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

21 02. ALCÍM — ÉLELMISZER-BIZTONSÁG

Cím
Alcím
Jogcímcso-
port
Jogcím

Megnevezés PK

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

21 02. ÉLELMISZER-BIZTONSÁG

21 02 01. Élelmiszer-biztonság 4 216 199 000 200 000 000 197 793 900 134 573 029 79 040 174,44 62 556 870,82

21 02 02. Az élelmiszersegélyekről szóló
egyezmény befejezése 4 p.m. 55 000 000 p.m. 164 500 000 128 570 406,52 119 662 762,01

21 02. Alcím – Összesen 216 199 000 255 000 000 197 793 900 299 073 029 207 610 580,96 182 219 632,83

21 02 01. Élelmiszer-biztonság

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

216 199 000 200 000 000 197 793 900 134 573 029 79 040 174,44 62 556 870,82

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következőkhöz járul hozzá:

– a szegénység és az élelmiszerhiány csökkentése a krónikus élelmiszerhiányban szenvedő fejlődő országokban;

– a válsághelyzeteknek a népesség legsebezhetőbb részére gyakorolt hatásainak enyhítése.

A rövid táv (válsághelyzetek) és a hosszú táv (fejlesztés) közötti áthidaló eszközként e jogcímcsoport körébe tartoznak a hosszan
elhúzódó válsághelyzetek, a helyreállítás, valamint a strukturális élelmiszer-biztonság hiányának kezelése, mint a szegénység hos-
szú távú felszámolása felé tett első lépések.

Pontosabban, ezen előirányzat célja az élelmiszer-biztonságra vonatkozó tematikus program stratégiai prioritásaihoz való
hozzájárulás:

– az élelmiszer-biztonsághoz hozzájáruló nemzetközi közjavak szállításának támogatása: kutatás és technológia,

– a tájékoztatás és a döntéshozatal összekapcsolása az élelmiszer-biztonsághoz kapcsolódó válaszadási stratégiák javítása
érdekében,

– a kontinentális és regionális megközelítésben rejlő potenciál kiaknázása az élelmiszer-biztonság javítása érdekében,

– az élelmiszer-biztonság kezelése kivételes átmeneti helyzetekben, valamint törékeny és széthulló államokban,

– az innováció ösztönzése az élelmiszer-biztonság hiánya elleni küzdelem érdekében,

– a képviselet és az élelmiszer-biztonsági menetrend haladásának ösztönzése, a fejlesztési partnerekkel és donorokkal való
harmonizáció és összehangolás.

E program célja elsősorban a fejlesztési együttműködési eszköz (DCI) hatálya alá tartozó országok támogatása. Mindazonáltal
az 1905/2006/EK rendelet 38. cikkével összhangban, amely a tematikus programokra vonatkozó összegen belül összeget külö-
nít el az ENPI-országok támogatására szolgáló tevékenységek finanszírozására, e program 3,7 %-át kitevő keretet irányoznak
elő ezen országok számára.

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 jövedelem, a vonatkozó jogalapot megteremtő jogi aktus értelmében
pótlólagos előirányzatok rendelkezésre bocsátását teszi lehetővé. Ezen, a bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportja alá tartozó
hozzájárulások a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdése aa) pontjának értelmében célhoz kötött bevételnek minősülnek.
A megfelelő program esetében maximum 4 % állítható be az igazgatási támogatási kiadások költségvetési sorába.

2008.3.14. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja II/823



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

21 02. ALCÍM — ÉLELMISZER-BIZTONSÁG (folytatás)

21 02 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.).

Jogi hivatkozások

A Bizottság 2005. augusztus 3-i közleménye – Külső fellépések a 2007–2013 közötti időszakra szóló jövőbeli pénzügyi terv
tematikus programjai keretében (COM(2005) 324 végleges).

A Bizottság 2006. január 25-i közleménye a külső fellépésekről: Az élelmiszer-biztonságra vonatkozó tematikus stratégia – Az
élelmiszer-biztonsági menetrend előmozdítása a millenniumi fejlesztési célok elérése érdekében (COM(2006) 21 végleges).

21 02 02. Az élelmiszersegélyekről szóló egyezmény befejezése

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. 55 000 000 p.m. 164 500 000 128 570 406,52 119 662 762,01

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következőkhöz járul hozzá:

– a szegénység és az élelmiszerhiány csökkentése a krónikus élelmiszerhiányban szenvedő fejlődő országokban,

– a válsághelyzeteknek a népesség legsebezhetőbb részére gyakorolt hatásainak enyhítése.

A rövid táv (válsághelyzetek) és a hosszú táv (fejlesztés) közötti áthidaló eszközként e jogcímcsoport körébe tartoznak a hosszan
elhúzódó válsághelyzetek, a helyreállítás, valamint a strukturális élelmiszer-biztonság hiányának kezelése, mint a szegénység hos-
szú távú felszámolása felé tett első lépések.

Pontosabban, ezen előirányzat célja a folyamatban lévő élelmiszer-segélyprogramok és folyamatban lévő, devizaeszközöket lét-
rehozó költségvetési támogatási programok kifizetéseinek véglegesítése.

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.).

Jogi hivatkozások

A Bizottság 2005. augusztus 3-i közleménye – Külső fellépések a 2007–2013 közötti időszakra szóló jövőbeli pénzügyi terv
tematikus programjai keretében (COM(2005) 324 végleges).

A Bizottság 2006. január 25-i közleménye a külső fellépésekről: Az élelmiszer-biztonságra vonatkozó tematikus stratégia – Az
élelmiszer-biztonsági menetrend előmozdítása a millenniumi fejlesztési célok elérése érdekében (COM(2006) 21 végleges).
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