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

21 03. ALCÍM — A FEJLESZTÉS NEM ÁLLAMI SZEREPLŐI

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 03. A FEJLESZTÉS NEM ÁLLAMI
SZEREPLŐI

21 03 01. A fejlesztés nem állami szereplői 4 181 445 000 143 000 000 177 852 900 149 036 513 211 875 409,10 138 957 673,15

21 03 02. Helyi hatóságok a fejlesztésben 4 31 736 000 2 000 000 30 000 000 1 000 000

21 03. Alcím – Összesen 213 181 000 145 000 000 207 852 900 150 036 513 211 875 409,10 138 957 673,15

21 03 01. A fejlesztés nem állami szereplői

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

181 445 000 143 000 000 177 852 900 149 036 513 211 875 409,10 138 957 673,15

Megjegyzések

Ezen előirányzat célja, hogy a fejlődő országokban támogassa a civil társadalmi szervezetek és helyi hatóságok által végrehaj-
tott, a Közösségtől és partnerországoktól származó, fejlesztés területén tett kezdeményezéseket, valamint hogy erősítse politikai
döntéshozatali képességüket az alábbiak érdekében:

– befogadó és felhatalmazott társadalom támogatása annak érdekében, hogy i. a lakosság szolgáltatások és erőforrások fő
áramlásának hatókörén kívül eső, és a politikai döntéshozatali eljárásból kizárt részének kedvezzen; ii. növelje a partne-
rországok civil társadalmi szervezeteinek és helyi hatóságainak kapacitását, ezzel megkönnyítve a fenntartható fejlődési stra-
tégiák kidolgozásában és végrehajtásában való részvételüket; iii. megkönnyítse az állami és nem állami szereplők közötti
párbeszédet különböző kontextusokban,

– az európai polgárok fejlesztési kérdések iránti fogékonyságának növelése, valamint a Közösség és a csatlakozó országok
nyilvánossága tevékeny támogatásának mozgósítása a következők érdekében: a szegénység visszaszorítása és fenntartható
fejlődési stratégiák a partnerországokban, és tisztességesebb kapcsolat a fejlett és a fejlődő országok között, továbbá a civil
társadalom haladásban és átalakulásban betöltött szerepének megerősítése,

– hatékonyabb együttműködés elérése, a szinergiahatások ösztönzése és strukturált párbeszéd biztosítása a polgári társada-
lom hálózatai között, szervezeteiken belül és a közösségi intézményekkel.

E program célja elsősorban az 1905/2006/EK rendelet hatálya alá tartozó országok támogatása. Mindazonáltal a fejlesztési
együttműködési eszközről szóló rendelet 38. cikkével összhangban, amely a tematikus programokra vonatkozó összegen belül
összeget különít el az ENPI-országok támogatására szolgáló tevékenységek finanszírozására, e program 3,9 %-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 hozzájárulások, a bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcso-
portja alá tartozó hozzájárulások a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdése aa) pontjának értelmében célhoz kötött bevé-
telnek minősülnek. A megfelelő program esetében maximum 4 % állítható be az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorába.

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 03. ALCÍM — A FEJLESZTÉS NEM ÁLLAMI SZEREPLŐI (folytatás)

21 03 01. (folytatás)

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 – A „Nem állami szereplők és helyi hatóságok a fejlesztésben”
elnevezésű tematikus programról (COM(2006) 19 végleges).

21 03 02. Helyi hatóságok a fejlesztésben

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

31 736 000 2 000 000 30 000 000 1 000 000

Megjegyzések

Ezen előirányzat célja, hogy a fejlődő országokban támogassa a civil társadalmi szervezetek és helyi hatóságok által végrehaj-
tott, a Közösségtől és partnerországoktól származó, fejlesztés területén tett kezdeményezéseket, valamint hogy erősítse politikai
döntéshozatali képességüket az alábbiak érdekében:

– befogadó és felhatalmazott társadalom támogatása annak érdekében, hogy i. a lakosság szolgáltatások és erőforrások fő
áramlásának hatókörén kívül eső, és a politikai döntéshozatali eljárásból kizárt részének kedvezzen; ii. növelje a partne-
rországok civil társadalmi szervezeteinek és helyi hatóságainak kapacitását, ezzel megkönnyítve a fenntartható fejlődési stra-
tégiák kidolgozásában és végrehajtásában való részvételüket; iii. megkönnyítse az állami és nem állami szereplők közötti
párbeszédet különböző kontextusokban, és támogassa a helyi hatóságok szerepkörének kiterjesztését a decentralizációs
folyamatokban,

– az európai polgárok fejlesztési kérdések iránti fogékonyságának növelése, valamint a Közösség és a csatlakozó országok
nyilvánossága tevékeny támogatásának mozgósítása a következők érdekében: a szegénység visszaszorítása és fenntartható
fejlődési stratégiák a partnerországokban, és tisztességesebb kapcsolat a fejlett és a fejlődő országok között, továbbá a civil
társadalom és a helyi hatóságok szerepének ilyen célú megerősítése,

– hatékonyabb együttműködés elérése, a szinergiahatások ösztönzése és strukturált párbeszéd biztosítása a polgári társada-
lom hálózatai és a helyi hatóságok egyesületei között, szervezeteiken belül és a közösségi intézményekkel.

E program célja elsősorban az 1905/2006/EK rendelet hatálya alá tartozó országok támogatása. Mindazonáltal a fejlesztési
együttműködési eszközről szóló rendelet 38. cikkével összhangban, amely a tematikus programokra vonatkozó összegen belül
összeget különít el az ENPI-országok támogatására szolgáló tevékenységek finanszírozására, e program 3,9 %-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.

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 – A „Nem állami szereplők és helyi hatóságok a fejlesztésben”
elnevezésű tematikus programról (COM(2006) 19 végleges).
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