
BIZOTTSÁG
21. CÍM — FEJLESZTÉS ÉS AZ AKCS-ÁLLAMOKKAL FENNTARTOTT KAPCSOLATOK

21 06. ALCÍM — FÖLDRAJZI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ AFRIKAI, KARIBI ÉS CSENDES-ÓCEÁNI (AKCS-) ÁLLAMOKKAL

Cím
Alcím

Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés PK

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

21 06. FÖLDRAJZI EGYÜTTMŰKÖ-
DÉS AZ AFRIKAI,
KARIBI ÉS CSENDES-
ÓCEÁNI (AKCS-) ÁLLA-
MOKKAL

21 06 02. A Dél-Afrikával fenntartott
kapcsolatok 4 132 268 000 135 200 000 132 767 000 135 267 000 152 997 941,07 136 224 087,60

21 06 03. Alkalmazkodási támogatás
a cukorról szóló jegyzőköny-
vet aláíró országoknak 4 165 000 000 50 000 000 p.m. (1) p.m. (2)

21 06 04. Helyreállítási és újjáépítési
intézkedések a fejlődő orszá-
gokban, különös tekintettel
az AKCS-országokra 4 p.m. 3 000 000 p.m. 3 450 000 166 686,78 1 407 410,10

21 06 05. Az AKCS-országok banán-
termelőinek támogatása 4 28 653 000 32 350 000 30 762 000 34 381 000 34 519 571,— 10 122 048,10

21 06. Alcím – Összesen 325 921 000 220 550 000 163 529 000 173 098 000 187 684 198,85 147 753 545,80

(1) 38 800 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
(2) 20 000 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
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BIZOTTSÁG
21. CÍM — FEJLESZTÉS ÉS AZ AKCS-ÁLLAMOKKAL FENNTARTOTT KAPCSOLATOK

21 06. ALCÍM — FÖLDRAJZI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ AFRIKAI, KARIBI ÉS CSENDES-ÓCEÁNI (AKCS-) ÁLLAMOKKAL (folytatás)

Megjegyzések

Új alcím

Az OECD Fejlesztési Segítségnyújtási Bizottsága (DAC) által „fejlődő országoknak” minősített országok esetében a múltban refe-
renciaértékként az éves kötelezettségvállalások 35 %-át irányozták elő a szociális infrastruktúra számára, elsősorban az okta-
tásra és az egészségügyre, de ez magában foglalja a makrogazdaságot érintő, a szociális ágazathoz kötött segítségnyújtást is, fel-
ismerve, hogy az EU hozzájárulását a szociális ágazat számára nyújtott összes adomány részének kell tekinteni, és egy bizonyos
fokú rugalmasságnak kell a normát jelentenie. A Bizottság a továbbiakban is jelentést ad ezen referenciaértékről.

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.) 5. cikkével kapcsolatos bizottsági nyilatkozatnak megfelelően a
Bizottság továbbra is törekedni fog annak biztosítására, hogy a fejlesztési együttműködési eszköz (FEE) által fedezett ország-
programok alatti támogatás 20 %-át 2009-re az alapfokú oktatásra és az egészségügyi alapellátásra használják fel – az ezen ága-
zatokhoz kapcsolódó projekt-, program- vagy költségvetési támogatáson keresztül – átlagot vonva valamennyi földrajzi régi-
óban és felismerve, hogy egy bizonyos fokú rugalmasságnak kell a normát jellemeznie, 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 alapfokú oktatásra és az egészségügyi alapellátásra vonatkozó jelenlegi 20 %-os referenciaértékhez való
hozzájárulását; felméri az együttműködés hatékonyságát és eredményességét, beleértve a következő területeken elért elő-
relépéseket: 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.

A jelentés tartalmaz továbbá információkat arról, hogy miként járul hozzá a költségvetési támogatás az MFC-khez. A költség-
vetési támogatásnak a megfelelő intézményi kapacitás és a támogatások fogadó országban való megőrzése és felhasználása rész-
letes kritériumainak való megfelelés előzetes bemutatásától kell függenie. A kritériumokat az éves jelentésben kell megállapí-
tani, és ezek betartását értékelni kell a jelentésben.

A jelentés beterjesztése után az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság párbeszédbe kezd az eredményekről, és arról, hogy
miként lehet további előrelépést tenni a célok elérése érdekében.

Ez az előirányzat fedezi továbbá az emberi jogok – köztük a gyermekek jogainak – védelmét és előmozdítását, amit beépítenek
a programozásba, többek között az országos stratégiai dokumentumokba (CSP), a nemzeti keretprogramokba (NIP) és a félidős
értékelésekbe.
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BIZOTTSÁG
21. CÍM — FEJLESZTÉS ÉS AZ AKCS-ÁLLAMOKKAL FENNTARTOTT KAPCSOLATOK

21 06. ALCÍM — FÖLDRAJZI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ AFRIKAI, KARIBI ÉS CSENDES-ÓCEÁNI (AKCS-) ÁLLAMOKKAL (folytatás)

21 06 02. A Dél-Afrikával fenntartott kapcsolatok

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

132 268 000 135 200 000 132 767 000 135 267 000 152 997 941,07 136 224 087,60

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2006 2007 2008 2009 Következő
évek és egyéb

2006 előtti, kifizetetlen köte-
lezettségvállalások

422 858 450 110 000 000 95 000 000 90 000 000 80 000 000 47 858 450

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

2006. évi előirányzatok 132 767 000 25 267 000 25 000 000 30 000 000 35 000 000 17 500 000

2007. évi előirányzatok 132 268 000 15 200 000 45 000 000 45 000 000 27 068 000

Összesen 687 893 450 135 267 000 135 200 000 165 000 000 160 000 000 92 426 450

Megjegyzések

Korábbi 21 03 17. jogcímcsoport

Az Európai Unió és Dél-Afrika közötti kereskedelmi, fejlesztési és együttműködési megállapodással (TDCA), valamint az
1934/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, 2000. június 29-i 1726/2000/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelettel összhangban (amely 2006 végén lejár, és amelynek helyébe az új általános fejlesztési együttműködési eszköz
lép).

A fejlesztési együttműködés – az európai program a dél-afrikai újjáépítésért és fejlesztésért (EPRD) – az országos stratégiai
dokumentum/többéves indikatív program révén, a kereskedelmi, fejlesztési és együttműködési megállapodás keretében kerül
végrehajtásra, és a közösségi költségvetés finanszírozza. A 2007–2013 közötti időszakban a program új országos stratégiai
dokumentum és többéves indikatív program keretében kerül végrehajtásra.

Ezen előirányzat elsődleges célja azon, Dél-Afrikával kötött fejlesztési együttműködési projektek és programok finanszírozása,
amelyek hozzájárulnak:

– az alapvető egészségügyi ellátás és az alapfokú oktatás javítása, valamint a millenniumi fejlesztési célok elérésének támo-
gatása azáltal, hogy a célkitűzés szerint 2009-re az előirányzott segély 20 %-át az ezen ágazatokhoz kapcsolódó projekt-.
program- és költségvetési támogatásokon keresztül az alap- és középfokú oktatásra, valamint az alapvető egészségügyi ellá-
tásra fordítják földrajzi területenként átlagosan egyenlő megosztásban, és kellő rugalmasság biztosításával, például rendkí-
vüli támogatás esetében,

– Dél-Afrika harmonikus és fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődéséhez a szegénység csökkentését és a szegények javát
szolgáló gazdasági növekedés szorgalmazását célzó intézkedések és programok révén,

– a világgazdaságba való további beintegrálódásához,

– a demokratikus társadalom és a jogállamiság szellemében működő állam lefektetett alapjainak a megerősítéséhez, ahol az
emberi jogokat és az alapvető szabadságjogokat teljeskörűen tiszteletben tartják.
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BIZOTTSÁG
21. CÍM — FEJLESZTÉS ÉS AZ AKCS-ÁLLAMOKKAL FENNTARTOTT KAPCSOLATOK

21 06. ALCÍM — FÖLDRAJZI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ AFRIKAI, KARIBI ÉS CSENDES-ÓCEÁNI (AKCS-) ÁLLAMOKKAL (folytatás)

21 06 02. (folytatás)

A programok a szegénység elleni küzdelemre és a millenniumi fejlesztési célkitűzésekre összpontosítanak, figyelembe veszik a
korábban hátrányos helyzetben lévő közösségeket, és beillesztik a fejlődés nemi és környezeti kérdésekre vonatkozó dimenzió-
it. Külön figyelmet fordítanak az intézményi kapacitás megerősítésére.

A fejlesztési együttműködés hangsúlyai az alábbiak lesznek:

– a szegényeket segítő szolgáltatások (egészségügy, HIV/AIDS, oktatás, lakáshelyzet, az alapvető ivóvízellátást és az alapvető
higiéniát magában foglaló infrastruktúrák, fenntartható energia, kommunikáció) kapacitásainak támogatása tartományi és
helyi szinten,

– Dél-Afrika második gazdaságának támogatása, különös tekintettel a munkahelyteremtésre (ennek során foglalkozni kell
mind a munkaerő-kínálat, mind a munkaerő-kereslet kérdéseivel, mint pl. a szakképzéssel),

– a kormányzás támogatása (állami és nem állami területeken egyaránt).

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

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
21. CÍM — FEJLESZTÉS ÉS AZ AKCS-ÁLLAMOKKAL FENNTARTOTT KAPCSOLATOK

21 06. ALCÍM — FÖLDRAJZI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ AFRIKAI, KARIBI ÉS CSENDES-ÓCEÁNI (AKCS-) ÁLLAMOKKAL (folytatás)

21 06 03. Alkalmazkodási támogatás a cukorról szóló jegyzőkönyvet aláíró országoknak

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

165 000 000 50 000 000 p.m. (1) p.m. (2)

(1) 38 800 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
(2) 20 000 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.

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 38 800 000 20 000 000 10 000 000 5 000 000 2 800 000 1 000 000

2007. évi előirányzatok 165 000 000 40 000 000 35 000 000 35 000 000 55 000 000

Összesen 203 800 000 20 000 000 50 000 000 40 000 000 37 800 000 56 000 000

Megjegyzések

Korábbi 21 03 19. jogcímcsoport

Ez az előirányzat a cukorpiac közös szervezésének reformja által érintett AKCS-országok alkalmazkodását támogató intézke-
dések fedezésére szolgál.

Jogalap

Az EU cukorpiaci rendszerének reformja által érintett, a cukorról szóló jegyzőkönyvet aláíró országok számára hozandó kísérő
intézkedések megállapításáról szóló, 2006. február 15-i 266/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 50.,
2006.2.21., 1. 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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BIZOTTSÁG
21. CÍM — FEJLESZTÉS ÉS AZ AKCS-ÁLLAMOKKAL FENNTARTOTT KAPCSOLATOK

21 06. ALCÍM — FÖLDRAJZI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ AFRIKAI, KARIBI ÉS CSENDES-ÓCEÁNI (AKCS-) ÁLLAMOKKAL (folytatás)

21 06 04. Helyreállítási és újjáépítési intézkedések a fejlődő országokban, különös tekintettel az AKCS-országokra

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. 3 000 000 p.m. 3 450 000 166 686,78 1 407 410,10

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2006 2007 2008 2009 Következő
évek és egyéb

2006 előtti, kifizetetlen köte-
lezettségvállalások

5 814 136 3 450 000 2 364 136

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

2006. évi előirányzatok p.m.

2007. évi előirányzatok p.m.

Összesen 5 814 136 3 450 000 2 364 136 (1)

(1) 635 864 eurós előirányzat átvitelre vagy visszavonásra kerül.

Megjegyzések

Korábbi 21 03 20. jogcímcsoport

Ez az előirányzat intézkedések fedezésére szolgál a normális életbe való visszatéréshez olyan fejlődő országok, különösen az
AKCS-országok lakosai számára, ahol háborúból, civil konfliktusból vagy természeti csapásokból eredő válsághelyzetek alakul-
tak ki.

Elsősorban az alábbi tevékenységeket fedezi:

– a termelés újraindítása tartós alapon,

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

– polgári megbékélés nem strukturális intézkedések révén erőszakos konfliktusok áldozatául esett társadalmakban,

– különösen a menekültek, a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek és a leszerelt katonák társadalomba való újbóli
beilleszkedése,

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

– segítség a gyermekek igényeinek kielégítésében, különösen a háború által sújtott gyermekek, beleértve a gyermek katoná-
kat, rehabilitációja,

– a természeti csapások által okozott veszélyekkel, azok elkerülését célzó intézkedésekkel vagy azok következményeinek elhá-
rításával vagy csökkentésével kapcsolatos tudatosság fokozása,

– fogyatékosok és fogyatékosok szervezeteinek a támogatása emberi jogaik előmozdításáért annak biztosítására, hogy a
katasztrófasegélyek és az újjáépítési programok az idősebb emberek javát is szolgálják, és hogy megfelelő figyelmet fordít-
sanak a kutatásra és korszegregáció-mentes adatok gyűjtésére a programozás és a politikák támogatására.

2007.3.16. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja II/1165



BIZOTTSÁG
21. CÍM — FEJLESZTÉS ÉS AZ AKCS-ÁLLAMOKKAL FENNTARTOTT KAPCSOLATOK

21 06. ALCÍM — FÖLDRAJZI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ AFRIKAI, KARIBI ÉS CSENDES-ÓCEÁNI (AKCS-) ÁLLAMOKKAL (folytatás)

21 06 04. (folytatás)

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

A tevékenységeknek különösen ki kell terjedniük a nem kormányzati fejlesztési szervezetek és a civil társadalom egyéb szerep-
lői által végzett olyan programokra és projektekre, amelyek a megsegített lakosság részvételét szorgalmazzák a döntéshoza-
tali és megvalósítási folyamat minden szintjén.

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

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.).

21 06 05. Az AKCS-országok banántermelőinek támogatása

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

28 653 000 32 350 000 30 762 000 34 381 000 34 519 571,— 10 122 048,10

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2006 2007 2008 2009 Következő
évek és egyéb

2006 előtti, kifizetetlen köte-
lezettségvállalások

202 593 898 30 000 000 30 000 000 50 000 000 45 000 000 47 593 898

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

2006. évi előirányzatok 30 762 000 4 381 000 2 000 000 10 000 000 10 000 000 4 381 000

2007. évi előirányzatok 28 653 000 350 000 10 000 000 10 000 000 8 303 000

Összesen 262 008 898 34 381 000 32 350 000 70 000 000 65 000 000 60 277 898

Megjegyzések

Korábbi 21 03 18. jogcímcsoport

Ez az előirányzat azon kötelezettségek teljesítésének fedezésére szolgál, amelyek vállalására az AKCS-országok termelőinek
műszaki támogatása és jövedelemtámogatása keretében a banánpiac közös szervezésének bevezetését követően került sor.

További cél az AKCS termelő országok intézményfejlesztésének a támogatása segítve őket abban, hogy jobban integrálódjanak
a többoldalú kereskedelmi rendszerbe, beleértve a WTO-ban való részvételi képességük javítását.
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BIZOTTSÁG
21. CÍM — FEJLESZTÉS ÉS AZ AKCS-ÁLLAMOKKAL FENNTARTOTT KAPCSOLATOK

21 06. ALCÍM — FÖLDRAJZI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ AFRIKAI, KARIBI ÉS CSENDES-ÓCEÁNI (AKCS-) ÁLLAMOKKAL (folytatás)

21 06 05. (folytatás)

1999. január 1-jétől ehhez a jogcímcsoporthoz tartozik egy új támogatási program, amelynek célja az AKCS-banántermelők
segítése a banánpiac közös szervezésében bekövetkezett változások miatti új piaci feltételekhez való alkalmazkodás.

Jogalap

Az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított, a hagyományos AKCS-
beli banánszállítók számára különleges támogatási keret létrehozásáról szóló, 1999. április 22-i 856/1999/EK tanácsi rendelet
(HL L 108., 1999.4.27., 2. o.).
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