
BIZOTTSÁG
20. CÍM — KERESKEDELEM

20 02. ALCÍM — KERESKEDELEMPOLITIKA

Cím
Alcím

Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés PK

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. 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 10 400 000 8 000 000 10 378 000 10 378 000 7 910 991,91 7 070 698,76

20 02 02. A belső piac létrehozása és fej-
lesztése 1.1 p.m. 800 000 600 000 800 000 800 233,17 674 396,23

20 02 03. Támogatás a kereskedelem szá-
mára 4 4 500 000 3 000 000 p.m. p.m.

20 02. Alcím – Összesen 14 900 000 11 800 000 10 978 000 11 178 000 8 711 225,08 7 745 094,99
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BIZOTTSÁG
20. CÍM — KERESKEDELEM

20 02. ALCÍM — KERESKEDELEMPOLITIKA (folytatás)

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

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

10 400 000 8 000 000 10 378 000 10 378 000 7 910 991,91 7 070 698,76

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2006 2007 2008 2009 Következő
évek és egyéb

2006 előtti, kifizetetlen köte-
lezettségvállalások

9 480 105 7 400 000 1 000 000 750 000 330 105

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

250 000 250 000

2006. évi előirányzatok 10 378 000 2 728 000 4 750 000 2 000 000 900 000

2007. évi előirányzatok 10 400 000 2 250 000 4 750 000 3 400 000

Összesen 30 508 105 10 378 000 8 000 000 7 500 000 4 630 105

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

Új többoldalú és kétoldalú kereskedelmi tárgyalások folytatásával kapcsolatos kezdeményezések (különösen a dohai fejlesztési programterv)

Olyan tevékenységek, amelyek célja annak biztosítása, hogy az EU politikai koncepciójának alapjául átfogó és a legújabb isme-
reteken alapuló szakértői vélemények szolgáljanak, és hogy azt információs és koalícióépítő programok támogassák, erősítve a
Bizottság tárgyalási pozícióját a dohai fejlesztési programterv tárgyalásaiban és koalíciók építése ezek sikeres megvalósítására,
beleértve az alábbiakat:

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

– kereskedelmi fenntarthatósági hatásvizsgálatok, amelyek célja a kereskedelmi tárgyalások fenntartható fejlődésre gyakorolt
hatásának a felmérése, és ha szükséges, javaslattétel kísérő intézkedésekre meghatározott országok vagy szektorok számára
adódó bármely kedvezőtlen eredmény elleni fellépés érdekében,

– következetes és átfogó kommunikációs és információs stratégia kidolgozása és megvalósítása, előmozdítva a Közösség
kereskedelempolitikáját és fokozva a Közösség kereskedelempolitikája részleteivel és célkitűzéseivel kapcsolatos tudatos-
ságot, úgy az EU-n belül, mint azon kívül.

A meglévő kereskedelmi egyezmények végrehajtásához szükséges jogi és egyéb szakértői segítség

Olyan tevékenységek, amelyek célja annak biztosítása, hogy a Közösség kereskedelmi partnerei ténylegesen elfogadják és betart-
sák a Kereskedelmi Világszervezet, egyéb többoldalú és kétoldalú megállapodások keretében rájuk háruló kötelezettségeket, bele-
értve az alábbiakat:

– szakértői tanulmányok, beleértve az ellenőrző szemléket, továbbá a szakvizsgálatokat, valamint a szemináriumokat arról,
hogy külső országok miként hajtják végre a nemzetközi kereskedelmi megállapodások alapján rájuk háruló
kötelezettségeiket,

– jogi szaktanácsadás, különösen külföldi jog tekintetében, amely 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.
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BIZOTTSÁG
20. CÍM — KERESKEDELEM

20 02. ALCÍM — KERESKEDELEMPOLITIKA (folytatás)

20 02 01. (folytatás)

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:

– a fejlődő országok tisztviselői és gazdasági szereplői számára szervezett képzést és kapacitásépítést tartalmazó projektek,
leginkább az egészségügyi és növény-egészségügyi (SPS) intézkedések terén,

– ügyfélszolgálat irányítása és továbbfejlesztése, hogy információval lássák el a fejlődő országok iparát az EU-piacokra való
bejutás érdekében, és hogy elősegítsék számára a nemzetközi kereskedelmi rendszer által felkínált piacrajutási lehetőségek
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 piacrajutási stratégiájával összefüggő tevékenységek

A Közösség piacrajutási 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:

– piacrajutási 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 piacrajutási kérdésekre koncentrált tevékenységek szervezésére.

A SIGL rendszer (egységes engedélyeztetési rendszer) irányításához kapcsolódó tevékenységek

Amennyiségi korlátozások és ellenőrző intézkedések igazgatási cselekvési programja végrehajtásával kapcsolatos kiadások fede-
zésére szolgál és különösen engedélykezelési rendszerekre vonatkozó intézkedések finanszírozására és számítógépes eljárások
használatának a koordinált fejlesztésére (SIGL rendszer).

Ez a támogatás a közös rendszerek megvalósításának és működtetésének a finanszírozása, valamint képzéssel kapcsolatban
közös irányelvek meghatározásának és a végrehajtáshoz szükséges műszaki segítség nyújtásának a formájában jelenik meg. Az
operatív kiadások a rendszerek működtetéséhez való hozzájárulásra is kiterjednek (hardver, szoftver, karbantartás), továbbá a
rendszerfelhasználók számára indított információs és képzési programok finanszírozására és a műszaki támogatás
finanszírozására.

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

A Közösség kereskedelempolitikáját konkrét fórumok és találkozók szervezésével is támogatják a véleményformálókkal nem-
zetközi kereskedelmi kérdésekben folytatott párbeszéd előmozdítása érdekében. A Bizottság ezen fellépések számára nyújtott
támogatása magában foglalhat konferenciákhoz vagy eseményekhez kapcsolódó szolgáltatásokat, valamint az ezen fellépések-
ben részt vevők utazási költségeinek visszatérítését.
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BIZOTTSÁG
20. CÍM — KERESKEDELEM

20 02. ALCÍM — KERESKEDELEMPOLITIKA (folytatás)

20 02 01. (folytatás)

Jogalap

A Bizottság intézményi szintű előjogaiból fakadó feladatok, ahogyan azokat az 1995/2006/EK, Euratom rendelettel (HL L 390.,
2006.12.30., 1. o.) módosított, az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló,
2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.) 49. cikke (6) bekezdésének d) pontja
előírja.

A 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1.) módosított, a Közösség piacrajutási stratégiájával kapcsolatos tevékeny-
ségeknek a Bizottság által történő végrehajtásáról szóló, 1998. szeptember 24-i 98/552/EK tanácsi határozat (HL L 265.,
1998.9.30., 31. o.).

20 02 02. A belső piac létrehozása és fejlesztése

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. 800 000 600 000 800 000 800 233,17 674 396,23

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2006 2007 2008 2009 Következő
évek és egyéb

2006 előtti, kifizetetlen köte-
lezettségvállalások

1 161 938 650 000 475 000 36 938

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

2006. évi előirányzatok 600 000 150 000 325 000 75 000 50 000

2007. évi előirányzatok p.m. p.m.

Összesen 1 761 938 800 000 800 000 111 938 50 000

Megjegyzések

Ez a kifizetési előirányzat mennyiségi korlátozások és ellenőrző intézkedések igazgatási cselekvési programja végrehajtásával
kapcsolatos korábbi kötelezettségvállalások fedezésére szolgál és különösen engedélykezelési rendszerekre vonatkozó intézke-
dések finanszírozására és számítógépes eljárások használatának a koordinált fejlesztésére (SIGL rendszer).

Az új kiadásokat 2007-től kezdve a 20 02 01. jogcímcsoportból finanszírozzák.

Jogalap

A Bizottság intézményi szintű jogosultságaiból fakadó feladatok, ahogyan azokat az 1995/2006/EK, Euratom rendelettel
(HL L 390., 2006.12.30., 1. o.) módosított, az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési ren-
deletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.) 49. cikkének (6) bekez-
dése előírja.
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BIZOTTSÁG
20. CÍM — KERESKEDELEM

20 02. ALCÍM — KERESKEDELEMPOLITIKA (folytatás)

20 02 03. Támogatás a kereskedelem számára

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

4 500 000 3 000 000 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 p.m.

2007. évi előirányzatok 4 500 000 3 000 000 1 500 000

Összesen 4 500 000 3 000 000 1 500 000

Megjegyzések

Ezen előirányzat a fejlődő országoknak a multilaterális kereskedelmi rendszerben és a regionális kereskedelmi rendszerekben
történő hatékony részvételre, valamint kereskedelmi teljesítményük javítására való képessége megerősítésére irányuló kereske-
delmi jellegű támogatás területéhez tartozó többoldalú programok és kezdeményezések finanszírozására szolgál.

Az ezen előirányzatból finanszírozott többoldalú kezdeményezések és programok az alábbi tevékenységeket fogják támogatni:

Támogatás a kereskedelempolitika számára, részvétel a tárgyalásokon és a kereskedelmi megállapodások végrehajtása

A fejlődő országok saját kereskedelmi politikájuk kialakítására és a kereskedelempolitikában részt vevő intézmények megerő-
sítésére való képességének megerősítését szolgáló tevékenységek, többek között átfogó és aktualizált kereskedelmi beszámolók
készítése, valamint a kereskedelem gazdasági növekedéssel és fejlesztéssel kapcsolatos politikáikba történő integrálásának
elősegítése.

A fejlődő országoknak a nemzetközi kereskedelmi tárgyalásokon való eredményes részvételre és a nemzetközi kereskedelmi
megállapodások végrehajtására való képességének megerősítését szolgáló tevékenységek.

E segítségnyújtás elsődleges célpontja az állami szektor.

Kereskedelemfejlesztés

A kínálati oldali korlátozások könnyítését célzó fellépések, amelyek közvetlen hatást gyakorolnak a fejlődő országoknak a nem-
zetközi kereskedelmi potenciál – különösen a magánszektor fejlesztése – kihasználására vonatkozó képességére.

Ez az előirányzat kiegészíti az EK földrajzi programjait, és csak olyan többoldalú kezdeményezéseket és programokat szabad
finanszíroznia, amelyek valódi többletértéket jelentenek az EK földrajzi programjaihoz képest, ilyen például a legkevésbé fejlett
országoknak szóló integrált keret vagy a szabvány- és kereskedelemfejlesztési program (STDF).
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BIZOTTSÁG
20. CÍM — KERESKEDELEM

20 02. ALCÍM — KERESKEDELEMPOLITIKA (folytatás)

20 02 03. (folytatás)

Jogalap

A kereskedelmi jellegű támogatás jelenleg a következő főbb, külső támogatásokat szabályozó rendeleteken alapul:

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

– a legutóbb a 2112/2005/EK rendelettel (HL L 344., 2005.12.27., 23. o.) módosított, a Közösség és a mediterrán harmadik
országok között létrejött, a pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló jegyzőkönyvek végrehajtásáról szóló, 1992.
június 29-i 1762/92/EGK tanácsi rendelet (HL L 181., 1992.7.1., 1. o.),

– a legutóbb a 2112/2005/EK rendelettel (HL L 344., 2005.12.27., 23. o.) módosított, az euromediterrán 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 2112/2005/EK rendelettel (HL L 344., 2005.12.27., 23. o.) módosított, a kelet-európai és közép-ázsiai partnerállamok-
nak történő segítségnyújtásról szóló, 1999. december 29-i 99/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 12., 2000.1.18.,
1. o.),

– 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.).
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BIZOTTSÁG
20. CÍM — KERESKEDELEM

KÖLTSÉGVETÉSI SORBA BE NEM SOROLT TEVÉKENYSÉGEK

– IGAZGATÁSI TÁMOGATÁS A KERESKEDELMI FŐIGAZGATÓSÁG SZÁMÁRA

– A KERESKEDELMI FŐIGAZGATÓSÁG SZAKPOLITIKAI STRATÉGIÁJA ÉS KOORDINÁLÁSA

– KERESKEDELEMPOLITIKAI VÉDŐINTÉZKEDÉSEK
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