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

21 05. ALCÍM — EMBERI ÉS TÁRSADALMI FEJLŐDÉS

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 05. EMBERI ÉS TÁRSADALMI FEJLŐ-
DÉS

21 05 01. Emberi és társadalmi fejlődés

21 05 01 01. Egészségügy 4 29 000 000 20 000 000 65 900 000 12 073 029 0,— 0,—

21 05 01 02. Oktatás 4 15 600 000 9 000 000 23 350 000 3 000 000

21 05 01 03. Az emberi és társadalmi fejlődés
egyéb vonatkozásai 4 30 000 000 10 000 000 21 045 000 3 000 000

21 05 01 04. Nemek közötti egyenlőség 4 3 579 000 3 000 000 7 002 900 2 000 000

21 05 01 05. Kísérleti projekt – Az egészségü-
gyi és oktatási kiadások minő-
ségi és mennyiségi ellenőrzése 4 500 000 500 000

21 05 01 06. A fejlődő országok javára végzett
gyógyszerészeti technológia-
transzferrel kapcsolatos előkészítő
intézkedés 4 1 665 000 1 665 000

21 05 01 07. A szegénységgel kapcsolatos, tró-
pusi és elhanyagolt betegségekkel
kapcsolatos kutatásra és fejlesz-
tésre vonatkozó előkészítő intéz-
kedés 4 2 000 000 2 000 000

21 05 01. jogcímcsoport –
Részösszeg 82 344 000 46 165 000 117 297 900 20 073 029 0,— 0,—

21 05 02. Az AIDS, a tuberkulózis és a
malária elleni küzdelem globális
alapja (GFATM) 4 50 000 000 35 000 000

21 05 03. Emberi és társadalmi fejlődés –
A korábbi együttműködés lezá-
rása 4 p.m. 72 000 000 p.m. 111 500 000 132 768 267,31 76 213 329,84

21 05. Alcím – Összesen 132 344 000 153 165 000 117 297 900 131 573 029 132 768 267,31 76 213 329,84

21 05 01. Emberi és társadalmi fejlődés

21 05 01 01. Egészségügy

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

29 000 000 20 000 000 65 900 000 12 073 029 0,— 0,—

Megjegyzések

Ezen előirányzat célja pénzügyi támogatás nyújtása a „Befektetés az emberekbe” elnevezésű tematikus program „Jó egészség min-
denkinek” alkotóeleme keretében a fejlődő országokban és Európa szomszédos országaiban végrehajtott intézkedésekhez.

Négy prioritást élvező területnek nyújtanak pénzügyi támogatást: 1) a szegénységgel összefüggő és elhanyagolt betegségek elleni
küzdelem, a fertőző betegségeket és az oltással megelőzhető betegségeket megcélozva; 2) a reprodukciós és szexuális egészség
javítása a fejlődő országokban; 3) az egészségügyi szolgáltatókhoz, javakhoz és egészségügyi szolgáltatásokhoz való méltányos
hozzáférés javítása; valamint 4) kiegyensúlyozott megközelítés fenntartása a megelőzés, a kezelés és a gondozás között, ame-
lyek közül a megelőzés élvez prioritást.
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BIZOTTSÁG
21. CÍM — FEJLESZTÉS ÉS AZ AKCS-ÁLLAMOKKAL FENNTARTOTT KAPCSOLATOK

21 05. ALCÍM — EMBERI ÉS TÁRSADALMI FEJLŐDÉS (folytatás)

21 05 01. (folytatás)

21 05 01 01. (folytatás)

Ez az előirányzat a Bizottság által végrehajtott intézkedések fedezésére szolgál. Nem lehet az AIDS, a tuberkulózis és a malária
elleni küzdelem globális alapjának (GFATM) rendelkezésére bocsátani.

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 6 %-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 2006. január 25-i közleménye: Befektetés az emberekbe. Közlemény a humán és szociális fejlesztést célzó temati-
kus programról és a 2007–2013 közötti időszakra szóló pénzügyi tervről (COM(2006) 18 végleges).

21 05 01 02. Oktatás

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

15 600 000 9 000 000 23 350 000 3 000 000

Megjegyzések

Ezen előirányzat célja pénzügyi támogatás nyújtása a „Befektetés az emberekbe” elnevezésű tematikus program „Oktatás, tudás
és képességek” alkotóeleme keretében a fejlődő országokban és Európa szomszédos országaiban végrehajtott intézkedésekhez.

Hét prioritást élvező területnek nyújtanak pénzügyi támogatást: 1) a mindenkire kiterjedő alapfokú oktatás 2015-ig történő meg-
valósítására vonatkozó millenniumi fejlesztési cél, valamint a dakari „Oktatást mindenkinek” cselekvési keretprogram; 2) alap-,
közép- és felsőfokú oktatás, valamint szakképzés és képzés, az oktatás hozzáférhetőségének javítása minden gyermek, és
növekvő mértékben a nők és férfiak valamennyi korosztálya számára; 3) a magas színvonalú alapfokú oktatás ösztönzése,
kiemelt hangsúlyt fektetve a lányoknak, a konfliktus sújtotta térségekben élő gyermekeknek, valamint a társadalom perifériájára
szorult és sérülékenyebb társadalmi csoportokból származó gyermekeknek, többek között a fogyatékkal élő gyermekeknek az
oktatási programokhoz való hozzáférésére; 4) a tanulmányi eredmények mérési módszereinek kidolgozása az oktatás minősé-
gének jobb értékelése érdekében; 5) a donorok harmonizációjának és összehangolásának előmozdítása a mindenkire kiterjedő,
kötelező, ingyenes és magas színvonalú oktatás nemzetközi és több országot érintő kezdeményezések révén történő elősegítése
érdekében; 6) befogadó, tudásalapú társadalom támogatása és hozzájárulás a számítástechnikai válaszfal lebontásához, vala-
mint a tudás és információ terén meglévő szakadékok áthidalásához; valamint 7) a tudás és az innováció javítása a tudomány és
a technológia, továbbá az elektronikus kommunikációs hálózatok fejlesztése és az azokhoz való hozzáférés révén.

Az intézkedéseknek figyelembe kell venniük azt, hogy a származási országokban megvalósuló jobb oktatás és ebből következő
jobb életkilátások eredményeképpen csökken a migráció.

2008.3.14. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja II/831



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

21 05. ALCÍM — EMBERI ÉS TÁRSADALMI FEJLŐDÉS (folytatás)

21 05 01. (folytatás)

21 05 01 02. (folytatás)

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 6 %-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: Befektetés az emberekbe. Közlemény a humán és szociális fejlesztést célzó temati-
kus programról és a 2007–2013 közötti időszakra szóló pénzügyi tervről (COM(2006) 18 végleges).

21 05 01 03. Az emberi és társadalmi fejlődés egyéb vonatkozásai

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

30 000 000 10 000 000 21 045 000 3 000 000

Megjegyzések

Ezen előirányzat célja pénzügyi támogatás nyújtása a „Befektetés az emberekbe” elnevezésű tematikus program „Az emberi és
társadalmi fejlődés egyéb vonatkozásai” alkotóeleme keretében a fejlődő országokban és Európa szomszédos országaiban vég-
rehajtott intézkedésekhez, amely program a következő alapvető témákra összpontosít: jó egészség mindenkinek, tudás és készsé-
gek, kultúra, foglalkoztatás és társadalmi kohézió, nemek közti egyenlőség, gyermekek és ifjúság. Négy területen az
intézkedéseknek olyan átfogó kérdéseket is figyelembe kell venniük, mint a nemek közti egyenlőség, a fogyatékossággal élők
szükségletei és a környezetvédelem.

Három prioritást élvező területnek nyújtanak pénzügyi támogatást: 1) kultúra; 2) foglalkoztatás és társadalmi kohézió; valamint
3) ifjúság és gyermekek.

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 6 %-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.

II/832 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.3.14.



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

21 05. ALCÍM — EMBERI ÉS TÁRSADALMI FEJLŐDÉS (folytatás)

21 05 01. (folytatás)

21 05 01 03. (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: Befektetés az emberekbe. Közlemény a humán és szociális fejlesztést célzó temati-
kus programról és a 2007–2013 közötti időszakra szóló pénzügyi tervről (COM(2006) 18 végleges).

21 05 01 04. Nemek közötti egyenlőség

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

3 579 000 3 000 000 7 002 900 2 000 000

Megjegyzések

Ezen előirányzat célja pénzügyi támogatás nyújtása a „Befektetés az emberekbe” elnevezésű tematikus program „A nemek közötti
egyenlőség” alkotóeleme keretében a fejlődő országokban és Európa szomszédos országaiban végrehajtott intézkedésekhez,
amely program a következő alapvető témákra összpontosít: jó egészség mindenkinek, tudás és készségek, kultúra, foglalkozta-
tás és társadalmi kohézió, nemek közötti egyenlőség, gyermekek és ifjúság.

Pénzügyi támogatást nyújtanak a nemek közötti egyenlőséget és a nők jogait támogató, valamint a pekingi nyilatkozatban és
cselekvési platformban, illetve a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló
ENSZ-egyezményben részletesen lefektetett globális kötelezettségvállalások végrehajtását célzó intézkedésekhez.

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 6 %-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: Befektetés az emberekbe. Közlemény a humán és szociális fejlesztést célzó temati-
kus programról és a 2007–2013 közötti időszakra szóló pénzügyi tervről (COM(2006) 18 végleges).
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BIZOTTSÁG
21. CÍM — FEJLESZTÉS ÉS AZ AKCS-ÁLLAMOKKAL FENNTARTOTT KAPCSOLATOK

21 05. ALCÍM — EMBERI ÉS TÁRSADALMI FEJLŐDÉS (folytatás)

21 05 01. (folytatás)

21 05 01 05. Kísérleti projekt – Az egészségügyi és oktatási kiadások minőségi és mennyiségi ellenőrzése

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

500 000 500 000

Megjegyzések

Ezen előirányzat célja az egészségügyi és oktatási kiadások minőségi és mennyiségi ellenőrzésének, valamint a Bizottság által az
egészségügy és az oktatás területén végrehajtott intézkedések megvitatásának előmozdítása.

A konkrét projektek végrehajtását szakértőknek és a részt vevő csoportoknak meg kell vitatniuk és nyomon kell követniük, ami-
nek révén a nyilvánosságnak az egészségügy és az oktatás területét illető intézkedésekről való tudomása és ismeretei bővülni
fognak.

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.

21 05 01 06. A fejlődő országok javára végzett gyógyszerészeti technológiatranszferrel kapcsolatos előkészítő intézkedés

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

1 665 000 1 665 000

Megjegyzések

Az előkészítő intézkedés célja:

– a gyógyszerkutatás, -fejlesztés és -termelési kapacitás támogatása a fejlődő országokban,

– konkrét pénzügyi támogatás nyújtása a fejlődő országoknak a gyógyszerészeti technológiatranszferhez és kapacitásépítés-
hez, valamint a gyógyszerkészítmények helyi gyártásához minden fejlődő ország, különösen pedig a legkevésbé fejlett orszá-
gok számára a TRIPS megállapodás 66. cikkének (2) bekezdése által létrehozott kötelezettségek teljesítése keretében

Jogalap

A legutóbb az 1525/2007/EK rendelettel (HL L 343., 2007.12.27., 9. o.) módosított, az Európai Közösségek általános költség-
vetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002 tanácsi rendelet (HL L 248., 2002.9.16.,
1. o.) 49. cikkének (6) bekezdése szerinti előkészítő intézkedés.

Jogi hivatkozások

Az Európai Parlament 2007. július 12-i állásfoglalása a TRIPS-megállapodásról és a gyógyszerekhez való hozzáférésről.
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21 05 01 07. A szegénységgel kapcsolatos, trópusi és elhanyagolt betegségekkel kapcsolatos kutatásra és fejlesztésre vonatkozó előkészítő
intézkedés

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

2 000 000 2 000 000

Megjegyzések

Ezen előkészítő intézkedés célja, hogy növelje a szegénységgel kapcsolatos, trópusi és elhanyagolt betegségekkel kapcsolatos
kutatás és fejlesztés pénzügyi támogatását, valamint hogy támogassa azokat a kutatóintézeteket, amelyek hajlandóak együtt-
működni az ezen erőfeszítésekre irányuló közegészségügyi kezdeményezésekkel.

Jogalap

A legutóbb az 1525/2007/EK rendelettel (HL L 343., 2007.12.27., 9. o.) módosított, az Európai Közösségek általános költség-
vetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248.,
2002.9.16., 1. o.) 49. cikkének (6) bekezdése szerinti előkészítő intézkedés.

Jogi hivatkozások

Az Európai Parlament 2007. július 12-i állásfoglalása a TRIPS-megállapodásról és a gyógyszerekhez való hozzáférésről.

21 05 02. Az AIDS, a tuberkulózis és a malária elleni küzdelem globális alapja (GFATM)

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

50 000 000 35 000 000

Megjegyzések

Ezen előirányzat az AIDS, a tuberkulózis és a malária elleni küzdelem globális alapja (GFATM) keretében végrehajtott fellépések
pénzügyi támogatására szolgál.

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 05 03. Emberi és társadalmi fejlődés – A korábbi együttműködés lezárása

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. 72 000 000 p.m. 111 500 000 132 768 267,31 76 213 329,84

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Közösség hozzájárulásának fedezésére szolgál a reproduktív és szexuális egészség javítását és az ezzel kap-
csolatos jogok betartásának biztosítását célzó tevékenységekhez a fejlődő országokban.
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Pénzügyi támogatást biztosítanak a reproduktív és szexuális jogok, a biztonságos anyaság és a biztonságos és megbízható repro-
duktív és szexuális egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyetemes hozzájutás előmozdítására.

Ezeknek az alapoknak és szakértői segítségnek az odaítélésében prioritást kapnak a legszegényebb és a legkevésbé fejlett orszá-
gok, valamint a fejlődő országokban a lakosság leghátrányosabb helyzetben lévő rétegei, valamint azok a tevékenységek, ame-
lyek kiegészítik és felerősítik egyrészt a fejlődő országok kapacitását, másrészt a fejlesztési együttműködés egyéb eszközei útján
nyújtott támogatást.

E tevékenységek céljai az alábbiak:

– a nők, férfiak és serdülők jó reproduktív és szexuális egészséghez kapcsolódó jogainak a biztosítása,

– lehetővé tenni nők, férfiak és serdülők számára, hogy hozzájuthassanak a biztonságos és megbízható reproduktív és sze-
xuális egészségügyi szolgáltatások és termékek széles skálájához,

– a halálozási arányok csökkentése, különös tekintettel azokra az országokra és lakosságokra, ahol ezek a legmagasabbak,

– a női nemi csonkítás elleni harc.

A kimondottan a fent leírt célkitűzések megvalósítását célzó projektek vagy programok pénzügyi támogatásban részesülnek.

Az előirányzat a HIV/AIDS-től, maláriától és tuberkulózistól eltérő, szegénységgel összefüggő betegségek elleni harcot célzó elő-
készítő intézkedés finanszírozására szolgál. Kiemelt cél a védőoltási programokhoz való hozzájárulás olyan betegségek eseté-
ben, mint a kanyaró, a diftéria, a tetanusz, a szamárköhögés, a hepatitisz B, a Haemophilus influenzae B, a sárgaláz, az
agyhártyagyulladás és a pneumococcus okozta betegségek, az egyes fejlődő országokban zajló oltási programok kiegészítésével.

Az előkészítő intézkedés célja az, hogy célzott és innovatív intézkedésekkel azonosítsa és biztosítsa az EU, a tagállamok és a
közegészségügyben és a védőoltások területén érintett főbb, magán- és közszféra közötti nemzetközi partnerségek közötti jobb
koordináció feltételeit, valamint a fejlődő országokban az egészségügyi rendszerekbe történő beruházások nagyobb hatékony-
ságát (megelőzés, oktatás, kapacitásbővítés).

Ez az előirányzat az Európai Közösség három fő fertőző betegség (HIV/AIDS, malária és tuberkulózis) elleni küzdelemre irá-
nyuló cselekvési programja fejlődő országokban történő végrehajtásához nyújtott közösségi hozzájárulás fedezésére szolgál.

E program alapján a Közösség pénzügyi segítséget és megfelelő szaktanácsadást nyújt a fejlődő országokban az egészségügyet,
a szegénység csökkentését és a kiegyensúlyozott gazdasági növekedést szolgáló beruházások előmozdítására.

Ezeknek az alapoknak és szakértői segítségnek az odaítélésében prioritást kapnak a legszegényebb és a legkevésbé fejlett orszá-
gok, valamint a fejlődő országokban a lakosság leghátrányosabb helyzetben lévő rétegei, különösen a nők és a leányok, vala-
mint azok a tevékenységek, amelyek kiegészítik és felerősítik egyrészt a fejlődő országok kapacitását, másrészt a fejlesztési
együttműködés egyéb eszközei útján nyújtott támogatást. E tevékenységek hozzá kell, hogy járuljanak olyan innovatív megol-
dásokhoz, amelyek javítani fogják a szegénységgel összefüggő betegségek elleni küzdelemmel kapcsolatos jelenleg alkalmazott
gyakorlatok teljesítményét.

Az itt kifejtett összes tevékenység célja az alábbi:

– a lakosság legszegényebb rétegeit sújtó főbb fertőző betegségekre koncentrált meglévő intervenciók, szolgáltatások, áruk
és információ hatásának optimalizálása,

– a legfontosabb gyógyszerkészítmények hozzáférhetőségének javítása,

– a kutatás és fejlesztése fokozása, beleértve az oltóanyagokat és a klinikai próbákat, a baktériumölő szereket és az innovatív
kezelési módokat,

– a betegségmegelőzés területén folytatott tevékenységek fokozása, beleértve a VCCT-tesztelést, a célzott tájékoztató kam-
pányokat és a magas kockázati csoportok körében történő tanácsadást,
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– a kockázatvállaló magatartás visszaszorítását célzó tudatosságfokozó kampányok, oktatási, információs és kommuniká-
ciós erőfeszítések,

– a nemi kérdést érintő érzékenység beintegrálása a HIV/AIDS programtervezésbe és nők által kezdeményezett és nők által
irányított megelőző módszerek kifejlesztése, továbbá a férfiak integrálása az elsősorban a nőkre és leányokra gyakorolt hat-
ásokat vizsgáló programokba,

– a vezetői feladatok végzésére képessé tevő képzések előmozdítása.

Az előirányzat a malária elleni oltási programok finanszírozására is szolgál.

A fent leírt célkitűzéseket előmozdító specifikus projektek közösségi pénzügyi támogatásban részesülnek, beleértve a szegény-
ség csökkentésével összefüggésben a jelentős fertőző betegségeket megcélzó világméretű kezdeményezésekhez nyújtott támo-
gatást, nevezetesen a HIV/AIDS, a tuberkulózis és a malária elleni harc világalapját, amely 2002. január 29-én kezdte meg
működését.

Az előirányzat célja kísérleti projekt jelleggel releváns tevékenységek és elemzések révén nemzeti alapfokú oktatási programok
támogatása a fejlődő országokban.

Ez az előirányzat a kulturális sokféleség előmozdításának fedezésére szolgál a kultúra területén történő együttműködés révén,
beleértve:

– a partnerországokon belül a különböző kultúrák közötti kölcsönös megértést támogató tevékenységeket,

– a fejődő országok és az Európai Unió közötti nagyobb kulturális megértést szolgáló csereprogramokat.

Alapfokú oktatás

Ez az előirányzat az általános iskolák tan- és egyenruhadíjainak megszüntetésére irányuló ágazati költségvetési támogatás finan-
szírozására szolgál, főleg a lányok számára. A korlátozott számú kedvezményezett országot azon országok listájáról fogják kivá-
lasztani, amelyeket az ENSZ millenniumi projektje az MFC gyorsított eljárása potenciális jelöltjeiként határozott meg,
összhangban a Bizottság által a költségvetési támogatásban részesülő országokra alkalmazott szabályokkal, különös tekintettel
a felelősségteljes kormányzás és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás feltételeinek teljesítésével kapcsolatos képességükre.

Ennek az előirányzatnak egy része a kedvezményezett országok felhasználói díjak megszüntetéséből adódó költségeinek – ennek
az ideiglenes európai uniós intézkedésnek a befejezése után – más államháztartási eszközzel történő helyettesítésére való felké-
szítés finanszírozására szolgál.

Iskolai étkeztetés

Ez az előirányzat az általános iskolába járó gyermekek iskolai étkeztetésére irányuló ágazati költségvetési támogatás finanszí-
rozására szolgál. Ez az intézkedés kiegészíti a tan- és egyenruhadíjak megszüntetésére irányuló, gyors eredménnyel járó intéz-
kedést, továbbá ugyanazokban az országokban fogják végrehajtani, amelyeket azon országok listájáról választottak ki, amelyeket
az ENSZ millenniumi projektje az MFC gyorsított eljárása potenciális jelöltjeiként határozott meg, valamint összhangban a
Bizottság által a költségvetési támogatásban részesülő országokra alkalmazott szabályokkal, különös tekintettel a felelősségtel-
jes kormányzás és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás feltételeinek teljesítésével kapcsolatos képességükre.

Ennek az előirányzatnak egy része a kedvezményezett országok arra való felkészítésének finanszírozására szolgál, hogy ennek
az ideiglenes európai uniós intézkedésnek a befejezése után megszervezzék az iskolai étkeztetés állami finanszírozását.

Élelmiszer-biztonság

Ezen előirányzat célja a mezőgazdasági kistermelők finanszírozása a kimerült tápértékű földek talajtápértékének helyreállítására
a vegyszeres műtrágya ingyenes vagy támogatott szétosztása, illetve agrárerdészet révén.

Az ezen intézkedés által kedvezményezett országokat az ENSZ millenniumi projektje által az MFC gyorsított eljárása potenciális
jelöltjeiként meghatározott országok listájáról fogják kiválasztani.
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Ez az előirányzat a civil társadalom szereplői és a helyi önkormányzatok cselekvési, mozgósító és szervezőképességének növe-
lésére szolgál a kormányzat és a nem kormányzati szereplők közötti párbeszéd előmozdítása érdekében. A fejlődő országok
lakosságának legszegényebb rétegei, elsősorban a rászoruló csoportok javát szolgáló szociális és gazdasági fejlesztési tevékeny-
ségek finanszírozására szolgál. Támogatja a fejlődő országokban működő helyi hatóságok, társadalmi szervezetek, társulások és
csoportosulások fenntartható fejlődésre irányuló, lehetőleg azok Európai Unión belüli megfelelő szervezetekkel közösen tett
kezdeményezéseit.

Ebben az összefüggésben az a célja, hogy elsősorban olyan oktatási, kapitalizációs és kommunikációs programokat finanszí-
rozzon, amelyek felkészítik a potenciális végrehajtókat, hogy jobban elsajátítsák a decentralizált együttműködési megközelítést,
és aktívabb szerepet vállaljanak a Közösség programjaival kapcsolatos konzultációkban és a decentralizált együttműködés
megvalósításában.

Az előirányzatból olyan információs és kommunikációs technológiákat finanszíroznak, amelyek segítséget nyújthatnak a decent-
ralizált együttműködési folyamatban.

Az előirányzat célja lehetővé tenni a Bizottság számára, hogy 2002-ben egy mechanizmust hozzon létre az információs és kom-
munikációs technológia (IKT) és a fenntartható energiák terén történő kapacitásépítés támogatására a fejlődő országokban. A
programot jól kell koordinálni más IKT- és fenntarthatóenergia-programokkal.

A fenntarthatóenergia-komponenssel a 06 04 02. jogcímcsoport, míg az IKT-komponenssel, ahol indokolt, az
országos/regionális programok fognak foglalkozni.

A Bizottságnak ezt az előirányzatot is fel kell használnia az ENSZ Fejlesztési Programjával kísérleti projektekben történő közös
munkájában és biztosítania kell, hogy az IKT- és a fenntarthatóenergia-technológiák minden hasznos hatását alaposan feltárják
és megfelelően kiemelik.

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

– katalizátorszerep érvényesítése a nemek közötti egyenlőség előmozdításában a Közösség fejlesztési együttműködésében,

– pénzügyi támogatás és megfelelő szaktanácsadás biztosítása, egyidejűleg a nők nagyobb felelősségvállalását célzó specifi-
kus tevékenységek támogatásával erősítve a nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítésének az elvére vonatkozó
stratégiát.

Jogalap

Az 1905/2006/EK rendelettel (HL L 378., 2006.12.27., 41. o.) hatályon kívül helyezett, az ázsiai és latin-amerikai fejlődő orszá-
goknak nyújtandó pénzügyi és műszaki segítségről és a velük folytatott gazdasági együttműködésről szóló, 1992. február 25-i
443/92/EGK tanácsi rendelet (HL L 52., 1992.2.27., 1. o.).

Az 1905/2006/EK rendelettel (HL L 378., 2006.12.27., 41. o.) hatályon kívül helyezett, az élelmiszer-segélyezési politikáról, az
élelmiszersegélyek kezeléséről és az élelmezésbiztonság elősegítésére szolgáló különleges műveletekről szóló, 1996. június 27-i
1292/96/EK tanácsi rendelet (HL L 166., 1996.7.5., 1. o.).

Az 1567/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 224., 2003.9.6., 1. o.) hatályon kívül helyezett, a fejlődő orszá-
gokban folyó népesedési politikákhoz és programokhoz nyújtott segítségről szóló, 1997. július 22-i 1484/97/EK tanácsi ren-
delet (HL L 202., 1997.7.30., 1. o.).

A decentralizált együttműködésről szóló, 1998. július 17-i 1659/98/EK tanácsi rendelet (HL L 213., 1998.7.30., 6. o.).

A decentralizált együttműködésről szóló 1659/98/EK tanácsi rendelet időbeli hatályának kiterjesztéséről és módosításáról szó-
ló, 2002. május 13-i 955/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 148., 2002.6.6., 1. o.).

Az 1905/2006/EK rendelettel (HL L 378., 2006.12.27., 41. o.) hatályon kívül helyezett, a fejlődő országokban a szaporodási és
nemi egészséget és jogokat szolgáló szabályozásokhoz és intézkedésekhez nyújtott segítségről szóló, 2003. július 15-i
1567/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 224., 2003.9.6., 1. o.).

Az 1905/2006/EK rendelettel (HL L 378., 2006.12.27., 41. o.) hatályon kívül helyezett, a fejlődő országokban a szegénységgel
összefüggő betegségek (HIV/AIDS, gümőkór és malária) elleni küzdelemhez nyújtott segítségről szóló, 2003. július 15-i
1568/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 224., 2003.9.6., 7. o.).
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BIZOTTSÁG
21. CÍM — FEJLESZTÉS ÉS AZ AKCS-ÁLLAMOKKAL FENNTARTOTT KAPCSOLATOK

21 05. ALCÍM — EMBERI ÉS TÁRSADALMI FEJLŐDÉS (folytatás)

21 05 03. (folytatás)

A decentralizált együttműködésről szóló 1659/98/EK rendelet időbeli hatályának meghosszabbításáról és módosításáról szóló,
2004. március 31-i 625/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 99., 2004.4.3., 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.).

Jogi hivatkozások

Kísérleti projektek az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről és a költségvetési
eljárás javításáról szóló, 1999. május 6-i intézményközi megállapodás (HL C 172., 1999.6.18., 1. o.) értelmében.

Előkészítő intézkedések, ahogyan azokat 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 rendelet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.) 49. cikkének (6) bekezdése előírja.

Az Európai Parlament 2005. április 12-i állásfoglalása az Európai Unió szerepéről a millenniumi fejlesztési célok megvalósítá-
sában (HL C 227. E, 2006.9.21., 582. o.).

Az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsa 2005. május 23–24-i ülésének következtetései a millenniumi célkitűzésekről.

Az Európai Tanács 2005. június 16–17-i brüsszeli ülésének elnökségi következtetései.

Az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsa 2005. július 18-i ülésének következtetései az ENSZ csúcstalálkozóról.

A Bizottság 2005. április 12-i közleménye: A Politikák fejlesztési célú koherenciája – A haladás felgyorsítása a millenniumi fej-
lesztési célok elérése felé (COM(2005) 134 végleges).
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