
BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 10. ALCÍM — AZ ÁZSIÁVAL, KÖZÉP-ÁZSIÁVAL ÉS A JORDÁNIÁTÓL KELETRE FEKVŐ ORSZÁGOKKAL FENNTARTOTT KAP-
CSOLATOK

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 10. AZ ÁZSIÁVAL, KÖZÉP-
ÁZSIÁVAL ÉS A JORDÁNIÁTÓL
KELETRE FEKVŐ ORSZÁGOK-
KAL FENNTARTOTT KAPCSO-
LATOK

19 10 01. Együttműködés Ázsia fejlődő
országaival

19 10 01 01. Együttműködés Ázsia fejlődő
országaival 4 507 048 000 630 000 000 813 879 500 712 121 500 809 854 544,57 659 284 836,95

19 10 01 02. Támogatás Afganisztán helyreállí-
tására és újjáépítésére 4 140 000 000 12 648 533

19 10 01 03. Az Indiával folytatott üzleti és
tudományos cserékre vonatkozó
előkészítő intézkedés 4 7 000 000 5 000 000

19 10 01 04. A Kínával folytatott üzleti és tudo-
mányos cserékre vonatkozó előké-
szítő intézkedés 4 7 000 000 5 000 000 0,— 0,—

19 10 01. jogcímcsoport –
Részösszeg 661 048 000 652 648 533 813 879 500 712 121 500 809 854 544,57 659 284 836,95

19 10 02. Együttműködés Közép-Ázsia
fejlődő országaival 4 54 637 000 60 000 000 60 000 000 60 000 000 60 699 100,97 47 163 887,15

19 10 03. Együttműködés a Jordániától
keletre fekvő fejlődő országokkal 4 108 680 000 80 000 000 210 574 000 180 987 000 198 000 000,— 195 551 818,29

19 10. Alcím – Összesen 824 365 000 792 648 533 1 084 453 500 953 108 500 1 068 553 645,54 902 000 542,39
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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 10. ALCÍM — AZ ÁZSIÁVAL, KÖZÉP-ÁZSIÁVAL ÉS A JORDÁNIÁTÓL KELETRE FEKVŐ ORSZÁGOKKAL FENNTARTOTT KAP-
CSOLATOK (folytatás)

Megjegyzések

Az OECD Fejlesztési Segítségnyújtási Bizottsága (DAC) által „ODA-jogosultnak” minősített országoknak nyújtott fejlesztési
együttműködési eszköz (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 nyi-
latkozattal összhangban a Bizottság továbbra is évente jelentést 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 rugal-
masságnak kell a normát jelentenie.

Továbbá, szintén a fejlesztési együttműködési eszköz (FEE) 5. cikkére vonatkozó bizottsági nyilatkozattal összhangban a Bizott-
ság 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 követelmény-
nek megfelel, és teljes képet ad a fejlesztési együttműködésről, különösen a célkitűzések elérésének mértékéről. E jelentés külö-
nösen az alábbiakat valósítja meg:

– ismerteti az Unió fejlesztési politikájának célkitűzéseit, illetve a szociális infrastruktúra korábbi, 35 %-os referenciaértéké-
hez, valamint az alap- és középfokú oktatásra és az egészségügyi alapellátásra vonatkozó jelenlegi 20 %-os referenciaér-
tékhez való hozzájárulását; felméri az együttműködés hatékonyságát és eredményességét, beleértve a következő területe-
ken elért előrelépéseket: a támogatások koordinációja, a külpolitikai 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 fellé-
pései milyen mértékben 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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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 10. ALCÍM — AZ ÁZSIÁVAL, KÖZÉP-ÁZSIÁVAL ÉS A JORDÁNIÁTÓL KELETRE FEKVŐ ORSZÁGOKKAL FENNTARTOTT KAP-
CSOLATOK (folytatás)

19 10 01. Együttműködés Ázsia fejlődő országaival

Megjegyzések

Ez az előirányzat fejlesztési programok fedezésére szolgál az ázsiai fejlődő országokban, különösen a legszegényebbekben, mak-
roökonómiai és ágazati problémák kezelése érdekében. A hangsúly a gazdasági szervezettséget és az intézményes fejlődést, a
civil társadalom erősítését befolyásoló tevékenységeken van, beleértve a demokratizálással, a mindkét nemhez tartozó gyerme-
kek és a nők alap- és középfokú oktatáshoz való egyetemes hozzájutásával, a környezettel, a trópusi erdőkkel, a kábítószer elleni
kampányokkal, a regionális együttműködéssel, a katasztrófamegelőzési és újjáépítési intézkedésekkel, valamint az információs
és kommunikációs technológia használatával kapcsolatos tevékenységeket.

A Bizottság külső támogatási tevékenységének egészéről éves jelentést készít.

Ebbe az előirányzatba tartoznak azoknak a tevékenységeknek és egyéb horizontális szintű jellegű intézkedéseknek a kiadásai is,
amelyek célja az Európai Unió ázsiai fejlődő országokkal fenntartott együttműködésével kapcsolatos tudatosság fokozása.

További cél a civil társadalom fejlődésének támogatása, különösen nem kormányzati szervezeteknek a rászoruló lakosságcso-
portok, mint a nők, gyermekek, etnikai kisebbségek és fogyatékkal élők jogainak védelmében kifejtett tevékenységeinek a
támogatása.

Ezen előirányzat felhasználása az Európai Unió tevékenységének alapját képező elvek betartásától függ.

Ez az előirányzat, tekintettel az Európai Unió és partnereinek a kölcsönös érdekeire, különféle különböző típusú, műszaki segít-
ségnyújtást, képzést, technológiaátadást és intézményi támogatást tartalmazó különféle tevékenységeknek a fedezésére szolgál
a kereskedelem előmozdítása, az energiatermelés (nevezetesen a megújítható energiák), a környezetvédelem, a vezetés stb. terü-
letén, az alábbi céllal:

– a gazdasági, társadalmi, kulturális, jogi és szabályozási környezet javítása, valamint az Európai Unió és Ázsia közötti gaz-
dasági kapcsolatok és kereskedelem elősegítése,

– a regionális integráció előmozdítása,

– a kapacitásépítés támogatása, különösen a legfejletlenebb országokban, segítve őket abban, hogy jobban integrálódjanak a
többoldalú kereskedelmi rendszerbe, beleértve a Világkereskedelmi Szervezetben való részvételüket,

– a know-how-átadás szorgalmazása és mindkét fél üzleti szereplői között a kapcsolatok és az együttműködés előmozdítása,

– az érintett országokban a gazdasági expanzió, következésképpen a fejlődés számára kedvezőbb klíma kialakítása,

– az információs és kommunikációs technológia fokozott használatának az előmozdítása.

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

Ezeket az intézkedéseket nem kormányzati szervezetekkel és nemzetközi szervezetekkel közösen is finanszírozhatják.

Az előirányzat tartalmazza az afganisztáni újjáépítési folyamat keretében vállalt közösségi műveleteket is.

A Bizottság nyomon követi a Közösség e folyamathoz való hozzájárulása feltételinek a betartását, különösen a Bonn–peters-
bergi Megállapodás betűjének és szellemének a teljes körű megvalósítását. Megállapításairól és következtetéseiről folyamatosan
tájékoztatja a költségvetést jóváhagyó testületet.

Az előirányzat további célja az afganisztáni nemzeti kábítószer-ellenőrzési stratégia támogatása, többek között az ópium afga-
nisztáni termesztésének megfékezése, valamint az ópiumhálózatok és az európai országokba vezető illegális exportútvonalak
szétzilálása és szétzúzása.

Ezen előirányzat egy részét a nők helyzetének javítására – elsőbbségben részesítve az egészségügy és oktatás területén folytatott
tevékenységeket –, továbbá a döntéshozatal minden területén és szintjén való aktív bevonásuk támogatására kívánják felhasz-
nálni, a költségvetési rendelet rendelkezéseinek kellő figyelembevétele mellett.

2007.3.16. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja II/1079



BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 10. ALCÍM — AZ ÁZSIÁVAL, KÖZÉP-ÁZSIÁVAL ÉS A JORDÁNIÁTÓL KELETRE FEKVŐ ORSZÁGOKKAL FENNTARTOTT KAP-
CSOLATOK (folytatás)

19 10 01. (folytatás)

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.).

19 10 01 01. Együttműködés Ázsia fejlődő országaival

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

507 048 000 630 000 000 813 879 500 712 121 500 809 854 544,57 659 284 836,95

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2006 2007 2008 2009 Következő
évek és egyéb

2006 előtti, kifizetetlen köte-
lezettségvállalások

1 998 929 885 562 121 500 400 000 000 600 000 000 436 808 385

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

2006. évi előirányzatok 813 879 500 150 000 000 150 000 000 250 000 000 263 879 500

2007. évi előirányzatok 507 048 000 80 000 000 150 000 000 150 000 000 127 048 000

Összesen 3 319 857 385 712 121 500 630 000 000 1 000 000 000 850 687 885 127 048 000

Megjegyzések

Az előirányzat fejlesztési programok finanszírozására szolgál az ázsiai fejlődő országokban, különösen a legszegényebbekben,
a humán és társadalmi fejlődés fokozása, valamint makroökonómiai és ágazati problémák kezelése érdekében. A fejlesztési
együttműködési eszköz (DCI) létrehozásáról szóló 1905/2006/EK rendelet 5. cikkére vonatkozó bizottsági nyilatkozattal össz-
hangban a Bizottság törekedni fog annak biztosítására, hogy a DCI 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 rugalmasságnak, mint a rendkívüli támogatás, kell a normát jelentenie.

A hangsúly a gazdasági szervezettséget és az intézményes fejlődést, a civil társadalom erősítését befolyásoló tevékenységeken
van, beleértve a demokratizálással, a mindkét nemhez tartozó gyermekek és a nők alap- és középfokú oktatáshoz való egyete-
mes hozzájutásával, a környezettel, és a természeti erőforrásokkal, többek között a trópusi erdőkkel való fenntartható gazdál-
kodással, a regionális együttműködéssel, a katasztrófamegelőzési és kockázatcsökkentési, többek között az éghajlatváltozáshoz
kapcsolódó veszélyeket csökkentő, illetve újjáépítési intézkedésekkel, valamint a fenntartható energetika, az éghajlatváltozás
elleni küzdelem és az információs és kommunikációs technológia használatával kapcsolatos tevékenységeket.

A Bizottság külső támogatási tevékenységének egészéről éves jelentést készít.

Ebbe az előirányzatba tartoznak azoknak a tevékenységeknek és egyéb horizontális szintű jellegű intézkedéseknek a kiadásai is,
amelyek célja az Európai Unió ázsiai fejlődő országokkal fenntartott együttműködésével kapcsolatos tudatosság fokozása.
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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 10. ALCÍM — AZ ÁZSIÁVAL, KÖZÉP-ÁZSIÁVAL ÉS A JORDÁNIÁTÓL KELETRE FEKVŐ ORSZÁGOKKAL FENNTARTOTT KAP-
CSOLATOK (folytatás)

19 10 01. (folytatás)

19 10 01 01. (folytatás)

További cél a civil társadalom fejlődésének támogatása, különösen nem kormányzati szervezeteknek a rászoruló lakosságcso-
portok, mint a nők, gyermekek, etnikai kisebbségek és fogyatékkal élők jogainak védelmében kifejtett tevékenységeinek a
támogatása.

Ez az előirányzat nyújt támogatást a mikrohitel-rendszerekhez.

Ezen előirányzat felhasználása az Európai Unió tevékenységének alapját képező elvek betartásától függ.

Fedezi továbbá a gazdaság szervezését és az intézményi fejlődést befolyásoló intézkedéseket.

Az előirányzatok kiterjednek a technikai segítségnyújtásra, a képzésre, a technológiatranszferre, valamint intézményi támoga-
tásra a kereskedelem ösztönzése, az energetika (különösen a megújuló energia), a környezetvédelem, az irányítás stb. terén a
következők érdekében:

– a regionális integráció előmozdítása,

– a kapacitásépítés támogatása, különösen a legfejletlenebb országokban, segítve őket abban, hogy jobban integrálódjanak a
többoldalú kereskedelmi rendszerbe, beleértve a Világkereskedelmi Szervezetben való részvételüket,

– a know-how-átadás szorgalmazása és mindkét fél üzleti szereplői között a kapcsolatok és az együttműködés előmozdítása,

– az információs és kommunikációs technológiák fokozott használatának az előmozdítása.

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

Ezeket az intézkedéseket nem kormányzati szervezetekkel és nemzetközi szervezetekkel közösen is finanszírozhatják.

Ezen előirányzat egy részét a nők helyzetének javítására – elsőbbségben részesítve az egészségügy és oktatás területén folytatott
tevékenységeket –, továbbá a döntéshozatal minden területén és szintjén való aktív bevonásuk támogatására szolgál a költség-
vetési rendelet rendelkezéseinek kellő figyelembevétele mellett.

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 fordítják.

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
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 10. ALCÍM — AZ ÁZSIÁVAL, KÖZÉP-ÁZSIÁVAL ÉS A JORDÁNIÁTÓL KELETRE FEKVŐ ORSZÁGOKKAL FENNTARTOTT KAP-
CSOLATOK (folytatás)

19 10 01. (folytatás)

19 10 01 02. Támogatás Afganisztán helyreállítására és újjáépítésére

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

140 000 000 12 648 533

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 140 000 000 12 648 533 35 000 000 45 000 000 47 351 467

Összesen 140 000 000 12 648 533 35 000 000 45 000 000 47 351 467

Megjegyzések

Az előirányzat célja közösségi tevékenységek finanszírozása az afganisztáni újjáépítési folyamat keretében. Ezt az előirányzatot
kiegészítik más eljárások érvénye alá tartozó alcímekből és jogcímcsoportokból származó források.

A Bizottság figyelemmel fogja kísérni az e folyamathoz való közösségi hozzájárulás feltételeinek betartását, többek között a Bonn
utáni folyamat maradéktalan megvalósítását. Megállapításairól és következtetéseiről folyamatosan tájékoztatja a költségvetési
hatóságot.

Ez az előirányzat a szociális alapellátások és a gazdasági fejlődés támogatására szolgál Afganisztánban.

Az előirányzat további célja az afganisztáni nemzeti kábítószer-ellenőrzési stratégia támogatása, többek között az ópium afga-
nisztáni termesztésének megfékezése, valamint az ópiumhálózatok és az európai országokba vezető illegális exportútvonalak
szétzilálása és szétzúzása.

További cél a Közösség részéről az afgán menekültek és lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek származási országukba
való visszatérését elősegítő programokhoz nyújtott hozzájárulás finanszírozása, összhangban a Közösség által a 2002. januári
Tokiói Konferencián vállalt kötelezettségekkel.

Ez az előirányzat az afgán nők jogaiért már régóta tevékenykedő nőszervezetek tevékenységeit is finanszírozza.

Ezen előirányzat egy részét a nők helyzetének javítására – elsőbbségben részesítve az egészségügy és oktatás területén folytatott
tevékenységeket –, továbbá a döntéshozatal minden területén és szintjén való aktív bevonásuk támogatására kívánják felhasz-
nálni, a költségvetési rendelet rendelkezéseinek kellő figyelembevétele mellett.

Az ezen előirányzat által támogatott valamennyi egyéb tevékenység és projekt során különös figyelmet fordítunk a nők és fiatal
lányok helyzetére.

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
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 10. ALCÍM — AZ ÁZSIÁVAL, KÖZÉP-ÁZSIÁVAL ÉS A JORDÁNIÁTÓL KELETRE FEKVŐ ORSZÁGOKKAL FENNTARTOTT KAP-
CSOLATOK (folytatás)

19 10 01. (folytatás)

19 10 01 03. Az Indiával folytatott üzleti és tudományos cserékre vonatkozó előkészítő intézkedés

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

7 000 000 5 000 000

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 7 000 000 5 000 000 2 000 000

Összesen 7 000 000 5 000 000 2 000 000

Megjegyzések

Ezen előkészítő intézkedés célja az európai és indiai üzleti vezetők és egyetemi és kutatóintézeti tudósok közötti cserék támo-
gatása. Ez fontos az EU vállalkozásai és a gyorsan növekvő gazdaságok, például India kutatói közötti kapcsolatok javításának
összefüggésében. Az intézkedés összhangban van az Európai Parlamentnek a Bizottság éves politikai stratégiájáról (ÉPS) szóló
állásfoglalásával (4. bekezdés), amely szerint nem fordítottak „elegendő figyelmet a globális gazdaságban – különösen a feltö-
rekvő országokban, mint Kínában és Indiában – zajló hatalmas és nagyon gyors változásokra”.

Jogalap

Előkészítő intézkedés az 1995/2006/EK, Euratom rendelettel (HL L 390., 2006.12.30., 1. o.) módosított, az Európai Közös-
ségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom taná-
csi rendelet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.) 49. cikkének (6) bekezdése értelmében.
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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 10. ALCÍM — AZ ÁZSIÁVAL, KÖZÉP-ÁZSIÁVAL ÉS A JORDÁNIÁTÓL KELETRE FEKVŐ ORSZÁGOKKAL FENNTARTOTT KAP-
CSOLATOK (folytatás)

19 10 01. (folytatás)

19 10 01 04. A Kínával folytatott üzleti és tudományos cserékre vonatkozó előkészítő intézkedés

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

7 000 000 5 000 000 0,— 0,—

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

2007. évi előirányzatok 7 000 000

Összesen 7 000 000

Megjegyzések

Ezen előkészítő intézkedés célja az európai és kínai üzleti vezetők és egyetemi és kutatóintézeti tudósok közötti cserék támo-
gatása. Ez fontos az EU vállalkozásai és a gyorsan növekvő gazdaságok, például Kína kutatói közötti kapcsolatok javításának
összefüggésében. Az intézkedés összhangban van az Európai Parlamentnek a Bizottság éves politikai stratégiájáról (ÉPS) szóló
állásfoglalásával (4. bekezdés), amely szerint nem fordítottak „elegendő figyelmet a globális gazdaságban – különösen a feltö-
rekvő országokban, mint Kínában és Indiában – zajló hatalmas és nagyon gyors változásokra”.

Jogalap

Előkészítő intézkedés az 1995/2006/EK, Euratom rendelettel (HL L 390., 2006.12.30., 1. o.) módosított, az Európai Közös-
ségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom taná-
csi rendelet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.) 49. cikkének (6) bekezdése értelmében.
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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 10. ALCÍM — AZ ÁZSIÁVAL, KÖZÉP-ÁZSIÁVAL ÉS A JORDÁNIÁTÓL KELETRE FEKVŐ ORSZÁGOKKAL FENNTARTOTT KAP-
CSOLATOK (folytatás)

19 10 02. Együttműködés Közép-Ázsia fejlődő országaival

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

54 637 000 60 000 000 60 000 000 60 000 000 60 699 100,97 47 163 887,15

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2006 2007 2008 2009 Következő
évek és egyéb

2006 előtti, kifizetetlen köte-
lezettségvállalások

185 592 939 60 000 000 55 000 000 35 000 000 25 000 000 10 592 939

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

2006. évi előirányzatok 60 000 000 3 500 000 25 000 000 16 000 000 15 500 000

2007. évi előirányzatok 54 637 000 1 500 000 5 000 000 25 000 000 23 137 000

Összesen 300 229 939 60 000 000 60 000 000 65 000 000 66 000 000 49 229 939

Megjegyzések

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 következményeinek kezeléséhez nyújtott támogatást, az
infrastrukturális hálózatok fejlesztését, a környezetvédelem és a természeti erőforrások kezelésének előmozdítását, a fenntart-
ható energetikát, az éghajlatváltozás elleni küzdelmet, a katasztrófamegelőzést és a kockázatok, többek között az éghajlatvál-
tozáshoz kapcsolódó veszélyek csökkentését, valamint a vidéki gazdaság fejlesztését.

Ez az előirányzat fedezi továbbá az alapoktatást, az egészségügyi alapellátást, a HIV/AIDS-szel is foglalkozó reproduktív egész-
ségügyi ellátást, az alapvető ivóvízellátást és az alapvető higiéniát magában foglaló szociális alapellátások területén folytatott
tevékenységeket.

Ezen előirányzat egy részét az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság előmozdítására kell felhasználni a költségvetési ren-
delet rendelkezéseinek megfelelő figyelembevétele mellett. Az előirányzat egy részét ezen belül is a gyermekekkel, beleértve az
intézeti gyermekekkel kapcsolatos tevékenységekre kell felhasználni.

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

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.

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
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 10. ALCÍM — AZ ÁZSIÁVAL, KÖZÉP-ÁZSIÁVAL ÉS A JORDÁNIÁTÓL KELETRE FEKVŐ ORSZÁGOKKAL FENNTARTOTT KAP-
CSOLATOK (folytatás)

19 10 03. Együttműködés a Jordániától keletre fekvő fejlődő országokkal

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

108 680 000 80 000 000 210 574 000 180 987 000 198 000 000,— 195 551 818,29

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2006 2007 2008 2009 Következő
évek és egyéb

2006 előtti, kifizetetlen köte-
lezettségvállalások

37 860 490 20 987 000 5 000 000 4 000 000 4 000 000 3 873 490

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

2006. évi előirányzatok 210 574 000 160 000 000 40 000 000 5 000 000 2 000 000 3 574 000

2007. évi előirányzatok 108 680 000 35 000 000 45 000 000 25 000 000 3 680 000

Összesen 357 114 490 180 987 000 80 000 000 54 000 000 31 000 000 11 127 490

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Irakban és Jemenben végrehajtandó intézkedések finanszírozására szolgál, valamint – a Bizottságnak e terü-
lettel kapcsolatos folyamatban levő elemzését követően – esetlegesen az Iránban az emberi és társadalmi fejlődéssel kapcsolatos
célirányos intézkedések fedezésére. Irak vonatkozásában az előirányzat tartalmazza az iraki újjáépítési folyamat keretében vál-
lalt közösségi műveleteket is. Jemennel kapcsolatban az intézkedések elsősorban a helyes kormányzás támogatására és a sze-
génység elleni küzdelemre irányulnak (támogatás a szociális ágazatoknak, illetve a magánszektornak).

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/1086 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.3.16.


