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

21 04. ALCÍM — KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS A TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK FENNTARTHATÓ KEZELÉSE, BELEÉRTVE AZ ENER-
GIÁT

Cím
Alcím

Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés PK

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

21 04. KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS A
TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK
FENNTARTHATÓ KEZELÉSE,
BELEÉRTVE AZ ENERGIÁT

21 04 01. Környezetvédelem és a természeti
erőforrások fenntartható keze-
lése, beleértve az energiát 4 100 755 000 73 000 000 74 356 900 55 423 029 58 049 277,21 34 792 939,34

21 04 05. Globális energiahatékonysági és
megújulóenergia-alap (GEEREF) 4 p.m. p.m. 5 000 000 5 000 000

21 04 06. Vízgazdálkodás a fejlődő orszá-
gokban 4 3 000 000 3 000 000 3 000 000 p.m.

21 04. Alcím – Összesen 103 755 000 76 000 000 82 356 900 60 423 029 58 049 277,21 34 792 939,34

21 04 01. Környezetvédelem és a természeti erőforrások fenntartható kezelése, beleértve az energiát

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

100 755 000 73 000 000 74 356 900 55 423 029 58 049 277,21 34 792 939,34

Megjegyzések

Ezen előirányzat célja a környezetvédelemre, valamint a természeti erőforrások (beleértve az energiát is) fenntartható kezelésére
vonatkozó szakpolitika támogatása és végrehajtása, mivel az a Közösség fejlődő országokkal és Európa szomszédaival fenntar-
tott viszonyára vonatkozik.

Öt prioritást élvező területnek nyújtanak pénzügyi támogatást: 1) az MDG7-en folyó munka: az ökológiai fenntarthatóság támo-
gatása; 2) az uniós kezdeményezések végrehajtásának ösztönzése és segítségnyújtás a fejlődő országoknak a vállalt nemzetközi
kötelezettségek teljesítéséhez; 3) az integrációra és koherenciára vonatkozó szakértelem javítása; 4) a környezetvédelmi kor-
mányzás és az EU vezető pozíciójának erősítése; valamint 5) a fenntarthatóenergia-lehetőségek támogatása a partnerországok-
ban és -régiókban.

A partnerországokban és -régiókban a fenntarthatóenergia-lehetőségekhez nyújtott támogatás magában foglalja a globális
energiahatékonysági és megújulóenergia-alaphoz (GEEREF) nyújtott közösségi hozzájárulás fedezésére szolgáló előirányzatokat
is. A GEEREF célkitűzése a köz- és magánszféra forrásainak mozgósítása a gazdaságos megújulóenergia-projektek és vállalko-
zások finanszírozási nehézségei megoldásának elősegítése érdekében a fejlődő országokban és a (nem uniós) átalakuló
gazdaságokban.

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 8 %-át kitevő keretet
irányoznak elő ezen országok számára.

Ezen előirányzat célja továbbá, hogy fedezetet nyújtson a korábbi 21 02 05. (Környezetvédelem a fejlődő országokban) költ-
ségvetési jogcímcsoport keretében finanszírozott tevékenységek kifizetéseinek befejezésére.

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

21 04. ALCÍM — KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS A TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK FENNTARTHATÓ KEZELÉSE, BELEÉRTVE AZ ENER-
GIÁT (folytatás)

21 04 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: A környezetvédelemre, illetve a természetes erőforrásokkal és
energiaforrásokkal való fenntartható gazdálkodásra irányuló tematikus program (COM(2006) 20 végleges).

21 04 05. Globális energiahatékonysági és megújulóenergia-alap (GEEREF)

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. 5 000 000 5 000 000

Megjegyzések

Ezen előirányzatot a globális energiahatékonysági és megújulóenergia-alap (GEEREF) létrehozásának támogatására fogják fel-
használni – az alap célja kockázati tőke biztosítása a megújulóenergia- és energiahatékonysági befektetési projektek különböző
fajtái számára a fejlődő országokban, Európában és a szomszédos országokban.

Az éghajlatváltozással kapcsolatban az Európai Uniónak élen kell járnia az annak hatásait és okait csökkentő intézkedések tekin-
tetében. A tagállamok között a legjobb gyakorlatok cseréje az energiahatékonyság terén lehetővé teszi az Európai Unió szá-
mára, hogy összehangoltan cselekedjen, és ennek révén közös energiapolitikai stratégiákat és fellépéseket állapítson meg.

Jogalap

Előkészítő intézkedés a legutóbb az 1525/2007/EK rendelettel (HL L 343., 2007.12.27., 9. o.) módosított, az Európai Közös-
ségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom taná-
csi rendelet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.) 49. cikkének (6) bekezdése értelmében.

21 04 06. Vízgazdálkodás a fejlődő országokban

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

3 000 000 3 000 000 3 000 000 p.m.

Megjegyzések

Ezen előirányzat a fejlődő országok vízgazdálkodásának támogatása és különösen a határokon átnyúló vizeken osztozó fejlődő
országok közötti együttműködés fejlesztésének fedezésére szolgál.

Az előirányzat fedezni kívánja a vízgazdálkodási eszközök kidolgozását és fejlesztését, és különösen a fejlődő országok közötti
együttműködés fokozását.

Ezen előirányzat egy részét fel lehet használni a fejlődő országok közötti vízgazdálkodási megállapodások végrehajtásához nyúj-
tandó technikai segítségnyújtáshoz.
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BIZOTTSÁG
21. CÍM — FEJLESZTÉS ÉS AZ AKCS-ÁLLAMOKKAL FENNTARTOTT KAPCSOLATOK

21 04. ALCÍM — KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS A TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK FENNTARTHATÓ KEZELÉSE, BELEÉRTVE AZ ENER-
GIÁT (folytatás)

21 04 06. (folytatás)

Az előirányzat célja továbbá a több érdekelt féllel folytatandó párbeszéd és koordináció fedezése a vízgazdálkodás hatékonysá-
gának és eredményességének fokozása és különösen a fejlődő országok közötti együttműködés érdekében.

Az intézkedések 2008-ban kiterjednek majd azon afrikai régiókra is, amelyek súlyos vízhiányban szenvednek.

Az előirányzat célja ezenkívül az eredmények és legjobb gyakorlatok fejlődő országokban történő terjesztésének és cseréjének
támogatására szolgáló intézkedések fedezése.

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

A fejlődő országok vízgazdálkodásáról: az EU fejlesztési együttműködési politikáiról és prioritásairól szóló, a Tanácshoz és az
Európai Parlamenthez intézett, 2002. március 12-i bizottsági közlemény (COM(2002) 132 végleges).

A fejlődő országok vízgazdálkodásáról: az EU fejlesztési együttműködési politikáiról és prioritásairól szóló, 2002. május 30-i
tanácsi állásfoglalás (DEVGEN 83 ENV 309, 9696/02).
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