységeiben
való részvételének finanszírozását, valamint az ezen országoknál az ilyen tevékenységek területükön való megszervezése kap-
csán felmerült költségeket.

Ez az előirányzat szolgál annak fedezésére is, hogy a civil társadalom nyomon követhesse a demokráciáról, az emberi jogokról
és a Nemzetközi Büntetőbíróság szerepéről az Európai Unió támogatásával 2004 januárjában tartott Sana’a–i kormányközi regi-
onális konferencia zárónyilatkozatának rendelkezéseit.

Ez az előirányzat elsősorban a gyermekek jogainak a védelmét és előmozdítását fedezi, valamint a gyermekek jogainak a prog-
ramozásba, különösen az országos stratégiai dokumentumokba (CSP), a nemzeti keretprogramokba (NIP) és a félidős értékelé-
sekbe történő beépítésének fedezésére szolgál.
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További cél tanulmányok és elemzések finanszírozása a társadalmi-gazdasági trendek, különösen a szektoronkénti trendek isme-
retének javítására a kedvezményezett országokban és a MEDA régió egészében, előkészítő programok és információs és képzési
kísérleti projektek, többek között a nemek közötti egyenlőség, a gyermekekkel szembeni megkülönböztetés elleni kampány, a
környezetvédelem, a kábítószerek és az AIDS visszaszorítása és a népességi kérdések területén.

Ezeknek az előirányzatok a felhasználása során a Bizottság figyelembe veszi minden egyes ország helyzetét, ami a demokrácia
és a jogállamiság elveinek a betartását, az emberi jogok és a kisebbségi jogok betartását, a nemzetközi jog betartását, valamint
a tagállamok és a mediterrán nem tagországok területi integritásának és külső határainak a tiszteletben tartását illeti (az Európai
Parlament 1996. szeptember 20-i állásfoglalása [HL C 320., 1996.10.28., 261. o.]).

Ez az előirányzat kísérleti programok fedezésére is szolgál a társadalmi fejlődés területén, mint a civil társadalom részvételének
és cselekvéseinek az előmozdítása a részvételen alapuló társadalmi-gazdasági fejlődési programok megvalósításában helyi
szinten.

A helyi és regionális vállalkozások fejlesztésére ebben az előirányzatban biztosított támogatás egy jelentős részének a célja a veze-
tési készségek átadása és egy pozitív pénzügyi környezet kialakítása, amely lehetővé teszi a kis- és középvállalkozások számára,
hogy kihasználják teljes foglalkoztatási és növekedési potenciáljukat.

Ez az előirányzat az e jogcímcsoport alapján finanszírozott fejlesztési programok környezetre gyakorolt hatásának rendszeres
nyomon követésének és értékelésének, valamint egy éves értékelő jelentés kiadásának fedezésére is szolgál.

Ezt az előirányzatot a környezetvédelem területén végzett specifikus együttműködési programokra is felhasználják, mint ame-
lyek például a mediterrán térség fenntartható fejlődését segítik elő.

Ez az előirányzat a horizontális jellegű, az Európai Unió profilját javító vagy az ismertségét előmozdító, az Európai Unió medi-
terrán térségi nem tagállamokban folytatott tevékenységei céljainak eléréséhez közvetlenül kapcsolódó programok és más intéz-
kedések kiadásainak a finanszírozását is szolgálja.

Ezen előirányzatok egy részét azon kulturális egyesületek között lehet felosztani, amelyek elősegítik a dél- és észak-mediterrán
és közel-keleti országok közötti fokozott együttműködést olyan közös testületek révén, amelyekben a mediterrán térség külön-
böző országainak kultúrái kapnak képviseletet.

Az előirányzat egy része elkülöníthető azon kezdeményezések társfinanszírozására, amelyeket a mediterrán régiók 2005 novem-
berében a barcelonai csúcstalálkozón bemutatott különleges fejlesztési terv bevezetésével hajtanak végre. A terv sajátos jellegű,
az új szomszédságpolitikai intézkedések kiegészítésére szolgál, és főként a helyi érintettekkel folytatott közvetlen konzultáción
alapul.

A partnerországoknak nyújtott támogatásoknál megfelelő mértékben figyelembe kell venni társadalmi és gazdasági viszonyaikat,
illetve egyéb fontos tényezőket, a kibővített EU legkevésbé fejlett tagországaival összehasonlítva. A humanitárius segély kivéte-
lével azzal a feltétellel lehet segítséget nyújtani a kormányoknak, hogy a kedvezményezett ország javuló tendenciát mutasson a
demokrácia, a jogállamiság, valamint az alapvető emberi jogok és szabadságok tiszteletben tartásának értékei tekintetében. Az
e célokat támogató programok elsőbbséget élveznek a támogatás során.

Célja továbbá a földközi- és fekete-tengeri partnerség támogatása a turizmus és az urbanizáció tengerszennyezésre gyakorolt
hatásának tanulmányozása és a tengerpartok védelme érdekében folytatott tevékenység során.

Ez az előirányzat az euro-mediterrán partnerség részeként az euro-mediterrán régióban a civil szervezetek emberi jogi hálóza-
tának a Maghreb, a Mashreq országaiban és Izraelben történő létrehozására is szolgál. A hálózat fő célkitűzései a következők
előmozdítása lesz:

– emberi jogi mechanizmusok az euro-mediterrán partnerségen belül,

– emberi jogi oktatás,

– egyesülési és szólásszabadság,

– nők jogai,

– gazdasági és szociális jogok,

– független és megfelelően működő igazságszolgáltatási rendszer.
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A strukturális alapokra vonatkozó rendeletek együttműködési eljárásainak eredményeivel összhangban (a módosított
4253/88/EGK rendelet 11. cikkével kapcsolatos 29. sz. nyilatkozat) ez az előirányzat a Közösséggel határos nem tagállamok-
ban, a strukturális alapok társfinanszírozásába tartozó strukturális intézkedések közös finanszírozását is fedezi.

Ez az előirányzat külső országokkal, beleértve a közel-keleti országokkal kötött együttműködési megállapodásokból adódó
különböző tevékenységek fedezésére szolgál, különösen az ipar, a tudomány és a technológia, az energiatermelés, a bányászat,
a közlekedés, a kommunikáció, a turizmus, a mezőgazdaság és halászat területén, amikor e szektorokat nem specifikus prog-
ramokból finanszírozzák.

Valamennyi tevékenység terén érvényesíteni kell a nemek közötti esélyegyenlőség elvét. Az előirányzatok egy része, a költség-
vetési rendelet rendelkezéseinek kellő figyelembevételével, olyan projektek támogatására szolgál, amelyek a nők helyzetének javí-
tását, illetve a férfiak és nők közötti jobb egyensúly elérését célozzák, kiváltképpen azáltal, hogy ösztönzik a nők aktív részvé-
telét a gazdasági és politikai döntéshozatalban.

A költségvetési rendelet előírásainak kellő figyelembevétele mellett ennek az előirányzatnak egy része az ESSN (Európai Idős-
kori Szolgáltatások Hálózata) idősebb korosztályba tartozó önkéntesei által végrehajtott műveletek – ideértve a technikai segít-
ségnyújtást, a tanácsadást, illetve a kijelölt köz- vagy magánszférához tartozó vállalatoknál tartott képzést is – fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat a különböző intézkedések fedezésére szolgál, közösségi beruházások elősegítésére Ázsia, Latin-Amerika és a
mediterrán térség olyan országaiban, amelyeket gazdasági együttműködési és kereskedelmi megállapodások kötnek a
Közösséghez.

Ugyancsak tartalmazza hasonló intézkedések finanszírozását Dél-Afrikában, egyebek között összhangban az Európai Unió és
Dél-Afrika közötti ideiglenes megállapodás rendelkezéseivel.

Az előirányzat egy részét prioritási alapon kell rendelkezésre bocsátani a megfelelő környezetvédelmi technológiai közös vál-
lalkozások és kapacitásnövelő kezdeményezések számára, helyi szakemberek képzésére a környezetvédelmi technológiák
területén.

Jogalap

Az Európai Gazdasági Közösség és az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság közötti együttműködési megállapodás meg-
kötéséről szóló, 1978. szeptember 26-i 2210/78/EGK tanácsi rendelet (HL L 263., 1978.9.27., 1. o.).

Az Európai Gazdasági Közösség és a Marokkói Királyság közötti együttműködési megállapodás megkötéséről szóló, 1978. szep-
tember 26-i 2211/78/EGK tanácsi rendelet (HL L 264., 1978.9.27., 1. o.).

Az Európai Gazdasági Közösség és a Tunéziai Köztársaság közötti együttműködési megállapodás megkötéséről szóló, 1978.
szeptember 26-i 2212/78/EGK tanácsi rendelet (HL L 265., 1978.9.27., 1. o.).

Az Európai Gazdasági Közösség és az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti együttműködési megállapodás megkötéséről szóló,
1978. szeptember 26-i 2213/78/EGK tanácsi rendelet (HL L 266., 1978.9.27., 1. o.).

Az Európai Gazdasági Közösség és a Libanoni Köztársaság közötti együttműködési megállapodás megkötéséről szóló, 1978.
szeptember 26-i 2214/78/EGK tanácsi rendelet (HL L 267., 1978.9.27., 1. o.).

Az Európai Gazdasági Közösség és a Jordán Hasimita Királyság közötti együttműködési megállapodás megkötéséről szóló, 1978.
szeptember 26-i 2215/78/EGK tanácsi rendelet (HL L 268., 1978.9.27., 1. o.).

Az Európai Gazdasági Közösség és a Szíriai Arab Köztársaság közötti együttműködési megállapodás megkötéséről szóló, 1978.
szeptember 26-i 2216/78/EGK tanácsi rendelet (HL L 269., 1978.9.27., 1. o.).

Az Európai Gazdasági Közösség és az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműkö-
désről szóló jegyzőkönyv elfogadásáról szóló, 1982. november 22-i 3177/82/EGK tanácsi rendelet (HL L 337., 1982.11.29.,
1. o.).

Az Európai Gazdasági Közösség és az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló jegy-
zőkönyv elfogadásáról szóló, 1982. november 22-i 3178/82/EGK tanácsi rendelet (HL L 337., 1982.11.29., 8. o.).
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Az Európai Gazdasági Közösség és a Jordán Hasimita Királyság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló jegyző-
könyv elfogadásáról szóló, 1982. november 22-i 3179/82/EGK tanácsi rendelet (HL L 337., 1982.11.29., 15. o.).

Az Európai Gazdasági Közösség és a Libanoni Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló jegyzőkönyv
elfogadásáról szóló, 1982. november 22-i 3180/82/EGK tanácsi rendelet (HL L 337., 1982.11.29., 22. o.).

Az Európai Gazdasági Közösség és a Marokkói Királyság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló jegyzőkönyv elfo-
gadásáról szóló, 1982. november 22-i 3181/82/EGK tanácsi rendelet (HL L 337., 1982.11.29., 29. o.).

Az Európai Gazdasági Közösség és a Szíriai Arab Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló jegyző-
könyv elfogadásáról szóló, 1982. november 22-i 3182/82/EGK tanácsi rendelet (HL L 337., 1982.11.29., 36. o.).

Az Európai Gazdasági Közösség és a Tunéziai Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló jegyzőkönyv
elfogadásáról szóló, 1982. november 22-i 3183/82/EGK tanácsi rendelet (HL L 337., 1982.11.29., 43. o.).

Az Európai Gazdasági Közösség és az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműkö-
désről szóló jegyzőkönyv elfogadásáról szóló, 1987. december 21-i 88/30/EGK tanácsi határozat (HL L 22., 1988.1.27., 1. o.).

Az Európai Gazdasági Közösség és az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló jegy-
zőkönyv elfogadásáról szóló, 1987. december 21-i 88/31/EGK tanácsi határozat (HL L 22., 1988.1.27., 9. o.).

Az Európai Gazdasági Közösség és a Jordán Hasimita Királyság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló jegyző-
könyv elfogadásáról szóló, 1987. december 21-i 88/32/EGK tanácsi határozat (HL L 22., 1988.1.27., 17. o.).

Az Európai Gazdasági Közösség és a Libanoni Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló jegyzőkönyv
elfogadásáról szóló, 1987. december 21-i 88/33/EGK tanácsi határozat (HL L 22., 1988.1.27., 25. o.).

Az Európai Gazdasági Közösség és a Tunéziai Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló jegyzőkönyv
elfogadásáról szóló, 1987. december 21-i 88/34/EGK tanácsi határozat (HL L 22., 1988.1.27., 33. o.).

Az Európai Gazdasági Közösség és a Marokkói Királyság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló jegyzőkönyv
megkötéséről szóló, 1988. június 30-i 88/453/EGK tanácsi határozat (HL L 224., 1988.8.13., 32. o.).

Az Európai Gazdasági Közösség és a Tunéziai Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló jegyzőkönyv
elfogadásáról szóló, 1991. december 19-i 92/44/EGK tanácsi határozat (HL L 18., 1992.1.25., 34. o.).

Az Európai Gazdasági Közösség és az Algériai Demokratikus Népköztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről
szóló jegyzőkönyv elfogadásáról szóló, 1992. március 16-i 92/206/EGK tanácsi határozat (HL L 94., 1992.4.8., 13. o.).

Az Európai Gazdasági Közösség és az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló jegy-
zőkönyv elfogadásáról szóló, 1992. március 16-i 92/207/EGK tanácsi határozat (HL L 94., 1992.4.8., 21. o.).

Az Európai Gazdasági Közösség és a Jordán Hasimita Királyság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló jegyző-
könyv elfogadásáról szóló, 1992. március 16-i 92/208/EGK tanácsi határozat (HL L 94., 1992.4.8., 29. o.).

Az Európai Gazdasági Közösség és a Libanoni Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló jegyzőkönyv
elfogadásáról szóló, 1992. március 16-i 92/209/EGK tanácsi határozat (HL L 94., 1992.4.8., 37. o.).

A földközi-tengeri, tagsággal nem rendelkező országoknak nyújtandó pénzügyi és műszaki segítségről és a velük folytatott gaz-
dasági együttműködésről szóló, 1992. június 29-i 1762/92/EGK tanácsi rendelet (HL L 181., 1992.7.1., 1. o.).
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Az Európai Gazdasági Közösség és a Marokkói Királyság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló jegyzőkönyv
megkötéséről szóló, 1992. november 16-i 92/548/EGK tanácsi határozat (HL L 352., 1992.12.2., 13. o.).

Az Európai Gazdasági Közösség és a Szíriai Arab Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló jegyző-
könyv megkötéséről szóló, 1992. november 16-i 92/549/EGK tanácsi határozat (HL L 352., 1992.12.2., 21. o.).

Az Európai Gazdasági Közösség és a Szíriai Arab Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló jegyző-
könyv elfogadásáról szóló, 1994. január 24-i 94/67/EK tanácsi határozat (HL L 32., 1994.2.5., 44. o.).

A legutóbb a 2110/2005/EK rendelettel (HL L 344., 2005.12.27., 1. o.) módosított, a megszállt területekkel való pénzügyi és
műszaki együttműködésről szóló, 1994. július 11-i 1734/94/EK tanácsi rendelet (HL L 182., 1994.7.16., 4. o.).

Latin-Amerika, Ázsia, a Földközi-tenger térsége és Dél-Afrika országai számára az Európai Közösségek beruházási partnerei
pénzügyi eszköz végrehajtásáról szóló, 1996. január 29-i 213/96/EK tanácsi rendelet (HL L 28., 1996.2.6., 2. o.).

A legutóbb a 2112/2005/EK rendelettel (HL L 344., 2005.12.27., 23. o.) módosított, az euro-mediterrán partnerség (MEDA)
keretében végrehajtott gazdasági és társadalmi szerkezeti reformokat kísérő pénzügyi és műszaki intézkedésekről szóló, 1996.
július 23-i 1488/96/EK tanácsi rendelet (HL L 189., 1996.7.30., 1. o.).

A legutóbb a 2110/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 344., 2005.12.27., 1. o.) módosított, a fejlődő orszá-
gokban folyó helyreállítási és újjáépítési műveletekről szóló, 1996. november 22-i 2258/96/EK tanácsi rendelet (HL L 306.,
1996.11.28., 1. o.).

Az euro-mediterrán partnerség (MEDA) keretében végrehajtott gazdasági és társadalmi szerkezeti reformokat kísérő pénzügyi és
műszaki intézkedésekre vonatkozó indikatív programokat érintő iránymutatások elfogadásáról szóló, 1996. december 6-i
96/706/EK tanácsi határozat (HL L 325., 1996.12.14., 20. o.).

A fejlődő országokban a HIV/AIDS vonatkozású műveletekről szóló, 1997. március 24-i 550/97/EK tanácsi rendelet (HL L 85.,
1997.3.27., 1. o.).

A fejlődő országokban folyó népesedési politikákhoz és programokhoz nyújtott segítségről szóló, 1997. július 22-i 1484/97/EK
tanácsi rendelet (HL L 202., 1997.7.30., 1. o.).

A legutóbb a 2110/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 344., 2005.12.27., 1. o.) módosított, a kábítószer
és kábítószer-függőség elleni kampányban az észak–déli együttműködésről szóló, 1997. október 13-i 2046/97/EK tanácsi ren-
delet (HL L 287., 1997.10.21., 1. o.).

A legutóbb a 2110/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 344., 2005.12.27., 1. o.) módosított, a nemek kér-
désének a fejlesztési együttműködésbe való integrálásáról szóló, 1998. december 22-i 2836/98/EK tanácsi rendelet (HL L 354.,
1998.12.30., 5. o.).

A 2110/2005/EK rendelettel (HL L 344., 2005.12.27., 1. o.) módosított, a környezetvédelmi vetületnek a fejlődő országok fej-
lesztési folyamatába történő teljes mértékű integrálásáról szóló, 2000. november 7-i 2493/2000/EK európai parlamenti és taná-
csi rendelet (HL L 288., 2000.11.15., 1. o.).

A 2110/2005/EK rendelettel (HL L 344., 2005.12.27., 1. o.) módosított, a trópusi erdők és egyéb, fejlődő országokban lévő
erdők megőrzését és fenntartható gazdálkodását előmozdító intézkedésekről szóló, 2000. november 7-i 2494/2000/EK euró-
pai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 288., 2000.11.15., 6. o.).

A Bizottság által Latin-Amerika, Ázsia, a Földközi-tenger térsége és Dél-Afrika országai számára az Európai Közösségek beru-
házási partnerei pénzügyi eszköz végrehajtásáról szóló 213/96/EK tanácsi rendelet alapján elfogadott projektek lezárásáról és
felszámolásáról szóló, 2001. április 4-i 772/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 112., 2001.4.21., 1. o.).

Az Európai Közösség és az ENSZ Palesztin Menekülteket Segélyező és Munkaközvetítő Hivatala (UNRWA) között a közel-keleti
országok menekültjeinek (2002–2005) nyújtandó támogatásról szóló egyezményről szóló, 2002. szeptember 23-i 2002/817/EK
tanácsi határozat (HL L 281., 2002.10.19., 10. o.).
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