
BIZOTTSÁG
22. CÍM — BŐVÍTÉS

22 02. ALCÍM — BŐVÍTÉSI FOLYAMAT ÉS STRATÉGIA

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

22 02. BŐVÍTÉSI FOLYAMAT ÉS
STRATÉGIA

22 02 01. A tagjelölt országoknak nyúj-
tott átmeneti és intézményépí-
tési támogatás 4 326 600 000 149 717 000 343 514 000 10 000 000

22 02 02. A potenciális tagjelölt orszá-
goknak nyújtott átmeneti és
intézményépítési támogatás 4 436 700 000 98 625 400 372 047 000 (1) 40 000 000

22 02 03. Ideiglenes polgári közigazga-
tás a nyugat-balkáni orszá-
gokban 4 5 000 000 5 430 000 26 000 000 28 000 000 45 263 820,— 35 932 405,74

22 02 04. Határokon átnyúló és regioná-
lis együttműködés

22 02 04 01. A tagállamokkal folytatott
határokon átnyúló együttmű-
ködés és az IPA-országok
közötti határokon átnyúló
együttműködés, valamint az
ERFA transznacionális és régió-
közi programjaiban, illetve az
Európai Szomszédsági és Part-
nerségi Támogatási Eszköz
tengeri medencékre vonatkozó
programjaiban való részvétel 4 24 084 000 8 032 000 22 500 000 2 000 000

22 02 04 02. A tagállamokkal folytatott
határokon átnyúló együttmű-
ködés (CBC) 4 37 999 000 8 934 000 22 339 000 2 000 000

22 02 04. jogcímcsoport –
Részösszeg 62 083 000 16 966 000 44 839 000 4 000 000

22 02 05. A korábbi segítségnyújtás
lezárása

22 02 05 01. A PHARE előcsatlakozási tá-
mogatás lezárása 4 p.m. 602 665 000 p.m. 679 000 000 770 583 006,18 1 014 540 111,42

22 02 05 02. A CARDS-támogatás lezárása 4 p.m. 391 817 000 p.m. 433 800 000 (2) 467 517 515,15 499 197 959,78

22 02 05 03. A Törökországgal folytatott
korábbi együttműködések lezá-
rása 4 p.m. 100 709 000 p.m. 270 000 000 450 108 919,27 292 815 167,07

22 02 05 04. A Máltával és Ciprussal folyta-
tott korábbi együttműködések
lezárása 4 p.m. 90 000 p.m. 2 000 000 32 172,07 13 885 435,45

22 02 05 05. A bővítés uniós határvidékekre
gyakorolt hatását érintő előké-
szítő intézkedések lezárása 3.2 p.m. 1 000 000 p.m. 3 000 000 0,— 3 754 118,94

22 02 05 06. A Ciprus aknamentesítésére
irányuló előkészítő fellépések
lezárása 3.2 p.m. 150 000 p.m. 400 000 1 000 000,— 679 679,97

22 02 05 07. Európai Újjáépítési Ügynökség
– az 1. és 2. címre szóló támo-
gatás 4 p.m. 20 000 000

22 02 05 08. Európai Újjáépítési Ügynökség
– A 3. címre szóló támogatás 4 p.m. p.m.

22 02 05. jogcímcsoport –
Részösszeg p.m. 1 116 431 000 p.m. 1 388 200 000 1 689 241 612,67 1 824 872 472,63

22 02 06. A Technikai Segítségnyújtási
Információcsere Hivatal
(TAIEX) előcsatlakozási esz-
köze 4 10 000 000 12 000 000 9 280 000 7 780 000 12 280 000,— 12 597 158,95

(1) 13 000 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
(2) 48 200 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
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BIZOTTSÁG
22. CÍM — BŐVÍTÉS

22 02. ALCÍM — BŐVÍTÉSI FOLYAMAT ÉS STRATÉGIA (folytatás)

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

22 02 07. Regionális, horizontális és ad
hoc programok

22 02 07 01. Regionális, horizontális és ad
hoc programok 4 139 400 000 170 844 000 59 700 000 50 000 000 184 124 982,65 45 798 740,07

22 02 07 02. A közösségi támogatás eredmé-
nyeinek értékelése, nyomonkö-
vetési intézkedések és pénzügyi
ellenőrzés 4 7 000 000 5 700 000 p.m. p.m.

22 02 07 03. A ciprusi török közösség gaz-
dasági fejlődését előmozdító
pénzügyi támogatás 4 p.m. 53 000 000 p.m. 30 000 000 258 800 000,— 631 352,88

22 02 07. jogcímcsoport –
Részösszeg 146 400 000 229 544 000 59 700 000 80 000 000 442 924 982,65 46 430 092,95

22 02 08. Kísérleti projekt: a kulturális
örökség megőrzése és helyreál-
lítása a konfliktusövezetekben 4 3 000 000 2 000 000

22 02. Alcím – Összesen 989 783 000 1 630 713 400 855 380 000 1 557 980 000 2 189 710 415,32 1 919 832 130,27

22 02 01. A tagjelölt országoknak nyújtott átmeneti és intézményépítési támogatás

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

326 600 000 149 717 000 343 514 000 10 000 000

Megjegyzések

Az IPA keretében ezen előirányzat célja, hogy a tagjelölt országok számára fedezze az átmeneti és intézményépítési támogatást.
Fő célkitűzése a közösségi vívmányok alkalmazásához szükséges hatékony kapacitás kiépítése, elsősorban az alábbi eszközök
révén:

– a demokratikus intézmények, valamint a jog szerepének erősítése, beleértve annak végrehajtását is,

– az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelme és támogatása, a kisebbségi jogok fokozottabb tiszteletben tartása, a
nemek közötti egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség támogatása,

– közigazgatási reform, beleértve a kedvezményezett országoknak nyújtott segítség irányításának decentralizálását lehetővé
tevő rendszer létrehozását a költségvetési rendeletben rögzített szabályokkal összhangban,

– gazdasági reform,

– a civil társadalom és a társadalmi befogadás erősítése, az alulreprezentált csoportok támogatása a véleménynyilvánítás, vala-
mint a civil társadalomban való részvétel területén, küzdelem a megkülönböztetés minden formája ellen, továbbá a nők és
gyermekek, és más különösen rászoruló csoportok, többek között a fogyatékkal élők és az idősek jogainak erősítése,

– a béke helyreállítása, bizalomépítés és újjáépítés.

Ezen előirányzat egy részét különösen az állami és a magánszféra nonprofit szervezeteinek a fenntartható fejlődés, a mikrohi-
telek, a környezetvédelem és a szegénység elleni küzdelem terén az ismeretek és a legjobb gyakorlatok cseréjére irányuló háló-
zatainak és partnerségeinek támogatására kellene fordítani.
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BIZOTTSÁG
22. CÍM — BŐVÍTÉS

22 02. ALCÍM — BŐVÍTÉSI FOLYAMAT ÉS STRATÉGIA (folytatás)

22 02 01. (folytatás)

Ezen előirányzat fedezhet minden olyan támogatható együttműködési intézkedést, amelyek nem tartoznak kifejezetten az IPA-
rendelet egyéb elemeinek hatálya alá, valamint az alkotóelemek közötti együttműködést.

Ezen előirányzat egy részét az Eltűnt Személyek Nemzetközi Bizottsága (ICMP) tevékenyégének támogatására fogják használni
a tagjelölt országokban.

Jogalap

Egy előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló, 2006. július 17-i 1085/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210.,
2006.7.31., 82. o.).

22 02 02. A potenciális tagjelölt országoknak nyújtott átmeneti és intézményépítési támogatás

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

436 700 000 98 625 400 372 047 000 (1) 40 000 000

(1) 13 000 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.

Megjegyzések

Az IPA keretében az előcsatlakozási pénzügyi támogatás nemcsak a tagjelölt országok számára elérhető, hanem a potenciális
tagjelölt országok számára is. Ezen előirányzat a potenciális tagjelölt országoknak nyújtott átmeneti és intézményépítési támo-
gatás alkotóelem fedezésére szolgál. Fő célja a potenciális tagjelölt országok stabilizációs és társulási folyamatokban való rész-
vételének, valamint a tagjelölt státus irányába való fejlődésük támogatása, tekintettel a csatlakozni kívánó országoknak az
Európai Tanács theszaloniki ülését (2003. június 19–20.) követően javított európai perspektívájára. Ide tartozik a közösségi vív-
mányok minden országban történő fokozatos átvétele és az Ideiglenes Egyezményből, illetve a Stabilizációs és Társulási Meg-
állapodásokból eredő kötelezettségek végrehajtása, elsősorban a következők révén:

– a demokratikus intézmények, valamint a jogállamiság erősítése, beleértve annak végrehajtását is,

– az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelme és támogatása, a kisebbségi jogok fokozottabb tiszteletben tartása, a
nemek közötti egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség támogatása,

– közigazgatási reform, beleértve a kedvezményezett országoknak nyújtott segítség irányításának decentralizálását lehetővé
tevő rendszer létrehozását a költségvetési rendeletben rögzített szabályokkal összhangban,

– gazdasági reform,

– a civil társadalom és a társadalmi befogadás erősítése, az alulreprezentált csoportok támogatása a véleménynyilvánítás, vala-
mint a civil társadalomban való részvétel területén, küzdelem a megkülönböztetés minden formája ellen, továbbá a nők és
gyermekek, és más különösen rászoruló csoportok, többek között a fogyatékkal élők és az idősek jogainak erősítése,

– a béke helyreállítása, bizalomépítés és újjáépítés.

A Szerbia számára előirányzott összegek egy részét olyan intézmény- és igazgatásfejlesztésre kellene fordítani, amely megaka-
dályozhatja a népesség etnikai összetételének új széthullását, valamint biztosítja, hogy a NUTS2-régiók létrehozása ne eredmé-
nyezze az etnikai/nemzeti területek és csoportok felbomlását.

Az előirányzatok egy részét a megbékélésre és az etnikai toleranciára irányuló programok finanszírozására kellene felhasználni
a potenciális tagjelölt országokban.

Az előirányzat egy részét az eltűnt személyekkel foglalkozó nemzetközi bizottság (ICMP) tevékenységének támogatására hasz-
nálják a potenciális tagjelölt országokban.
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BIZOTTSÁG
22. CÍM — BŐVÍTÉS

22 02. ALCÍM — BŐVÍTÉSI FOLYAMAT ÉS STRATÉGIA (folytatás)

22 02 02. (folytatás)

Jogalap

Egy előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló, 2006. július 17-i 1085/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210.,
2006.7.31., 82. o.).

22 02 03. Ideiglenes polgári közigazgatás a nyugat-balkáni országokban

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

5 000 000 5 430 000 26 000 000 28 000 000 45 263 820,— 35 932 405,74

Megjegyzések

A Közösség finanszírozza az Egyesült Nemzetek Ideiglenes Koszovói Missziójának (UNMIK) IV. pillérébe tartozó műveletet, vala-
mint a Boszniai és Hercegovinai Főképviselő Hivatalához (OHR) tartozó művelet egy részét. A finanszírozás a testületek költség-
vetéséhez való hozzájárulás formájában történik. Ezen előirányzat további célja, hogy támogassa a Délkelet-európai Stabilitási
Egyezmény különleges koordinátorát, beleértve egy, a hivatala működésének finanszírozását szolgáló támogatási szerződést, és
a Személyzeti Szabályzatban foglalt, Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 5., 123. és
124. cikke alapján a különleges koordinátorral mint különleges tanácsadóval kötendő munkaszerződést.

Az UNMIK, az OHR és a Stabilitási Egyezmény várhatóan 2008–2009-ben zárul.

Ezen előirányzat fedezi a délkelet-európai együttműködési folyamat (SEECP) és a regionális együttműködési tanács (RCC) – vár-
hatóan 2008 elején létrehozásra kerülő – regionális titkársága (beleértve a főtitkár díjazását) működésének egy részét is. A finan-
szírozás a titkárság költségvetéséhez való hozzájárulás, valamint a főtitkárral a Stabilitási Egyezmény különleges
koordinátorához hasonló formában kötött munkaszerződés formájában történik.

Az UNMIK, az OHR és a Stabilitási Egyezmény különleges koordinátora jelentést tesz az Európai Parlamentnek az érintett régiók
politikai helyzetéről, különösen az uniós pénzügyi támogatás folyósítására gyakorolt hatás vonatkozásában.

A költségvetési rendelet előírásainak kellő figyelembevétele mellett ennek az előirányzatnak egy része az ESSN (Európai Idős-
kori Szolgáltatások Hálózata) idősebb korosztályba tartozó önkéntesei által végrehajtott műveletek – ideértve a technikai segít-
ségnyújtást, a tanácsadást, illetve a kijelölt köz- vagy magánszférához tartozó vállalatoknál tartott képzést is – fedezésére szolgál.

Jogalap

Egy előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló, 2006. július 17-i 1085/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210.,
2006.7.31., 82. o.).

22 02 04. Határokon átnyúló és regionális együttműködés

Megjegyzések

Az IPA határokon átnyúló együttműködés (CBC) alkotóeleme egyaránt támogatja a tagjelölt/potenciális tagjelölt országok és
velük szomszédos tagállamok közötti, illetve a tagjelölt/potenciális tagjelölt országok közötti szárazföldi és tengeri határokon
átnyúló CBC-programokat, ennek két eszköze: „A tagállamokkal folytatott határokon átnyúló együttműködés” és „Az IPA-
országok közötti határokon átnyúló együttműködés, valamint az ERFA transznacionális és régióközi programjaiban, illetve az
Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz tengeri medencékre vonatkozó programjaiban való részvétel”.
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BIZOTTSÁG
22. CÍM — BŐVÍTÉS

22 02. ALCÍM — BŐVÍTÉSI FOLYAMAT ÉS STRATÉGIA (folytatás)

22 02 04. (folytatás)

22 02 04 01. A tagállamokkal folytatott határokon átnyúló együttműködés és az IPA-országok közötti határokon átnyúló együttműködés,
valamint az ERFA transznacionális és régióközi programjaiban, illetve az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Esz-
köz tengeri medencékre vonatkozó programjaiban való részvétel

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

24 084 000 8 032 000 22 500 000 2 000 000

Megjegyzések

Ezen előirányzat célja az IPA-kedvezményezettek közötti határokon átnyúló együttműködés támogatása.

Ez az előirányzat adott esetben felhasználható az IPA-kedvezményezetteknek a Strukturális Alapok „európai területi együttmű-
ködés” célkitűzés keretében a megfelelő transznacionális és régióközi programokban, illetve az Európai Szomszédsági és Part-
nerségi Támogatási Eszköz keretében a megfelelő többoldalú, tengeri medencékre vonatkozó programokban való részvételének
támogatására.

Jogalap

Egy előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló, 2006. július 17-i 1085/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210.,
2006.7.31., 82. o.).

22 02 04 02. A tagállamokkal folytatott határokon átnyúló együttműködés (CBC)

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

37 999 000 8 934 000 22 339 000 2 000 000

Megjegyzések

Ezen előirányzat célja az IPA-országok és a tagállamok közötti határokon átnyúló együttműködés támogatása.

A tagállamokkal folytatott programok esetében az IPA-forrásokat azonos összeggel egészítik ki az 1b. – ERFA alfejezetből, amely
a 13 05 03 01. regionális politika jogcím alatt jelenik meg.

Jogalap

Az 1989/2006/EK rendelettel (HL L 411., 2006.12.30., 6. o.) módosított, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai
Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatá-
lyon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 25. o.).

Egy előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló, 2006. július 17-i 1085/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210.,
2006.7.31., 82. o.).

22 02 05. A korábbi segítségnyújtás lezárása

Megjegyzések

Az IPA 2007. január 1-jei bevezetésével, valamint Bulgária és Románia ugyanezen a napon történő csatlakozásával e jogcím-
csoport a korábban az előcsatlakozási támogatás és a CARDS-támogatás keretében vállalt kötelezettségek végrehajtásának fede-
zésére szolgál.

A költségvetési rendelet előírásainak kellő figyelembevétele mellett ennek az előirányzatnak egy része az ESSN (Európai Idős-
kori Szolgáltatások Hálózata) idősebb korosztályba tartozó önkéntesei által végrehajtott műveletek – ideértve a technikai segít-
ségnyújtást, a tanácsadást, illetve a kijelölt köz- vagy magánszférához tartozó vállalatoknál tartott képzést is – fedezésére szolgál.
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BIZOTTSÁG
22. CÍM — BŐVÍTÉS

22 02. ALCÍM — BŐVÍTÉSI FOLYAMAT ÉS STRATÉGIA (folytatás)

22 02 05. (folytatás)

22 02 05 01. A PHARE előcsatlakozási támogatás lezárása

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. 602 665 000 p.m. 679 000 000 770 583 006,18 1 014 540 111,42

Megjegyzések

Az IPA 2007. január 1-jei bevezetésével, valamint Bulgária és Románia ugyanezen a napon történő csatlakozásával e jogcím a
korábban a PHARE előcsatlakozási támogatás keretében a csatlakozó országok, tagállamok és már tagjelölt státusú országok
javára vállalt kötelezettségek végrehajtásának fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat növelheti a projektek befejezésével kapcsolatos jogi kötelezettségekből eredő új kötelezettségvállalásokat (úgy-
mint jogi rendezések, fizetési késedelem miatti kötbérek, számlalezárások stb.).

Jogalap

A 1085/2006/EK rendelettel (HL L 210., 2006.7.31., 82. o.) hatályon kívül helyezett, a Magyar Köztársaságnak és a Lengyel
Népköztársaságnak nyújtott gazdasági támogatásról szóló, 1989. december 18-i 3906/89/EGK tanácsi rendelet (HL L 375.,
1989.12.23., 11. o.).

Egy előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló, 2006. július 17-i 1085/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210.,
2006.7.31., 82. o.).

22 02 05 02. A CARDS-támogatás lezárása

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. 391 817 000 p.m. 433 800 000 (1) 467 517 515,15 499 197 959,78

(1) 48 200 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.

Megjegyzések

Az új IPA 2007. január 1-jei bevezetésével ezen előirányzat a korábban a Nyugat-Balkánnak nyújtott CARDS-támogatás kere-
tében vállalt kötelezettségek végrehajtásának fedezésére szolgál.

Ennél az előirányzatnál felmerülhetnek a projektek befejezésével kapcsolatos jogi kötelezettségekből eredő kötelezettségválla-
lások (úgymint jogi rendezések, fizetési késedelem miatti kötbérek, jogi megfelelőség biztosítása stb.).

A költségvetési rendelet előírásainak kellő figyelembevétele mellett ennek az előirányzatnak egy része az ESSN (Európai Idős-
kori Szolgáltatások Hálózata) idősebb korosztályba tartozó önkéntesei által végrehajtott műveletek – ideértve a technikai segít-
ségnyújtást, a tanácsadást, illetve a kijelölt, köz- vagy magánszférához tartozó vállalatoknál tartott képzést is – fedezésére szolgál.

Jogalap

A legutóbb a 2112/2005/EK rendelettel (HL L 344., 2005.12.27., 23. o.) módosított, az Albániának, Bosznia és Hercegoviná-
nak, Horvátországnak, a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságnak és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak nyújtandó támoga-
tásról, az 1628/96/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, továbbá a 3906/89/EGK és az 1360/90/EGK rendelet, valamint a
97/256/EK és az 1999/311/EK határozat módosításáról szóló, 2000. december 5-i 2666/2000/EK tanácsi rendelet (HL L 306.,
2000.12.7., 1. o.).

A legutóbb az 1756/2006/EK rendelettel (HL L 332., 2006.11.30., 18. o.) módosított, az Európai Újjáépítési Ügynökségről szó-
ló, 2000. december 5-i 2667/2000/EK tanácsi rendelet (HL L 306., 2000.12.7., 7. o.).

Egy előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló, 2006. július 17-i 1085/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210.,
2006.7.31., 82. o.).
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BIZOTTSÁG
22. CÍM — BŐVÍTÉS

22 02. ALCÍM — BŐVÍTÉSI FOLYAMAT ÉS STRATÉGIA (folytatás)

22 02 05. (folytatás)

22 02 05 03. A Törökországgal folytatott korábbi együttműködések lezárása

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. 100 709 000 p.m. 270 000 000 450 108 919,27 292 815 167,07

Megjegyzések

Az új IPA 2007. január 1-jei bevezetésével ezen előirányzat a korábban Törökországnak nyújtott előcsatlakozási támogatás kere-
tében vállalt kötelezettségek végrehajtásának fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat növelheti a projektek befejezésével kapcsolatos jogi kötelezettségekből eredő kötelezettségvállalásokat (úgy-
mint jogi rendezések, fizetési késedelem miatti kötbérek, számlalezárások stb.).

Jogalap

A 1638/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 310., 2006.11.9., 1. o.) hatályon kívül helyezett, az euro-
mediterrán partnerség (MEDA) keretében végrehajtott gazdasági és társadalmi szerkezeti reformokat kísérő pénzügyi és műszaki
intézkedésekről szóló, 1996. július 23-i 1488/96/EK tanácsi rendelet (HL L 189., 1996.7.30., 1. o.).

Az EK–Törökország vámunió erősítését célzó intézkedések megvalósításáról szóló, 2000. április 10-i 764/2000/EK tanácsi ren-
delet (HL L 94., 2000.4.14., 6. o.).

A 1085/2006/EK rendelettel (HL L 210., 2006.7.31., 82. o.) hatályon kívül helyezett, a Törökországnak nyújtott előcsatlako-
zási pénzügyi támogatás megállapításáról és a 3906/89/EGK, az 1267/1999/EK, az 1268/1999/EK és az 555/2000/EK rendelet
módosításáról szóló, 2001. december 17-i 2500/2001/EK tanácsi rendelet (HL L 342., 2001.12.27., 1. o.).

Egy előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló, 2006. július 17-i 1085/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210.,
2006.7.31., 82. o.).

22 02 05 04. A Máltával és Ciprussal folytatott korábbi együttműködések lezárása

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. 90 000 p.m. 2 000 000 32 172,07 13 885 435,45

Megjegyzések

Mivel 2004-ben Ciprus és Málta csatlakozott az Európai Unióhoz, az előirányzat célja a korábban a B7-0 4 0., B7-0 4 1.,
B7-4 1 0. jogcímcsoport (részben) és a B7-4 0 1 0. és B7-4 0 1 1. jogcím alapján ezekre az országokra vállalt szerződéses köte-
lezettségek felszámolása.

Ez az előirányzat növelheti a projektek befejezésével kapcsolatos jogi kötelezettségekből eredő új kötelezettségvállalásokat (úgy-
mint jogi rendezések, fizetési késedelem miatti kötbérek, számlalezárások stb.).

Jogalap

A 1085/2006/EK rendelettel (HL L 210., 2006.7.31., 82. o.) hatályon kívül helyezett, a Ciprusi Köztársaság és a Máltai Köztár-
saság előcsatlakozási stratégiájával kapcsolatos műveletek megvalósításáról szóló, 2000. március 13-i 555/2000/EK tanácsi ren-
delet (HL L 68., 2000.3.16., 3. o.).

Egy előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló, 2006. július 17-i 1085/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210.,
2006.7.31., 82. o.).
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BIZOTTSÁG
22. CÍM — BŐVÍTÉS

22 02. ALCÍM — BŐVÍTÉSI FOLYAMAT ÉS STRATÉGIA (folytatás)

22 02 05. (folytatás)

22 02 05 05. A bővítés uniós határvidékekre gyakorolt hatását érintő előkészítő intézkedések lezárása

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. 1 000 000 p.m. 3 000 000 0,— 3 754 118,94

Megjegyzések

Ezen előirányzat célja a korábban „a bővítés uniós határvidékekre gyakorolt hatása” jogcímcsoport alapján ezekre az országokra
vállalt szerződéses kötelezettségek felszámolása. Ez az előirányzat növelheti a projektek befejezésével kapcsolatos jogi kötele-
zettségekből eredő kötelezettségvállalásokat (úgymint jogi rendezések, fizetési késedelem miatti kötbérek, számlalezárások stb.).

Jogalap

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.

22 02 05 06. A Ciprus aknamentesítésére irányuló előkészítő fellépések lezárása

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. 150 000 p.m. 400 000 1 000 000,— 679 679,97

Megjegyzések

Az Európai Parlament által 2004-ben indított kísérleti projektet követő előkészítő intézkedés célja a Cipruson – különösen a
kormány által ellenőrzött terület és a sziget északi része közötti ütközőzónában – folytatott aknamentesítés közösségi finan-
szírozásának fedezése, valamint a pénzügyi eszköz által finanszírozandó nagyobb arányú ilyenfajta műveletek előkészítése a cip-
rusi török közösség részére.

Jogalap

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.

22 02 05 07. Európai Újjáépítési Ügynökség – az 1. és 2. címre szóló támogatás

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. 20 000 000

Megjegyzések

Új jogcím

Ez az előirányzat az Ügynökség személyzeti és adminisztratív kiadásainak fedezésére szolgál (1. és 2. cím).
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BIZOTTSÁG
22. CÍM — BŐVÍTÉS

22 02. ALCÍM — BŐVÍTÉSI FOLYAMAT ÉS STRATÉGIA (folytatás)

22 02 05. (folytatás)

22 02 05 07. (folytatás)

Az előcsatlakozási támogatási eszköz 2007. január 1-jei bevezetésével ezen előirányzat a korábban a Nyugat-Balkánnak nyúj-
tott CARDS-támogatás keretében vállalt kötelezettségek végrehajtásának fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat növelheti a projektek befejezésével kapcsolatos jogi kötelezettségekből eredő kötelezettségvállalásokat (úgy-
mint jogi rendezések, fizetési késedelem miatti kötbérek, számlalezárások stb.).

Az Ügynökség létszámtervét az általános bevételi kimutatás C. része („Személyzet”) tartalmazza (1. könyv).

Jogalap

A legutóbb az 1756/2006/EK rendelettel (HL L 332., 2006.11.30., 18. o.) módosított, az Európai Újjáépítési Ügynökségről szó-
ló, 2000. december 5-i 2667/2000/EK tanácsi rendelet (HL L 306., 2000.12.7., 7. o.).

22 02 05 08. Európai Újjáépítési Ügynökség – A 3. címre szóló támogatás

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.

Megjegyzések

Új jogcím

Ez az előirányzat az Ügynökség működési kiadásainak fedezésére szolgál (3. cím).

Az előcsatlakozási támogatási eszköz 2007. január 1-jei bevezetésével ezen előirányzat a korábban a Nyugat-Balkánnak nyúj-
tott CARDS-támogatás keretében vállalt kötelezettségek végrehajtásának fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat növelheti a projektek befejezésével kapcsolatos jogi kötelezettségekből eredő kötelezettségvállalásokat (úgy-
mint jogi rendezések, fizetési késedelem miatti kötbérek, számlalezárások stb.).

Az Európai Újjáépítési Ügynökség becsült bevételei és kiadásai a 2008-as pénzügyi évre az alábbiak:

Bevételek

– 1. cím „Bevételek” 0

– 2. cím „Az Európai Közösségtől kapott támogatás” 20 000 000

Összesen 20 000 000

Kiadások

– 1. cím „Személyzet” 15 225 500

– 2. cím „Igazgatási kiadások” 4 774 500

– 3. cím „Működési kiadások” 0

Összesen 20 000 000

Jogalap

A legutóbb az 1756/2006/EK rendelettel (HL L 332., 2006.11.30., 18. o.) módosított, az Európai Újjáépítési Ügynökségről szó-
ló, 2000. december 5-i 2667/2000/EK tanácsi rendelet (HL L 306., 2000.12.7., 7. o.).
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BIZOTTSÁG
22. CÍM — BŐVÍTÉS

22 02. ALCÍM — BŐVÍTÉSI FOLYAMAT ÉS STRATÉGIA (folytatás)

22 02 06. A Technikai Segítségnyújtási Információcsere Hivatal (TAIEX) előcsatlakozási eszköze

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

10 000 000 12 000 000 9 280 000 7 780 000 12 280 000,— 12 597 158,95

Megjegyzések

Az előirányzat célja műszaki támogatás nyújtása a közösségi vívmányok egészére vonatkozó jogszabályok közelítése területén,
segítséget nyújtva minden, a vívmányok alkalmazásában és betartatásában részt vevő szervnek, beleértve a nem kormányzati
szervezeteket, hogy elérjék célkitűzéseiket, és folyamatosan ellenőrizzék eredményességük mértékét.

A cél a lehető leggyorsabb rövid távú támogatás nyújtása szemináriumok, műhelyfoglalkozások, tanulmányi látogatások és szak-
értői látogatások, képzési megoldások, eszközök és termékek biztosítása formájában, nevezetesen információk gyűjtésére és ter-
jesztésére, fordításra/tolmácsolásra, valamint az Európai Unió joganyagára vonatkozó harmonizáció összefüggésében nyújtott
műszaki segítségnyújtás bármely más formája.

A kedvezményezettek körébe tartoznak az összes állami és félnyilvános szektorhoz tartozó szervek, mint az országos közigaz-
gatások, a parlamentek, a törvényhozási tanácsok, a régiós kormányzatok, a szabályozási és ellenőrző hatóságok, valamint a
szociális partnerek képviselői, valamint a kereskedelmi, szakmai és gazdasági csoportosulások képviselői, akik részt vesznek a
közösségi vívmányok átvételében, alkalmazásában és betartatásában.

Jogalap

Egy előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló, 2006. július 17-i 1085/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210.,
2006.7.31., 82. o.).

22 02 07. Regionális, horizontális és ad hoc programok

22 02 07 01. Regionális, horizontális és ad hoc programok

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

139 400 000 170 844 000 59 700 000 50 000 000 184 124 982,65 45 798 740,07

Megjegyzések

Ez az előirányzat regionális és horizontális előcsatlakozási programok fedezésére szolgál valamennyi tagjelölt és potenciális tag-
jelölt országban.

Jogalap

Egy előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló, 2006. július 17-i 1085/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210.,
2006.7.31., 82. o.).

22 02 07 02. 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

7 000 000 5 700 000 p.m. p.m.

Megjegyzések

Ezen előirányzat célja, hogy a projektek programozási, végrehajtási, értékelési és záró szakaszában fedezze az értékelések, könyv-
vizsgálatok, ellenőrzések és támogató intézkedések költségét. Ezen előirányzat finanszírozza az ellenőrzést, értékelést és a könyv-
vizsgálati tevékenységeket az IPA-ra és az azt megelőző előcsatlakozási pénzügyi eszközökre vonatkozóan.
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BIZOTTSÁG
22. CÍM — BŐVÍTÉS

22 02. ALCÍM — BŐVÍTÉSI FOLYAMAT ÉS STRATÉGIA (folytatás)

22 02 07. (folytatás)

22 02 07 02. (folytatás)

Jogalap

Egy előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló, 2006. július 17-i 1085/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210.,
2006.7.31., 82. o.).

22 02 07 03. A ciprusi török közösség gazdasági fejlődését előmozdító pénzügyi támogatás

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. 53 000 000 p.m. 30 000 000 258 800 000,— 631 352,88

Megjegyzések

Ez az előirányzat a ciprusi török közösség gazdasági fejlődését előmozdító pénzügyi támogatás fedezésére szolgál. A támogatás
különösen a sziget gazdasági integrációjára és a két közösség közötti és az Európai Unióval fennálló kapcsolatok javítására össz-
pontosít Ciprus újraegyesítésének megkönnyítése érdekében. A támogatást az alábbi célokra lehet felhasználni:

– a társadalmi és gazdasági fejlődés előmozdítása, különösen a vidékfejlesztés, az emberierőforrás-fejlesztés és a regionális
fejlesztés terén,

– infrastruktúra-fejlesztés és átalakítás, különösen az energetika és közlekedés, a környezetvédelem, a távközlés és a vízellá-
tás terén,

– megegyezés, bizalomépítő intézkedések és a civil társadalom részére nyújtott támogatás,

– a ciprusi török közösség közelebb hozása az Unióhoz, többek között az Európai Unió politikai és jogrendjéről szóló tájé-
koztatással, diákcsere- és ösztöndíj-támogatással,

– a közösségi vívmányok fokozatos átvétele és azok végrehajtására való felkészülés.

Ezen előirányzat részben az alábbi programok végrehajtásához szükséges támogató igazgatási kiadások fedezésére is szolgál:

– műszaki és igazgatási támogatási kiadások, amelyeket a Bizottság a közösségi jog alapján működő végrehajtó ügynökségre
ruházhat át,

– műszaki és igazgatási támogatási kiadások a Bizottság által a kedvezményezettek és a Bizottság kölcsönös előnyére ad hoc
szolgáltatói szerződések keretében kiszerződtetett közhatalmi feladatok nélkül,

– a program célkitűzésének elérésével közvetlenül kapcsolatos tanulmányok, szakértői találkozók, tájékoztatás és kiadvá-
nyok ráfordításai,

– a központi ideiglenes kisegítő személyzet (szerződéses alkalmazottak, kisegítő személyzet, kihelyezett nemzeti szakértők,
munkaközvetítő ügynökségektől érkező személyzet) kiadásainak felső határa évi 3 000 000 EUR, amely megfelel a becsült
28 ember/évnek. Ennek az előirányzatnak az alapja az emberévre kivetített ideiglenes éves költségegység, amelynek 75 %-át
az érintett személyzet díjazása, 25 %-át pedig az ezekkel a munkatársakkal kapcsolatos képzések, értekezletek, kiküldeté-
sek pótlólagos költsége, a számítástechnikai és telekommunikációs költségek, valamint – szükség esetén – az épületek bér-
leti díja teszik ki.

Jogalap

A ciprusi török közösség gazdasági fejlődésének ösztönzését elősegítő pénzügyi támogatási keret létrehozásáról és az Európai
Újjáépítési Ügynökségről szóló 2667/2000/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2006. február 27-i 389/2006/EK tanácsi
rendelet (HL L 65., 2006.3.7., 5. o.).
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BIZOTTSÁG
22. CÍM — BŐVÍTÉS

22 02. ALCÍM — BŐVÍTÉSI FOLYAMAT ÉS STRATÉGIA (folytatás)

22 02 08. Kísérleti projekt: a kulturális örökség megőrzése és helyreállítása a konfliktusövezetekben

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

3 000 000 2 000 000

Megjegyzések

Új jogcímcsoport

Az előirányzat olyan non-profit szervezetek (nem kormányzati vagy közszervezetek) támogatására szolgál, amelyek a háború
vagy a politikai konfliktusok következtében a Nyugat-Balkánon megsérült vagy lerombolt értékes kulturális és vallási objektu-
mok (templomok, mecsetek, könyvtárak, múzeumok, emlékművek stb.) megőrzésére és felújítására vonatkozó helyszíni pro-
jektekkel foglalkoznak.

Ha lehetséges, kiemelt figyelmet kell fordítani az olyan projektekre, amelyek különböző etnikai és vallási csoportok közös pro-
jektekbe való bevonása révén támogatják a bizalomépítési folyamatot.

A jövőben az ezen kísérleti projekt során szerzett tapasztalatok segíthetnek a kulturális örökség más földrajzi régiókban talál-
ható konfliktusövezetekben való megőrzésével és helyreállításával kapcsolatos átfogóbb megközelítés kidolgozásában.

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.
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