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

21 08. ALCÍM — POLITIKAI STRATÉGIA ÉS KOORDINÁCIÓ A „FEJLESZTÉS ÉS KAPCSOLATOK AZ AKCS-ÁLLAMOKKAL” SZAKPO-
LITIKA TERÜLETÉN

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 08. POLITIKAI STRATÉGIA ÉS
KOORDINÁCIÓ A „FEJLESZTÉS
ÉS KAPCSOLATOK AZ AKCS-
ÁLLAMOKKAL” SZAKPOLITIKA
TERÜLETÉN

21 08 01. A közösségi támogatás eredmé-
nyeinek értékelése, nyomonköve-
tési intézkedések és pénzügyi
ellenőrzés 4 9 577 000 10 500 000 9 600 000 8 600 000 8 171 000,— 3 541 941,91

21 08 02. Koordináció és a fejlesztési kér-
dések tudatosításának elősegítése 4 8 896 000 8 896 000 7 600 000 7 600 000 7 842 905,75 5 045 150,—

21 08. Alcím – Összesen 18 473 000 19 396 000 17 200 000 16 200 000 16 013 905,75 8 587 091,91

21 08 01. A közösségi támogatás eredményeinek értékelése, nyomonkövetési intézkedések és pénzügyi ellenőrzés

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

9 577 000 10 500 000 9 600 000 8 600 000 8 171 000,— 3 541 941,91

Megjegyzések

Ezen előirányzat célja, hogy fedezze az értékelések, nyomonkövetési és támogató intézkedések finanszírozását a cselekvések,
stratégiák és fejlesztési politikák programozása, előkészítése, végrehajtása és értékelése alatt, beleértve az alábbiakat:

– hatékonysági, eredményességi, helytállósági, életképességi tanulmányok és hatásvizsgálat,

– a jelenleg végrehajtott cselekvések nyomon követése (a műveletek felügyelete a végrehajtás alatt és azt követően),

– a folyamatban lévő cselekvések nyomon követésének minőségi fejlesztését, illetve a jövőbeni cselekvések előkészítését célzó
támogató intézkedések,

– visszajelzés és tájékoztatási tevékenységek a döntéshozatali ciklus értékeléseinek ténymegállapításaival, következtetéseivel
és ajánlásaival kapcsolatban,

– módszertani fejlesztések az értékelések minőségének és hasznosságának a javítására,

– visszajelzés és tájékoztatási tevékenységek a módszertani fejlődésekkel kapcsolatban az értékelések minőségének és hasz-
nosságának fejlesztésére,

– nem strukturális intézkedésekre, úgymint a béketeremtéssel, a békére neveléssel, a békéltetéssel stb. kapcsolatos összes intéz-
kedésre alapozott programértékelések lehetséges módozatainak a kutatása.

Ez az előirányzat a Bizottság által a külső segélyezés területén végrehajtott programok és projektek irányításával kapcsolatos
ellenőrzési tevékenységek finanszírozását is fedezi. Emellett a Közösség külső támogatásaira vonatkozó speciális szabályokon
alapuló és a külső ellenőrök számára szervezett képzési tevékenységeket is finanszírozni fogja.

Az előirányzat továbbá támogatja a további fejlesztési együttműködés hatásai mérésének és mutatóinak továbbfejlesztésére irá-
nyuló jövőbeli erőfeszítéseket.

Jogalap

A Bizottság intézményi szintű jogosultságaiból fakadó feladatok, 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 ren-
deletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.) 49. cikkének (6) bekez-
dése előírja.
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BIZOTTSÁG
21. CÍM — FEJLESZTÉS ÉS AZ AKCS-ÁLLAMOKKAL FENNTARTOTT KAPCSOLATOK
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21 08 02. Koordináció és a fejlesztési kérdések tudatosításának elősegítése

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

8 896 000 8 896 000 7 600 000 7 600 000 7 842 905,75 5 045 150,—

Megjegyzések

A. tevékenység: koordináció

A költségvetés-finanszírozás biztosítja a Bizottság számára szükséges támogatási eszközöket, hogy előkészítse, kialakítsa és nyo-
mon kövesse a saját fejlesztési politikája szerinti koordinációs intézkedéseket. A politikák koordinálása kritikus jelentőségű a
segélyek következetessége, kiegészítő jellege és hatékonysága szempontjából.

A koordinációs intézkedések lényegesek az európai fejlesztési politika stratégiai és programozási szintű meghatározása és ala-
kítása szempontjából. Az európai fejlesztési politika specifikus jellegét közvetlenül testesítik meg a szerződések (az EK-Szerződés
177. és 180. cikke). A közösségi támogatás kiegészíti a tagállamok nemzeti politikáit a fejlesztési együttműködés területén, és a
komplementaritás nem nélkülözheti a koordinációt. A Szerződés 180. cikke elvárja a Bizottságtól, hogy a fejlesztési együttmű-
ködés és a támogatások területén a nemzeti politikák koordinátoraként és az EU-célkitűzések nemzeti célkitűzésekkel szembeni
koordinátoraként cselekedjék.

A koordináció nemcsak egy jelentős tényező a Bizottság által a tagállamok politikáival szemben nyújtott hozzáadott értékben,
hanem egyben munkaprogram szerinti prioritás is abban a pontban, ahol az Európai Unió és a nemzetközi közösség program-
pontjai találkoznak. Ezért egyre növekvő igény tükröződik iránta a többi európai intézmény részéről, amint az a tagállamok és
az Európai Parlament a 2002. márciusi barcelonai Európai Tanácson elismerték.

Ez az előirányzat különböző típusú akciókat fedez:

– hathatósági, hatékonysági, indokoltsági, hatás- és fenntarthatósági tanulmányok a koordináció területén,

– szakértői találkozók és csereprogramok a Bizottság és a tagállamok között,

– tevékenységek nyomon követő ellenőrzése a végrehajtás során,

– a folyamatban lévő tevékenységek nyomon követő ellenőrzése minőségének javítását és jövőbeni tevékenységek előkészí-
tését célzó intézkedések támogatása,

– külső kezdeményezéseket támogató intézkedések a koordináció területén,

– közös álláspontok, állásfoglalások és kezdeményezések előkészítése,

– koordinációval kapcsolatos események szervezése,

– információterjesztés kiadványok készítése és az informatikai rendszerek fejlesztése révén.

B. tevékenység: tudatosságnövelés

Ez a tevékenység olyan tevékenységek finanszírozását fedezi, amelyek célja a figyelem felhívása az Európai Unió és a tagállamok
fejlesztési területen kifejtett tevékenységeire és a közvélemény tudatosságának fokozása a fejlesztési témákban. Minden, e jog-
címcsoport alapján finanszírozott tevékenységnek tartalmaznia kell a következő két komponenst, amelyek a Bizottság vélemé-
nye szerint kiegészítő jellegűek:

– egy információkomponenst, amelynek célja az Európai Unió által a fejlesztési támogatás területen vállalt különböző tevé-
kenységek és az általa a tagállamokkal, valamint más nemzetközi intézményekkel közös partnerségben végzett tevékeny-
ségek előmozdítása,

– egy tudatosságnövelő komponenst, amely a Közösségen és az AKCS-országokon (78 ország) belüli közvéleményt fedi le. E
tevékenységek elsődleges célcsoportját a fiatalok jelentik. E komponens azonnali prioritása az is, hogy növelje a közvéle-
mény tudatosságát a tagállamokban a Közösség tevékenységéről a fejlesztési együttműködés területén.
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E tevékenységek elsősorban, bár nem kizárólagosan, az audiovizuális és kiadványokkal kapcsolatos területen, valamint szemi-
náriumok és események területén, a fejlesztésre alkalmazott programok számára nyújtott pénzügyi támogatásból, információs
anyagok előállításából állnak, és tartalmazzák a fejlesztési területen újságíróknak odaítélt Lorenzo Natali-díjat is.

E tevékenységek célzottjai az állami és magánszektorban működő partnerek és a tagállamokban, a csatlakozó államokban és az
AKCS-államokban található európai uniós képviseletek és delegációk.

Az előirányzat fedezi egy olyan rendszer bevezetését is, amely az internet révén hozzáférést biztosít a nyilvánosság számára az
EU fejlesztési segélyek folyamatához a költségvetési határozattól a konkrét projekt végrehajtásáig a fejlődő országban.

A kedvezményezettől függetlenül e jogcímcsoport alapján adminisztratív kiadás nem engedélyezett.

Jogalap

A Bizottság intézményi szintű jogosultságaiból fakadó feladatok, 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 ren-
deletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.) 49. cikkének (6) bekez-
dése előírja.

Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 180. cikke által közvetlenül a Bizottságnak adott konkrét felhatalmazásokból eredő
feladat.
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