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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 09. A LATIN-AMERIKÁVAL FENN-
TARTOTT KAPCSOLATOK

19 09 01. Együttműködés Latin-Amerika
fejlődő országaival 4 338 443 346 310 000 000 318 110 000 382 500 000 314 980 302,51 361 229 891,91

19 09. Alcím – Összesen 338 443 346 310 000 000 318 110 000 382 500 000 314 980 302,51 361 229 891,91

Megjegyzések

Az ebben a megnevezésben szereplő fejlesztési együttműködés célja elsősorban a millenniumi fejlesztési célkitűzések (MFC) eléréséhez való hoz-
zájárulás, különös tekintettel az 1. célkitűzésre, azaz 2015 előtt azok számának a felére csökkentése, akiknek a jövedelme nem éri el a napi 1 USA-
dollárt, valamint azokénak, akik éheznek. Az MFC-k ehhez általános referenciaszintet adnak meg.

Az OECD Fejlesztési Segítségnyújtási Bizottsága (DAC) által „ODA-jogosultnak” minősített országoknak nyújtott fejlesztési együttműködési esz-
köz (DCI) (A fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló, 2006. december 18-i 1905/2006/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet [HL L 378., 2006.12.27., 41. o.]) 5. cikkére vonatkozó bizottsági nyilatkozattal összhangban a Bizottság továbbra is évente jelen-
tést tesz – a múltban használt, de mára már túlhaladott – a fejlődő országokban a szociális infrastruktúrára és szolgáltatásokra biztosított 35 %-os
támogatási referenciaértékről, felismerve, hogy az EU hozzájárulását a szociális ágazat számára nyújtott összes adomány részének kell tekinteni és
egy bizonyos fokú rugalmasságnak kell a normát jelentenie. Továbbá, szintén a fejlesztési együttműködési eszköz (DCI) 5. cikkére vonatkozó
bizottsági nyilatkozattal összhangban a Bizottság törekedni fog annak biztosítására, hogy a FEE által fedezett országprogramok alatti támogatás
20 %-át 2009-re az alap- és középfokú oktatásra és az egészségügyi alapellátásra használják fel – az ezen ágazatokhoz kapcsolódó projekt-,
program- vagy költségvetési támogatáson keresztül – átlagot vonva valamennyi földrajzi régióban és felismerve, hogy egy bizonyos fokú rugal-
masságnak kell a normát jelentenie, például a rendkívüli támogatás esetében.

A Bizottság legkésőbb minden év júliusáig éves jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a Közösség fejlesztési politikájáról és
külső támogatásáról, amely jelentés a rendszeres jelentéstétellel kapcsolatos valamennyi bizottsági követelménynek megfelel, és teljes képet ad a
fejlesztési együttműködésről, különösen a célkitűzések elérésének mértékéről. E jelentés különösen az alábbiakat valósítja meg:

– ismerteti az Unió fejlesztési politikájának célkitűzéseit, illetve a szociális infrastruktúra korábbi, 35 %-os referenciaértékéhez, valamint az alap-
és középfokú oktatásra és az egészségügyi alapellátásra vonatkozó jelenlegi 20 %-os referenciaértékhez való hozzájárulását; felméri az együtt-
működés hatékonyságát és eredményességét, beleértve a következő területeken elért előrelépéseket: a támogatások koordinációja, a külpoli-
tikai lépések terén az uniós stratégia koherenciájának javítása, valamint az olyan átfogó kérdések integrálása, mint a nemek, az emberi jogok,
a konfliktusmegelőzés és a környezet,

– ismerteti az értékelési és ellenőrző jelentések főbb eredményeit, amelyek arra engednek következtetni, hogy az Unió fellépései milyen mér-
tékben érik el célkitűzéseiket,

– földrajzi régiónként összegzi az együttműködés legfontosabb jellemzőit és eseményeit, és

– pénzügyi tájékoztatást nyújt az egyes ágazatoknak megítélt támogatásról az OECD jelentéstételi kritériumaival összhangban.
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Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

338 443 346 310 000 000 318 110 000 382 500 000 314 980 302,51 361 229 891,91

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2006 2007 2008 2009 Következő
évek és egyéb

2006 előtti, kifizetetlen köte-
lezettségvállalások

1 194 607 424 352 500 000 195 000 000 130 000 000 120 000 000 397 107 424

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

2006. évi előirányzatok 318 110 000 30 000 000 70 000 000 100 000 000 90 000 000 28 110 000

2007. évi előirányzatok 338 443 346 45 000 000 100 000 000 100 000 000 93 443 346

Összesen 1 851 160 770 382 500 000 310 000 000 330 000 000 310 000 000 518 660 770

Megjegyzések

Az előirányzatok tartalékból történő felszabadítására akkor kerül sor, amikor a Bizottság előterjeszti a Parlamentnek a pénzes-
zközökre vonatkozó programozását, amely egyértelműen megmutatja, hogy az összes kiadás 20 %-át alap- és középfokú okta-
tásra, valamint alapegészségügyre irányozzák elő, összhangban a fejlesztési együttműködési eszköz (DCI) létrehozásáról szóló
1905/2006/EK rendelet 5. cikkére vonatkozó bizottsági nyilatkozattal.

Ez az előirányzat a latin-amerikai fejlődő országokban végzett együttműködési tevékenységek fedezésére szolgál, az alábbiak
céljából:

– a fejlesztési együttműködési eszköz (DCI) 5. cikkére vonatkozó bizottsági nyilatkozattal összhangban annak biztosítására
való törekvés, hogy a DCI által fedezett országprogramok alatti támogatás 20 %-át 2009-re az alap- és középfokú okta-
tásra és az egészségügyi alapellátásra használják fel – az ezen ágazatokhoz kapcsolódó projekt-, program- vagy költségve-
tési támogatáson keresztül – átlagot vonva valamennyi földrajzi régióban és felismerve, hogy egy bizonyos fokú rugalmas-
ságnak, mint a rendkívüli támogatás, kell a normát jelentenie.

– hozzájárulás az intézményi támogatáshoz, illetve a demokrácia és a jogállamiság megszilárdításának, valamint az emberi
jogok tiszteletben tartásának elősegítése,

– harc a szegénység és a társadalmi kirekesztettség ellen, különös tekintettel a fogyatékkal élőket sújtó szegénységi csapdára,

– mikrofinanszírozási programok támogatása,

– a regionális integráció támogatása,

– az oktatás, az egészségügy és a közlekedési infrastruktúra színvonalának javítása,

– az információs és kommunikációs technológiák fokozott használatának előmozdítása,

– a regionális integráció előmozdítása,

– a kapacitásépítés támogatása, különösen a legfejletlenebb országokban, segítve őket abban, hogy jobban integrálódjanak a
többoldalú kereskedelmi rendszerbe, beleértve a WTO-ban való részvételre vonatkozó képességük javítását,

– a know-how-átadás szorgalmazása és mindkét fél üzleti szereplői között a kapcsolatok és az együttműködés előmozdítása,
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– az érintett országokban a gazdasági expanzió, következésképpen a fejlődés számára kedvezőbb környezet kialakítása,

– a természeti erőforrások fenntartható használatának, a fenntartható energiának és az éghajlatváltozás elleni küzdelemnek
az előmozdítása,

– a katasztrófavédelem és a kockázatcsökkentés támogatása, beleértve az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó veszélyeket is,

– szakszervezetek, nem kormányzati szervezetek és helyi kezdeményezések támogatása az európai befektetések nemzetgaz-
daságra gyakorolt hatásának nyomon követésére, különösen ami a magatartási kódexeket és az ágazati megállapodásokat
illeti, beleértve a munkaügyi, környezetvédelmi, szociális és emberi jogok követelményrendszerét.

Ez az előirányzat olyan menekültek, lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek és más népességcsoportok önfenntartásának
az előmozdítására irányuló intézkedések fedezésére szolgál, akik eredeti származási vagy lakhelyük szerinti országukat harcok,
a biztonság hiánya, vagy más, ember által okozott válságok miatt hagyják el, nevezetesen Kolumbiában. Ezeket az intézkedé-
seket nem kormányzati szervezetekkel és nemzetközi szervezetekkel közösen is finanszírozhatják.

Ez az előirányzat azon fejlődő országok lakosságának normális élethez való visszatérését célzó intézkedések fedezésére is szol-
gál, amelyekben természeti csapások, erőszakos konfliktusok vagy egyéb okok miatt válsághelyzet alakult ki. A tevékenységek
tartalmazhatnak különösen olyan programokat és projekteket, amelyeket nem kormányzati fejlesztési szervezetek és a civil tár-
sadalom más szereplői valósítanak meg, akik így elősegítik a kedvezményezett lakosság részvételét a döntéshozatali és végre-
hajtási folyamatban.

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.

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.

Ezeknek az előirányzatoknak egy részét a gyalogsági aknák, a háborús robbanóanyag-maradványok és a tiltott kézi lőfegyverek
és könnyű fegyverek ellenőrzésére és összegyűjtésére irányuló intézkedésekre használják.

Jogalap

A legutóbb a 2112/2005/EK rendelettel (HL L 344., 2005.12.27., 23. o.) módosított, az ázsiai és latin-amerikai fejlődő orszá-
goknak nyújtandó pénzügyi és műszaki segítségről és a velük folytatott gazdasági együttműködésről szóló, 1992. február 25-i
443/92/EGK tanácsi rendelet (HL L 52., 1992.2.27., 1. o.).

A fejlődő országokban folyó helyreállítási és újjáépítési műveletekről szóló, 1996. november 22-i 2258/96/EK tanácsi rendelet
(HL L 306., 1996.11.28., 1. o.).

A HIV-vel és AIDS-szel kapcsolatos 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 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 rendelet (HL L 287., 1997.10.21.,
1. o.).

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

A legutóbb a 2110/2005/EK rendelettel (HL L 344., 2005.12.27., 1. o.) módosított, a környezeti dimenziónak a fejlődő orszá-
gok fejlesztési folyamatába való beillesztését előmozdító intézkedésekről szóló, 2000. november 7-i 2493/2000/EK európai par-
lamenti és tanácsi rendelet (HL L 288., 2000.11.15., 1. o.).
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A legutóbb a 2110/2005/EK rendelettel (HL L 344., 2005.12.27., 1. o.) módosított, a trópusi erdők és egyéb, fejlődő országok-
ban lévő erdők megőrzését és fenntartható gazdálkodását előmozdító intézkedésekről szóló, 2000. november 7-i 2494/2000/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 288., 2000.11.15., 6. o.).

A legutóbb a 2110/2005/EK rendelettel (HL L 344., 2005.12.27., 1. o.) módosított, az ázsiai és latin-amerikai fejlődő orszá-
gokban az otthonuktól elszakadt népességcsoportokat támogató műveletekről szóló, 2001. október 29-i 2130/2001/EK euró-
pai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 287., 2001.10.31., 3. o.).

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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