
BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 05. ALCÍM — EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS KAPCSOLATOK A TAGSÁGGAL NEM RENDELKEZŐ IPARI ORSZÁGOKKAL

Cím
Alcím

Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés PK

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

19 05. EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS KAPCSO-
LATOK A TAGSÁGGAL NEM
RENDELKEZŐ IPARI ORSZÁG-
OKKAL

19 05 01. Együttműködés a tagsággal nem
rendelkező ipari országokkal 4 24 870 000 20 000 000 22 200 000 18 000 000 16 529 923,45 12 890 917,20

19 05 02. KEDO 4 p.m. p.m. p.m. p.m. 800 000,— 760 051,68

19 05 03. Kísérleti projekt – A globális
kihívások kezelésére szolgáló
transzatlanti módszerek 4 p.m. p.m. 2 500 000 1 500 000

19 05. Alcím – Összesen 24 870 000 20 000 000 24 700 000 19 500 000 17 329 923,45 13 650 968,88

19 05 01. Együttműködés a tagsággal nem rendelkező ipari országokkal

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

24 870 000 20 000 000 22 200 000 18 000 000 16 529 923,45 12 890 917,20

Megjegyzések

Az iparosodott és egyéb, magas jövedelmű országokkal és területekkel folytatott együttműködés célja az, hogy olyan partne-
rekkel jöjjön létre kapcsolat, amelyek a Közösségéhez hasonló politikai, gazdasági és intézményi szerkezettel, valamint értékek-
kel rendelkeznek, és amelyek fontos kétoldalú partnerek, továbbá szereplői a többoldalú fórumoknak és a globális
kormányzásnak. Az együttműködés ezenfelül kiterjed az újonnan iparosodott vagy magas jövedelművé vált országokra és terü-
letekre is, amelyek esetében a Közösségnek stratégiai érdeke a kapcsolatok előmozdítása.

Az együttműködés alábbi területein kell kiemelt figyelmet fordítani az – esetlegesen regionális dimenziót is tartalmazó –
intézkedésekre:

– a Közösség és a partnerországok gazdasági, akadémiai és tudományos szereplői közötti együttműködés, partnerségek és
közös vállalkozások ösztönzése,

– a kétoldalú kereskedelem, befektetések és gazdasági partnerségek ösztönzése,

– a Közösség és a partnerországok érintett ágazataiban a politikai, gazdasági és társadalmi szereplők, valamint egyéb nem
kormányzati szervezetek közötti párbeszéd elősegítése,

– a személyes kapcsolatok, az oktatási és képzési programok és a szellemi tőke cseréjének támogatása, valamint a kultúrák és
civilizációk közötti kölcsönös megértés erősítése,

– az együttműködési projektek támogatása olyan területeken, mint kutatás, tudomány és technológia, energiaügy, közleke-
dés és környezetvédelmi kérdések – beleértve az éghajlatváltozást –, vám- és pénzügyi kérdések és valamennyi, a Közösség
és a partnerországok számára kölcsönösen érdekes témában,

– az Európai Unióval és annak jelenlétével kapcsolatos tudatosság és ismeret növelése a partnerországokban,

– konkrét kezdeményezések támogatása, beleértve azokat a kutatási tevékenységeket, tanulmányokat, kísérleti programokat
vagy közös projekteket, amelyek célja, hogy hatékony és rugalmas módon válaszoljanak a Közösség és a partnerországok
közötti kétoldalú kapcsolatok fejlődésének eredményeképpen meghatározott együttműködési célokra, vagy új lendületet
adjanak az ezen partnerországokkal fennálló kétoldalú kapcsolatok további elmélyítéséhez és kiszélesítéséhez.
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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 05. ALCÍM — EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS KAPCSOLATOK A TAGSÁGGAL NEM RENDELKEZŐ IPARI ORSZÁGOKKAL (folytatás)

19 05 01. (folytatás)

A tagállamok és más donor országok – mindkét esetben beleértve állami és félállami szerveiket – vagy nemzetközi szervezetek
által a közösségi finanszírozású és a nevükben a Bizottság által kezelt bizonyos külső támogatási projektekhez vagy progra-
mokhoz nyújtott pénzügyi hozzájárulásokból származó lehetséges bevételek, a vonatkozó jogalapot megteremtő jogi aktus értel-
mében pótlólagos előirányzatok rendelkezésre bocsátását teszi lehetővé. Ezek az összegek a bevételkimutatás
6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő hozzájárulásokból származnak, amelyek a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének
aa) pontjával összhangban célhoz kötött bevételt jelentenek. A megfelelő program esetében maximum 4 % állítható be az igaz-
gatási támogatási kiadások költségvetési sorába.

Jogalap

Az iparosodott és egyéb, magas jövedelmű országokkal és területekkel folytatott együttműködés finanszírozási eszközének lét-
rehozásáról szóló, 2006. december 21-i 1934/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 405., 2006.12.30., 41. o.).

19 05 02. KEDO

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. p.m. p.m. p.m. 800 000,— 760 051,68

Megjegyzések

Korábbi 19 05 01. jogcím

Nem különítettek el előirányzatot a Koreai-félszigeti Energiafejlesztési Szervezethez való hozzájárulásra, mivel a KEDO várha-
tóan erősen csökkentett formában folytatja működését.

Jogalap

Az Európai Atomenergia-közösség és a Koreai-félsziget Energiaügyi Fejlesztési Szervezete között 2006. március 24-én létrejött
megállapodás.

Az Európai Atomenergia-közösség részvétele a Koreai-félsziget Energiaügyi Fejlesztési Szervezetében.

A nukleáris biztonság célját szolgáló együttműködési eszköz létrehozásáról szóló, 2007. február 19-i 300/2007/Euratom taná-
csi rendelet (HL L 81., 2007.3.22., 1. o.).

19 05 03. Kísérleti projekt – A globális kihívások kezelésére szolgáló transzatlanti módszerek

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. p.m. 2 500 000 1 500 000

Megjegyzések

E kísérleti projekt a kulcsfontosságú nemzetközi politikai kihívások – például olyan környezeti problémák, mint az éghajlatvál-
tozás – közös transzatlanti megközelítéseinek, valamint a pénzügyi segítségnyújtás koordinációjának olyan országokban tör-
ténő előmozdítására szolgál, mint Afganisztán vagy Koszovó. E kísérleti projekt intézkedései a nemzetközi közösség fellépései
hatékonyságának fokozását célozzák, és a meglévő mechanizmusokat egészítik ki. A kísérleti projekt az európai és egyesült álla-
mokbeli politikai döntéshozók közötti azon innovatív fellépések finanszírozására szolgál, amelyek kívül esnek a hatályos jogi
eszközök értelmében rendelkezésre álló jelenlegi eszközök hatókörén. E fellépés végrehajtása során a Bizottság gondoskodik a
támogatások kiegyensúlyozott elosztásáról.
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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 05. ALCÍM — EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS KAPCSOLATOK A TAGSÁGGAL NEM RENDELKEZŐ IPARI ORSZÁGOKKAL (folytatás)

19 05 03. (folytatás)

Jogalap

Kísérleti projekt a legutóbb az 1525/2007/EK rendelettel (HL L 343., 2007.12.27., 9. o.) módosított, az Európai Közösségek
általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi ren-
delet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.) 49. cikkének (6) bekezdése értelmében.

Jogi hivatkozások

Az Európai Parlament 2006. május 18-i állásfoglalása a Bizottság 2007-es éves politikai stratégiájáról (HL C 297. E, 2006.12.7.,
357. o.) és az Európai Parlament 2006. június 1-jei állásfoglalásai az EU–Egyesült Államok kapcsolat transzatlanti partnerségi
megállapodás keretén belüli javításáról (HL C 298. E, 2006.12.8., 226. o.) és az EU–USA transzatlanti gazdasági kapcsolatokról
(HL C 298. E, 2006.12.8., 235. o.).
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