
BIZOTTSÁG
01. CÍM — GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK

01 04. ALCÍM — PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÉS ESZKÖZÖK

Cím
Alcím

Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés PK

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

01 04. PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÉS ESZ-
KÖZÖK

01 04 01. Hitelfolyósítási műveletekhez
nyújtott európai közösségi
garanciák

01 04 01 01. A fizetési mérleg támogatására
felvett közösségi kölcsönökre
vonatkozó európai közösségi
garancia 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m.

01 04 01 02. A felvett Euratom-kölcsönökre
vonatkozó garancia 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m.

01 04 01 04. A harmadik országok makro-
szintű pénzügyi támogatása céljá-
ból felvett közösségi kölcsönökre
vonatkozó európai közösségi
garancia 4 p.m. p.m. p.m. p.m.

01 04 01 05. Közép- és Kelet-Európa, illetve a
Független Államok Közösségének
országaiban található atomerőmű-
vek hatékonyságának és biztonsá-
gának fejlesztésére felvett
Euratom-kölcsönökre vonatkozó
garancia 4 p.m. p.m. p.m. p.m.

01 04 01 06. Az Európai Beruházási Bank által
harmadik országoknak nyújtott
kölcsönökre vonatkozó európai
közösségi garancia 4 p.m. p.m. p.m. p.m.

01 04 01 14. A Garanciaalap feltöltése 4 p.m. p.m. 200 000 000 200 000 000 127 640 000,— 127 640 000,—

01 04 01. jogcímcsoport –
Részösszeg p.m. p.m. 200 000 000 200 000 000 127 640 000,— 127 640 000,—

01 04 02. Az 1981. februári és márciusi,
illetve az 1986. szeptemberi és
1999. szeptemberi földrengése-
ket, valamint a 2007. augusztusi
tüzeket követően Görögország-
nak nyújtott rendkívüli kölcsö-
nökre vonatkozó
kamattámogatások éves finan-
szírozása 1.1 — — — —

01 04 03. Az 1993 októberében Madeirát
sújtó ciklont követően Portugáli-
ának nyújtott rendkívüli kölcsö-
nökre vonatkozó
kamattámogatások éves finan-
szírozása 1.1 — p.m. 62 511 62 511 141 185,— 141 185,—

01 04 04. Versenyképességi és innovációs
keretprogram – Vállalkozói kez-
deményezési és innovációs pro-
gram 1.1 143 000 000 113 000 000 142 100 000 70 000 000

01 04 05. A vállalati program befejezése: a
kis- és középvállalkozások (kkv-
k) pénzügyi környezetének javí-
tása 1.1 p.m. 86 185 000 p.m. 64 000 000 96 778 908,73 95 248 008,73

01 04 06. A foglalkoztatási kezdeményezés
(1998–2000) lezárása 1.1 p.m. p.m. p.m. 600 000 0,— 153 833,—
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BIZOTTSÁG
01. CÍM — GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK

01 04. ALCÍM — PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÉS ESZKÖZÖK (folytatás)

Cím
Alcím

Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés PK

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

01 04 07. A transzeurópai hálózatokhoz
kapcsoló kockázatitőke-
alapokban való részvétel 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m.

01 04 09. Európai Beruházási Alap

01 04 09 01. Európai Beruházási Alap – A jegy-
zett tőke befizetett részeinek ren-
delkezésre bocsátása 1.1 25 000 000 25 000 000 p.m. (1) p.m. (1)

01 04 09 02. Európai Beruházási Alap – A jegy-
zett tőke lehívható része 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m.

01 04 09. jogcímcsoport –
Részösszeg 25 000 000 25 000 000 p.m. p.m.

01 04 10. Nukleáris biztonság 1.1 1 000 000 1 000 000 p.m. p.m.

01 04 11. Előkészítő intézkedés – A mikro-
hitelek számára kedvezőbb kör-
nyezet elősegítése Európában 1.1 1 500 000 2 000 000

01 04. Alcím – Összesen 170 500 000 227 185 000 342 162 511 334 662 511 224 560 093,73 223 183 026,73

01 04 01. Hitelfolyósítási műveletekhez nyújtott európai közösségi garanciák

01 04 01 01. A fizetési mérleg támogatására felvett közösségi kölcsönökre vonatkozó európai közösségi garancia

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

p.m. p.m.

Megjegyzések

A közösségi garancia a tőkepiacokon vagy a pénzintézetektől felvett kölcsönökre vonatkozik. A tagállamoknak adható kölcsö-
nök tőkeösszege legfeljebb 12 000 000 000 EUR lehet.

Ez a jogcím határozza meg az Európai Unió által nyújtott garanciák szerkezetét. Lehetővé teszi, hogy az adós mulasztása esetén
a Bizottság teljesítsen.

Annak érdekében, hogy kötelezettségeinek eleget tudjon tenni, a Bizottság igénybe veheti készpénztartalékait az adósság átme-
neti fedezésére. Ebben az esetben a Közösség saját forrásainak rendszeréről szóló 2000/597/EK, Euratom határozat végrehaj-
tásáról szóló, 2000. május 22-i 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 130., 2000.5.31., 1. o.) 12. cikke alkalmazandó.

Az e szakasz kiadáskimutatásának ezen részéhez kapcsolódó II. melléklet összefoglalja a kölcsönök felvételére és nyújtására
vonatkozó műveleteket, beleértve az adósságkezelést a tőke és a kamat esetében.

Jogalap

A tagállamok fizetési mérlegéhez középtávú pénzügyi támogatást nyújtó mechanizmus létrehozásáról szóló, 2002. február 18-i
332/2002/EK tanácsi rendelet (HL L 53., 2002.2.23., 1. o.).

(1) 25 000 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
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BIZOTTSÁG
01. CÍM — GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK

01 04. ALCÍM — PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÉS ESZKÖZÖK (folytatás)

01 04 01. (folytatás)

01 04 01 02. A felvett Euratom-kölcsönökre vonatkozó garancia

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

p.m. p.m.

Megjegyzések

Az engedélyezett kölcsönfelvételi határ 4 000 000 000 EUR, amelyből 500 000 000 EUR-t a 77/270/Euratom határozat,
500 000 000 EUR-t a 80/29/Euratom határozat, 1 000 000 000 EUR-t a 82/170/Euratom határozat, 1 000 000 000 EUR-t a
85/537/Euratom határozat és 1 000 000 000 EUR-t a 90/212/Euratom határozat engedélyez.

Ez a jogcím határozza meg az Európai Unió által nyújtott garanciák szerkezetét. Lehetővé teszi, hogy az adós mulasztása esetén
a Bizottság teljesítsen.

Annak érdekében, hogy kötelezettségeinek eleget tudjon tenni, a Bizottság igénybe veheti készpénztartalékait az adósság átme-
neti fedezésére. Ebben az esetben a Közösség saját forrásainak rendszeréről szóló 2000/597/EK, Euratom határozat végrehaj-
tásáról szóló, 2000. május 22-i 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 130., 2000.5.31., 1. o.) 12. cikke alkalmazandó.

Az e szakasz kiadáskimutatásának ezen részéhez kapcsolódó II. melléklet összefoglalja a kölcsönök felvételére és nyújtására
vonatkozó műveleteket, beleértve az adósságkezelést a tőke és a kamat esetében.

Jogalap

A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított, az atomerőművek finanszírozásához való
hozzájárulás céljából nyújtott Euratom-kölcsönökre vonatkozó szerződéskötésnek a Bizottság részére történő engedélyezéséről
szóló, 1977. március 29-i 77/270/Euratom tanácsi határozat (HL L 88., 1977.4.6., 9. o.).

A legutóbb a 90/212/Euratom határozattal (HL L 112., 1990.5.3., 26. o.) módosított, az atomerőművek finanszírozásához való
hozzájárulás céljából nyújtott Euratom-kölcsönökre vonatkozó szerződéskötésnek a Bizottság részére történő engedélyezéséről
szóló 77/270/Euratom határozat végrehajtásáról szóló, 1977. március 29-i 77/271/Euratom tanácsi határozat (HL L 88.,
1977.4.6., 11. o.).

Az atomerőművek finanszírozásához való hozzájárulás céljából nyújtott Euratom-kölcsönökre vonatkozó szerződéskötésnek a
Bizottság részére történő engedélyezéséről szóló 77/270/Euratom határozat végrehajtásáról szóló 77/271/Euratom határozat
módosításáról szóló, 1979. december 20-i 80/29/Euratom tanácsi határozat (HL L 12., 1980.1.17., 28. o.).

A 77/271/Euratom határozatnak az atomerőművek finanszírozásához való hozzájárulás céljából nyújtott, a Bizottság által fel-
vehető Euratom-kölcsönök teljes összege tekintetében történő módosításáról szóló, 1982. március 15-i 82/170/Euratom taná-
csi határozat (HL L 78., 1982.3.24., 21. o.).

A 77/271/Euratom határozatnak az atomerőművek finanszírozásához való hozzájárulás céljából nyújtott, a Bizottság által fel-
vehető Euratom-kölcsönök teljes összege tekintetében történő módosításáról szóló, 1985. december 5-i 85/537/Euratom taná-
csi határozat (HL L 334., 1985.12.12., 23. o.).

Az atomerőművek finanszírozásához való hozzájárulás céljából nyújtott Euratom-kölcsönökre vonatkozó szerződéskötésnek a
Bizottság részére történő engedélyezéséről szóló 77/270/Euratom határozat végrehajtásáról szóló 77/271/Euratom határozat
módosításáról szóló, 1990. április 23-i 90/212/Euratom tanácsi határozat (HL L 112., 1990.5.3., 26. o.).

Az atomerőművek finanszírozásához való hozzájárulás céljából nyújtott Euratom-kölcsönökre vonatkozó szerződéskötésnek a
Bizottság részére történő engedélyezéséről szóló 77/270/Euratom határozat módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló, a
Bizottság által 2002. november 6-án előterjesztett javaslat (HL C 45. E, 2003.2.25., 194. o.).

Az atomerőművek finanszírozásához való hozzájárulás céljából nyújtott Euratom-kölcsönökre vonatkozó szerződéskötésnek a
Bizottság részére történő engedélyezéséről szóló 77/270/Euratom határozat végrehajtásáról szóló 77/271/Euratom határozat
módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló, a Bizottság által 2002. november 6-án előterjesztett javaslat (HL C 45. E,
2003.2.25., 201. o.).

2008.3.14. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja II/105



BIZOTTSÁG
01. CÍM — GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK

01 04. ALCÍM — PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÉS ESZKÖZÖK (folytatás)

01 04 01. (folytatás)

01 04 01 04. A harmadik országok makroszintű pénzügyi támogatása céljából felvett közösségi kölcsönökre vonatkozó európai közösségi
garancia

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

p.m. p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím határozza meg az Európai Unió által nyújtott garanciák szerkezetét. Lehetővé teszi, hogy az adós mulasztása esetén
a Bizottság teljesítsen (tőke, kamat és egyéb költségek visszafizetése) az alább hivatkozott határozatok alapján nyújtott kölcsön-
nel kapcsolatban.

Annak érdekében, hogy kötelezettségeinek eleget tudjon tenni, a Bizottság igénybe veheti készpénztartalékait az adósság átme-
neti fedezésére. Ebben az esetben a Közösség saját forrásainak rendszeréről szóló 2000/597/EK, Euratom határozat végrehaj-
tásáról szóló, 2000. május 22-i 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 130., 2000.5.31., 1. o.) 12. cikke alkalmazandó.

Az e szakasz kiadáskimutatásának ezen részéhez kapcsolódó II. melléklet összefoglalja a kölcsönök felvételére és nyújtására
vonatkozó műveleteket, beleértve az adósságkezelést a tőke és a kamat esetében.

Jogalap

Az Ukrajnának nyújtott további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 1995. október 23-i 95/442/EK tanácsi határozat
(HL L 258., 1995.10.28., 63. o.) (maximális tőkeösszeg: 200 000 000 EUR).

A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak nyújtott makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 1997. július 22-i 97/471/EK
tanácsi határozat (HL L 200., 1997.7.29., 59. o.) (maximális tőkeösszeg: 40 000 000 EUR).

A Bulgáriának nyújtott makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 1997. július 22-i 97/472/EK tanácsi határozat (HL L 200.,
1997.7.29., 61. o.) (maximális tőkeösszeg: 250 000 000 EUR).

A 2000/244/EK határozattal (HL L 77., 2000.3.28., 11. o.) módosított, az Örményországnak és Grúziának nyújtott rendkívüli
pénzügyi támogatásról szóló, 1997. november 17-i 97/787/EK tanácsi határozat (HL L 322., 1997.11.25., 37. o.).

A 2002/639/EK határozattal (HL L 209., 2002.8.6., 22. o.) hatályon kívül helyezett, az Ukrajnának nyújtott kiegészítő makro-
szintű pénzügyi támogatásról szóló, 1998. október 15-i 98/592/EK tanácsi határozat (HL L 284., 1998.10.22., 45. o.).

A 2001/899/EK határozattal (HL L 334., 2001.12.18., 28. o.) módosított, a Bosznia és Hercegovinának nyújtott makroszintű
pénzügyi támogatásról szóló, 1999. május 10-i 1999/325/EK tanácsi határozat (HL L 123., 1999.5.13., 57. o.) (maximális tőke-
összeg: 30 000 000 EUR, 15 éves kölcsön formájában).

A Bulgáriának nyújtott kiegészítő makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 1999. november 8-i 1999/731/EK tanácsi hatá-
rozat (HL L 294., 1999.11.16., 27. o.) (maximális tőkeösszeg: 100 000 000 EUR).

A Romániának nyújtott kiegészítő makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 1999. november 8-i 1999/732/EK tanácsi hatá-
rozat (HL L 294., 1999.11.16., 29. o.) (maximális tőkeösszeg: 200 000 000 EUR).

A 2001/900/EK határozattal (HL L 334., 2001.12.18., 29. o.) módosított, a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak nyújtott
kiegészítő makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 1999. november 8-i 1999/733/EK tanácsi határozat (HL L 294.,
1999.11.16., 31. o.) (maximális tőkeösszeg: 50 000 000 EUR).

Az Örményország és Grúzia számára nyújtandó kivételes pénzügyi támogatásról szóló 97/787/EK határozat Tádzsikisztánra
való kiterjesztése céljából történő módosításáról szóló, 2000. március 20-i 2000/244/EK tanácsi határozat (HL L 77.,
2000.3.28., 11. o.) (maximális tőkeösszeg: 245 000 000 EUR).

A 2001/901/EK határozattal (HL L 334., 2001.12.18., 30. o.) módosított, a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságnak nyújtott mak-
roszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2001. július 16-i 2001/549/EK tanácsi határozat (HL L 197., 2001.7.21., 38. o.).

Az Ukrajnának nyújtott kiegészítő makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2002. július 12-i 2002/639/EK tanácsi határozat
(HL L 209., 2002.8.6., 22. o.).
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BIZOTTSÁG
01. CÍM — GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK

01 04. ALCÍM — PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÉS ESZKÖZÖK (folytatás)

01 04 01. (folytatás)

01 04 01 04. (folytatás)

A legutóbb 2004/862/EK határozattal (HL L 370., 2004.12.17., 81. o.) módosított, a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságnak nyúj-
tott további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2002. november 5-i 2002/882/EK tanácsi határozat (HL L 308.,
2002.11.9., 25. o.).

A 2004/861/EK határozattal (HL L 370., 2004.12.17., 80. o.) módosított, a Bosznia és Hercegovinának nyújtott további mak-
roszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2002. november 5-i 2002/883/EK tanácsi határozat (HL L 308., 2002.11.9., 28. o.).

A 2002/882/EK rendeletet módosító, a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságnak nyújtott további makroszintű pénzügyi támoga-
tásról szóló, 2003. november 25-i 2003/825/EK tanácsi határozat (HL L 311., 2003.11.27., 28. o.).

Az Albánia számára makroszintű pénzügyi támogatás nyújtásáról és az 1999/282/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szó-
ló, 2004. április 29-i 2004/580/EK tanácsi határozat (HL L 261., 2004.8.6., 116. o.).

A Bosznia és Hercegovinának nyújtott további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló 2002/883/EK tanácsi határozat módo-
sításáról szóló, 2004. december 7-i 2004/861/EK tanácsi határozat (HL L 370., 2004.12.17., 80. o.).

A Szerbia és Montenegrónak nyújtott makroszintű pénzügyi támogatásról és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságnak nyújtott
további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló 2002/882/EK tanácsi határozat módosításáról szóló, 2004. december 7-i
2004/862/EK tanácsi határozat (HL L 370., 2004.12.17., 81. o.).

01 04 01 05. Közép- és Kelet-Európa, illetve a Független Államok Közösségének országaiban található atomerőművek hatékonyságának és
biztonságának fejlesztésére felvett Euratom-kölcsönökre vonatkozó garancia

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

p.m. p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím határozza meg az Európai Unió által nyújtott garanciák szerkezetét. Lehetővé teszi, hogy az adós mulasztása esetén
a Bizottság teljesítsen (tőke, kamat és egyéb költségek visszafizetése).

Annak érdekében, hogy kötelezettségeinek eleget tudjon tenni, a Bizottság igénybe veheti készpénztartalékait az adósság átme-
neti fedezésére. Ebben az esetben a Közösség saját forrásainak rendszeréről szóló 2000/597/EK, Euratom határozat végrehaj-
tásáról szóló, 2000. május 22-i 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 130., 2000.5.31., 1. o.) 12. cikke alkalmazandó.

Az Euratom által a tagállamok és nem tagállam országok részére nyújtott kölcsönök maximális összege továbbra is
4 000 000 000 EUR, a 01 04 01 02. jogcímben meghatározottak szerint.

Az e szakasz kiadáskimutatásának ezen részéhez kapcsolódó II. melléklet összefoglalja a kölcsönök felvételére és nyújtására
vonatkozó műveleteket, beleértve az adósságkezelést a tőke és a kamat esetében.

Jogalap

Egyes harmadik országok atomerőműveinek biztonsága és hatékonysága javításának finanszírozásához való hozzájárulás cél-
jából a Bizottság Euratom-kölcsönszerződések megkötésére való felhatalmazása érdekében a 77/270/Euratom határozat módo-
sításáról szóló, 1994. március 21-i 94/179/Euratom tanácsi határozat (HL L 84., 1994.3.29., 41. o.).

Az Euratom-kölcsönökre vonatkozó jogalapok tekintetében lásd a 01 04 01 02. jogcímet.
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01 04 01 06. Az Európai Beruházási Bank által harmadik országoknak nyújtott kölcsönökre vonatkozó európai közösségi garancia

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

p.m. p.m.

Megjegyzések

Az 1977. március 8-i, alább hivatkozott tanácsi határozat alapján, az Európai Unió garanciát nyújt az Európai Beruházási Bank
(EBB) által az Európai Unió földközi-tengeri országok felé vállalt pénzügyi kötelezettségeinek finanszírozása keretében nyújtott
kölcsönökre vonatkozóan.

Ez a határozat volt az alapja az Európai Gazdasági Közösség és az EBB között létrejött, Brüsszelben 1978. október 30-án és
Luxembourgban 1978. november 10-én aláírt garanciavállalási szerződésnek, amely egy teljes körű garanciát hoz létre az alábbi
országokban megvalósuló kölcsönműveletek számára rendelkezésre álló teljes pénzügyi alap 75 %-ának erejéig: Málta, Tunézia,
Algéria, Marokkó, Portugália (pénzügyi jegyzőkönyv, sürgősségi segély), Törökország, Ciprus, Szíria, Izrael, Jordánia, Egyiptom,
a korábbi Jugoszlávia és Libanon.

A 90/62/EGK határozat volt az alapja annak a garanciaszerződésnek, amelyet az Európai Gazdasági Közösség és az EBB 1990.
április 24-én írt alá Brüsszelben és 1990. május 14-én Luxembourgban, a Magyarországnak és Lengyelországnak nyújtott köl-
csönöket illetően, és ennek a szerződésnek a Csehszlovákiára, Romániára és Bulgáriára való kiterjesztését illetően, amelyet 1991.
július 31-én írtak alá Brüsszelben és Luxembourgban.

A 93/696/EK határozat alapján az Európai Közösség és az EBB között garanciavállalási szerződés jött létre, amelyet 1994. július
22-én Brüsszelben és 1994. augusztus 12-én Luxembourgban írtak alá.

A 93/115/EGK és a 96/723/EK határozat alapján, az Európai Unió garanciát nyújt olyan kölcsönök vonatkozásában, amelyet az
EBB egyénileg nyújthat olyan latin-amerikai és ázsiai országok részére, amelyekkel az Európai Közösség együttműködési meg-
állapodást kötött. A 93/115/EGK határozat alapján az Európai Közösség és az EBB között garanciavállalási szerződés jött létre,
amelyet 1993. november 4-én Brüsszelben és 1993. november 17-én Luxembourgban írtak alá. A 96/723/EK határozat alapján
az Európai Közösség és az EBB között garanciavállalási szerződés jött létre, amelyet 1997. március 18-án Brüsszelben és 1997.
március 26-án Luxembourgban írtak alá.

A 95/207/EK határozat alapján az Európai Unió garanciát nyújt olyan kölcsönök vonatkozásában, amelyet az EBB egyénileg
nyújthat Dél-Afrika számára. A 95/207/EK határozat alapján az Európai Közösség és az EBB között garanciavállalási szerződés
jött létre, amelyet 1995. október 4-én Brüsszelben és 1995. október 16-án Luxembourgban írtak alá.

A 97/256/EK határozat vonatkozásában az Európai Közösség és az EBB között garanciavállalási szerződés jött létre, amelyet
1997. július 25-én Brüsszelben és 1997. július 29-én Luxembourgban írtak alá, és amely garanciát nyújt a megnyitott előirány-
zatok és az ahhoz kapcsolódó összegek együttes összegének 70 %-áig. A rendelkezésre álló előirányzatok teljes összegének felső
határa 7 105 000 000 EUR.

A módosított 2000/24/EK határozat vonatkozásában az Európai Közösség és az EBB között garanciavállalási szerződés jött lét-
re, amelyet 2000. január 24-én Brüsszelben és 2000. január 17-én Luxembourgban írtak alá és utoljára 2005-ben szövegeztek
újra, és amely garanciát nyújt a rendelkezésre bocsátott előirányzatok és az ahhoz kapcsolódó összegek együttes összegének
65 %-áig. A rendelkezésre álló előirányzatok teljes összegének felső határa 19 460 000 000 EUR. Az EBB feladata, hogy köl-
csönei 30 %-ának üzleti kockázatát nem állami garanciákkal fedezze. Ezt a százalékot meg kell növelni, amint lehetséges,
amennyiben azt a piac lehetővé teszi.

A 2001/777/EK határozat vonatkozásában az Európai Közösség és az EBB között garanciavállalási szerződés jött létre, amelyet
2002. május 6-án Brüsszelben és 2002. május 7-én Luxembourgban írtak alá, és amely garanciát nyújt az Északi Dimenzió kere-
tében, az Oroszország balti-tengeri medencéjében kijelölt környezetvédelmi projektekhez egy speciális hitelakció keretében nyúj-
tott hitelekből származó veszteségek 100 %-ára. A teljes hitelkeret 100 000 000 EUR.

A 2005/48/EK határozat vonatkozásában az Európai Közösség és az EBB között garanciavállalási szerződés jött létre, amelyet
2005. december 9-én Luxembourgban és 2005. december 21-én Brüsszelben írtak alá, és amely garanciát nyújt az Oroszor-
szágban, Ukrajnában, Moldovában és Fehéroroszországban megvalósított bizonyos típusú projektekre nyújtott kölcsönökből
származó veszteségek 100 %-ára. A teljes hitelkeret 500 000 000 EUR. A garanciavállalás a 2007. január 31-ig tartó időszakra
szól. Amennyiben ezen időszak lejártával az EBB által nyújtott kölcsönök nem érik el a fent meghatározott teljes összeget, a
fenti időszak automatikusan meghosszabbodik hat hónappal.
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A Tanács 2006. december 19-én elfogadta a Közösségen kívüli projektekhez adott hitelek és hitelgaranciák veszteségeinek fede-
zésére az EBB-nek a 2007–2013 közötti időszakra nyújtott közösségi garanciáról szóló 2006/1016/EK határozatot. Az EBB
finanszírozási műveleteinek felső korlátja ezen időszakban 27 800 000 000 EUR.

Annak érdekében, hogy kötelezettségeinek eleget tudjon tenni, a Bizottság igénybe veheti készpénztartalékait az adósság átme-
neti fedezésére. Ebben az esetben a Közösség saját forrásainak rendszeréről szóló 2000/597/EK, Euratom határozat végrehaj-
tásáról szóló, 2000. május 22-i 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 130., 2000.5.31., 1. o.) 12. cikke alkalmazandó.

Ez a jogcím határozza meg az Európai Unió által nyújtott garanciák szerkezetét. Lehetővé teszi, hogy az adós mulasztása esetén
a Bizottság teljesítsen (tőke, kamat és egyéb költségek visszafizetése) az EBB által nyújtott kölcsönnel kapcsolatban.

Jogalap

Az 1977. március 8-i tanácsi határozat („Mediterrán” jegyzőkönyvek).

Az Európai Gazdasági Közösség és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság között létrejött, az együttműködési megálla-
podáshoz csatolt 2. jegyzőkönyv előrehozott végrehajtásáról szóló ideiglenes jegyzőkönyv elfogadásáról szóló, 1980. május 23-i
1273/80/EGK tanácsi rendelet (HL L 130., 1980.5.27., 98. o.).

Az 1982. július 19-i tanácsi határozat (a Libanon újjáépítéséhez nyújtott további rendkívüli támogatás).

Az Európai Gazdasági Közösség és a Libanoni Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló jegyzőkönyv
elfogadásáról szóló, 1982. november 22-i 3180/82/EGK tanácsi rendelet (HL L 337., 1982.11.29., 22. o.).

Az Európai Gazdasági Közösség és a Tunéziai Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló jegyzőkönyv
elfogadásáról szóló, 1982. november 22-i 3183/82/EGK tanácsi rendelet (HL L 337., 1982.11.29., 43. o.).

Az 1984. október 9-i tanácsi határozat (hitel, a jugoszláv jegyzőkönyvön kívül).

Az Európai Gazdasági Közösség és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság közötti pénzügyi együttműködésről szóló
második jegyzőkönyv elfogadásáról szóló, 1987. december 21-i 87/604/EGK tanácsi határozat (HL L 389., 1987.12.31., 65. o.).

Az Európai Gazdasági Közösség és a Libanoni Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló jegyzőkönyv
elfogadásáról szóló, 1987. december 21-i 88/33/EGK tanácsi határozat (HL L 22., 1988.1.27., 25. o.).

Az Európai Gazdasági Közösség és a Tunéziai Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló jegyzőkönyv
elfogadásáról szóló, 1987. december 21-i 88/34/EGK tanácsi határozat (HL L 22., 1988.1.27., 33. o.).

Az Európai Gazdasági Közösség és a Marokkói Királyság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló jegyzőkönyv elfo-
gadásáról szóló, 1988. június 30-i 88/453/EGK tanácsi határozat (HL L 224., 1988.8.13., 32. o.).

A 91/252/EGK határozattal (HL L 123., 1991.5.18., 44. o.) módosított, a magyarországi és lengyelországi programokra adott
kölcsönökkel kapcsolatban felmerülő veszteségek esetére az Európai Beruházási Banknak nyújtott közösségi garanciáról szóló,
1990. február 12-i 90/62/EGK tanácsi határozat (HL L 42., 1990.2.16., 68. o.).

A magyarországi és lengyelországi programokra adott kölcsönökkel kapcsolatban felmerülő veszteségek esetére az Európai Beru-
házási Banknak nyújtott közösségi garanciáról szóló 90/62/EGK határozatnak Csehszlovákiára, Bulgáriára és Romániára való
kiterjesztéséről szóló, 1991. május 14-i 91/252/EGK tanácsi határozat (HL L 123., 1991.5.18., 44. o.).

Az Európai Gazdasági Közösség és a Tunéziai Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló jegyzőkönyv
elfogadásáról szóló, 1991. december 19-i 92/44/EGK tanácsi határozat (HL L 18., 1992.1.25., 34. o.).

Az Európai Gazdasági Közösség és az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló jegy-
zőkönyv elfogadásáról szóló, 1992. március 16-i 92/207/EGK tanácsi határozat (HL L 94., 1992.4.8., 21. o.).
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Az Európai Gazdasági Közösség és a Jordán Hasimita Királyság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló jegyző-
könyv elfogadásáról szóló, 1992. március 16-i 92/208/EGK tanácsi határozat (HL L 94., 1992.4.8., 29. o.).

Az Európai Gazdasági Közösség és a Libanoni Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló jegyzőkönyv
elfogadásáról szóló, 1992. március 16-i 92/209/EGK tanácsi határozat (HL L 94., 1992.4.8., 37. o.).

Az Európai Gazdasági Közösség és Izrael Állam közötti pénzügyi együttműködésről szóló jegyzőkönyv elfogadásáról szóló,
1992. március 16-i 92/210/EGK tanácsi határozat (HL L 94., 1992.4.8., 45. o.).

Az 1488/96/EK rendelettel (HL L 189., 1996.7.30., 1. o.) hatályon kívül helyezett, a tagsággal nem rendelkező összes mediter-
rán országgal folytatott pénzügyi együttműködésről szóló, 1992. június 29-i 1763/92/EGK tanácsi rendelet (HL L 181.,
1992.7.1., 5. o.).

Az Európai Gazdasági Közösség és a Marokkói Királyság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló jegyzőkönyv
megkötéséről szóló, 1992. november 16-i 92/548/EGK tanácsi határozat (HL L 352., 1992.12.2., 13. o.).

Az Európai Gazdasági Közösség és a Szíriai Arab Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló jegyző-
könyv megkötéséről szóló, 1992. november 16-i 92/549/EGK tanácsi határozat (HL L 352., 1992.12.2., 21. o.).

Az egyes harmadik országokban megvalósuló, kölcsönös érdeket képviselő projektekhez nyújtott kölcsönökkel kapcsolatban
felmerülő veszteségek esetére az Európai Beruházási Banknak nyújtott közösségi garanciáról szóló, 1993. február 15-i
93/115/EGK tanácsi határozat (HL L 45., 1993.2.23., 27. o.).

Az Európai Beruházási Bank által Észtországnak, Lettországnak és Litvániának nyújtott kölcsönökön elszenvedett veszteségeire
közösségi garancia nyújtásáról szóló, 1993. március 15-i 93/166/EGK tanácsi határozat (HL L 69., 1993.3.20., 42. o.).

Az Európai Gazdasági Közösség és a Szlovén Köztársaság közötti pénzügyi együttműködésről szóló jegyzőkönyv elfogadásáról
szóló, 1993. július 19-i 93/408/EGK tanácsi határozat (HL L 189., 1993.7.29., 152. o.).

A közép- és kelet-európai országokban (Albánia, Bulgária, a Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia,
Magyarország, Románia és Szlovákia) megvalósított programokra adott kölcsönökkel kapcsolatban felmerülő veszteségek ese-
tére az Európai Beruházási Banknak nyújtott közösségi garanciáról szóló, 1993. december 13-i 93/696/EK tanácsi határozat
(HL L 321., 1993.12.23., 27. o.).

Az Európai Gazdasági Közösség és a Szíriai Arab Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló jegyző-
könyv elfogadásáról szóló, 1994. január 24-i 94/67/EK tanácsi határozat (HL L 32., 1994.2.5., 44. o.).

A dél-afrikai programokra adott kölcsönökkel kapcsolatban felmerülő veszteségek esetére az Európai Beruházási Banknak nyúj-
tott közösségi garanciáról szóló, 1995. június 1-jei 95/207/EK tanácsi határozat (HL L 131., 1995.6.15., 31. o.).

Az Európai Gazdasági Közösség és a Ciprusi Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló jegyzőkönyv elfo-
gadásáról szóló, 1995. október 30-i 95/485/EK tanácsi határozat (HL L 278., 1995.11.21., 22. o.).

A Közösséggel együttműködési megállapodást kötött latin-amerikai és ázsiai országokban (Argentína, Bolívia, Brazília, Chile,
Kolumbia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexikó, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, El Salvador, Uruguay és
Venezuela; Banglades, Brunei, Kína, India, Indonézia, Makaó, Malajzia, Pakisztán, Fülöp-szigetek, Szingapúr, Srí Lanka, Thaiföld
és Vietnam) megvalósított közös érdekű programokra adott kölcsönökkel kapcsolatban felmerülő veszteségek esetére az Euró-
pai Beruházási Banknak nyújtott közösségi garanciáról szóló, 1996. december 12-i 96/723/EK tanácsi határozat (HL L 329.,
1996.12.19., 45. o.).

A legutóbb a 2666/2000/EK, rendelettel (HL L 306., 2000.12.7., 1. o.) módosított, az Európai Beruházási Banknak a Közös-
ségen kívüli (közép- és kelet-európai, földközi-tengeri, latin-amerikai és ázsiai országok, valamint Dél-Afrika) projektekhez nyúj-
tott hitelekkel kapcsolatban felmerülő veszteségeire vonatkozó közösségi biztosíték biztosításáról szóló, 1997. április 14-i
97/256/EK tanácsi határozat (HL L 102., 1997.4.19., 33. o.).
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Az Európai Beruházási Banknak a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban megvalósított projektjeire nyújtott hitelekkel kap-
csolatban felmerülő veszteségeire vonatkozó közösségi biztosíték, valamint a Közösségen kívüli (közép- és kelet-európai orszá-
gok, földközi-tengeri, latin-amerikai és ázsiai országok, valamint Dél-Afrika) projektjeihez nyújtott hitelekkel kapcsolatban
felmerülő veszteségeire vonatkozó közösségi biztosíték biztosításáról szóló 97/256/EK határozat módosításáról szóló, 1998.
május 19-i 98/348/EK tanácsi határozat (HL L 155., 1998.5.29., 53. o.).

A 97/256/EK határozatnak a bosznia és hercegovinai projektekre nyújtott hitelek biztosítására az Európai Beruházási Banknak
adott közösségi biztosíték kiterjesztése érdekében történő módosításáról szóló, 1998. december 14-i 98/729/EK tanácsi hatá-
rozat (HL L 346., 1998.12.22., 54. o.).

Az Európai Beruházási Banknak a Törökországban bekövetkezett földrengés által sújtott területek újjáépítésére irányuló pro-
jektekhez nyújtott hitelekkel kapcsolatban felmerülő veszteségeire vonatkozó közösségi biztosíték biztosításáról szóló, 1999.
november 29-i 1999/786/EK tanácsi határozat (HL L 308., 1999.12.3., 35. o.).

A legutóbb a 2006/174/EK határozattal (HL L 62., 2006.3.3., 26. o.) módosított, a Közösségen kívüli (Közép- és Kelet-Európa,
mediterrán országok, Latin-Amerika és Ázsia és a Dél-afrikai Köztársaság) projektekhez adott hitelek veszteségeinek fedezésére
az Európai Beruházási Banknak nyújtott közösségi garanciáról szóló, 1999. december 22-i 2000/24/EK tanácsi határozat
(HL L 9., 2000.1.13., 24. o.).

A 2000/24/EK határozatnak a horvátországi projektekre nyújtott hitelek fedezetére az Európai Beruházási Banknak nyújtott
közösségi garanciát kiterjesztő módosításáról szóló, 2000. november 7-i 2000/688/EK tanácsi határozat (HL L 285.,
2000.11.10., 20. o.).

A 2000/24/EK határozatnak az Európai Beruházási Banknak az EK és Törökország közötti vámunió konszolidálását és mege-
rősítését támogató, speciális cselekvési programját kialakító módosításáról szóló, 2000. december 4-i 2000/788/EK tanácsi hatá-
rozat (HL L 314., 2000.12.14., 27. o.).

Az Északi Dimenzió keretében, az Oroszország balti-tengeri medencéjében kijelölt környezeti projektekhez egy speciális hitel-
akció keretében nyújtott hitelek veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott közösségi garanciáról szóló,
2001. november 6-i 2001/777/EK tanácsi határozat (HL L 292., 2001.11.9., 41. o.).

A 2000/24/EK határozatnak a jugoszláv szövetségi köztársaságbeli projektekre nyújtott hitelek fedezetére az Európai Beruhá-
zási Banknak nyújtott közösségi garanciát kiterjesztő módosításáról szóló, 2001. november 6-i 2001/778/EK tanácsi határozat
(HL L 292., 2001.11.9., 43. o.).

A 2000/24/EK határozatnak az Európai Unió bővítésére és az európai szomszédságpolitikára figyelemmel történő módosítá-
sáról szóló, 2004. december 22-i 2005/47/EK tanácsi határozat (HL L 21., 2005.1.25., 9. o.).

Az Európai Beruházási Bank számára az Oroszországban, Ukrajnában, Moldovában és Belaruszban megvalósuló bizonyos típusú
projektekhez nyújtott hitelekkel kapcsolatos veszteségek fedezetére nyújtott közösségi garancia megadásáról szóló, 2004.
december 22-i 2005/48/EK tanácsi határozat (HL L 21., 2005.1.25., 11. o.).

A 2004. decemberi indiai-óceáni szökőárt követően a 2000/24/EK határozat – a hatálya alá tartozó országok listájának Maldív-
szigetekkel való bővítése érdekében történő – módosításáról szóló, 2006. február 27-i 2006/174/EK tanácsi határozat (HL L 62.,
2006.3.3., 26. o.).

A Közösségen kívüli projektekhez adott hitelek és hitelgaranciák veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyúj-
tott közösségi garanciáról szóló, 2006. december 19-i 2006/1016/EK tanácsi határozat (HL L 414., 2006.12.30., 95. o.).

01 04 01 14. A Garanciaalap feltöltése

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

p.m. 200 000 000 127 640 000,—

Megjegyzések

Korábbi 01 04 01 13. és 01 04 01 14. jogcím

E jogcím célja a Garanciaalap befizetéseire szolgáló költségvetési források biztosítása az alap tartalékképzési mechanizmusával
összhangban.

2008.3.14. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja II/111



BIZOTTSÁG
01. CÍM — GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK

01 04. ALCÍM — PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÉS ESZKÖZÖK (folytatás)

01 04 01. (folytatás)

01 04 01 14. (folytatás)

Jogalap

A legutóbb a 89/2007/EK, Euratom rendelettel (HL L 22., 2007.1.31., 1. o.) módosított, a külső fellépésekre vonatkozó garan-
ciaalap létrehozásáról szóló, 1994. október 31-i 2728/94/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 293., 1994.12.11., 1. o.).

01 04 02. Az 1981. februári és márciusi, illetve az 1986. szeptemberi és 1999. szeptemberi földrengéseket, valamint a 2007. augusz-
tusi tüzeket követően Görögországnak nyújtott rendkívüli kölcsönökre vonatkozó kamattámogatások éves finanszírozása

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

— — — —

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport az 1981., 1986. és 1999. évi görögországi földrengések által sújtott régiók újjáépítéséhez nyújtott kamat-
támogatásokra vonatkozik. A kamattámogatások az Európai Beruházási Bank által saját forrásaiból a görögországi földrengések
által sújtott régiókban megvalósítandó beruházások támogatásához nyújtott kölcsönökhöz kapcsolódnak.

Jogalap

A Görögországban 1981 februárjában és márciusában bekövetkezett földrengések által sújtott területek újjáépítéséhez nyújtott
rendkívüli közösségi támogatásról szóló, 1981. december 14-i 81/1013/EGK tanácsi határozat (HL L 367., 1981.12.23., 27. o.).

A Görögországban 1986 szeptemberében bekövetkezett földrengés által sújtott területek újjáépítéséhez nyújtott rendkívüli
közösségi támogatásról szóló, 1988. november 7-i 88/561/EGK tanácsi határozat (HL L 309., 1988.11.15., 32. o.).

Az 1999 szeptemberében bekövetkezett földrengés által elpusztított terület újjáépítéséhez az Európai Beruházási Banktól fel-
vett kölcsönökre fizetett kamat részleges ellentételezésére a Görög Köztársaságnak nyújtott pénzeszközökről szóló, 2000.
november 27-i 2000/786/EK tanácsi határozat (HL L 313., 2000.12.13., 25. o.).

A 2007. augusztusi tüzek által elpusztított területek újjáépítéséhez az Európai Beruházási Banktól felvett kölcsönökre fizetett
kamat részleges ellentételezésére a Görög Köztársaságnak nyújtott pénzeszközökről szóló, …-i …. tanácsi határozat (HL L …,
…, … o.).

01 04 03. Az 1993 októberében Madeirát sújtó ciklont követően Portugáliának nyújtott rendkívüli kölcsönökre vonatkozó kamattá-
mogatások éves finanszírozása

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

— p.m. 62 511 62 511 141 185,— 141 185,—

Megjegyzések

A kamattámogatások (évi három százalékpont a tőkére vetítve, legfeljebb 12 éven át, legfeljebb 15 850 000 EUR összegben) az
Európai Beruházási Bank által saját forrásaiból az 1993. októberi madeirai ciklon által sújtott régiókban megvalósítandó beru-
házások támogatásához nyújtott kölcsönökhöz kapcsolódnak.
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BIZOTTSÁG
01. CÍM — GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK

01 04. ALCÍM — PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÉS ESZKÖZÖK (folytatás)

01 04 03. (folytatás)

Jogalap

A Madeirán 1993 októberében bekövetkezett ciklon által sújtott területek újjáépítéséhez nyújtott rendkívüli közösségi támo-
gatásról szóló, 1995. június 29-i 95/250/EK tanácsi határozat (HL L 159., 1995.7.11., 16. o.).

01 04 04. Versenyképességi és innovációs keretprogram – Vállalkozói kezdeményezési és innovációs program

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

143 000 000 113 000 000 142 100 000 70 000 000

Megjegyzések

Ezen előirányzat célja a versenyképességi és innovációs keretprogram (2007–2013) keretében megvalósított közösségi pénzü-
gyi eszközök kiadásainak fedezése és a kkv-k pénzügyi forrásokhoz való hozzáférésének megkönnyítése.

A megfelelő formájú pénzügyi forrásokhoz való hozzáférés hiányát gyakran említik a vállalkozói kezdeményezés és a vállalko-
zói innováció fő akadályaként. Ezt a problémát súlyosbíthatják az új számviteli standardok, amelyek a bankokat érzékenyebbé
teszik a kockázatokra, és egy minősítési kultúra kialakulásához vezetnek. A versenyképességi és innovációs program a kkv-k
saját tőkéhez, kockázati tőkéhez és kölcsönökhöz jutását megnehezítő, felismert, tartós piaci hiányosságokat kezeli a Bizottság
nevében az Európai Beruházási Alap (EBA) – a Közösség kkv-k számára kockázati tőkét és garanciavállalási eszközöket bizto-
sító szakosított intézménye – által működtetett közösségi pénzügyi eszközök révén.

A vállalkozásokra vonatkozó többéves program keretében független értékelésekkel megállapították, hogy ezeknek az eszközök-
nek a piaci alapú megközelítése, valamint EBA általi végrehajtásuk bevált gyakorlattá vált. Az eszközöket ezért az új program-
ban kiigazítják és folytatják.

A kkv-k számára létrehozott közösségi pénzügyi eszközök megkönnyítik az innovatív induló és fiatal vállalkozások magvető és
kezdeti befektetési tőkével való ellátását.

A jelentős növekedési potenciállal rendelkező és innovatív kkv eszköz (GIF) a magánszféra sajáttőke-befektetőivel osztja meg a
kockázatot és a hasznot, jelentős ösztönző hatást eredményezve az innovatív vállalkozásoknak nyújtott saját tőke kínálatában.
A GIF-eszközök az innovatív kkv-k számára fejlődésük korai és a bővítési szakaszában növelik a fejlesztési tőke kínálatát az ún.
„kapcsolódó finanszírozási” tőke rendelkezésre bocsátásának ösztönzésével, amely segíti a vállalkozásokat, hogy termékeiket és
szolgáltatásaikat a piacon értékesíthessék, és kutatási, fejlesztési tevékenységeket végezzenek.

A kkv-garanciakeret továbbra is viszont- vagy közös garanciákat biztosít a támogatásra jogosult országokban működő garan-
ciaprogramok számára, és közvetlen garanciákat a pénzügyi közvetítők számára. A garanciakeret a piaci hiányosságok megol-
dására helyezi a hangsúlyt: i. a növekedési potenciállal rendelkező kkv-k kölcsönökhöz (vagy kölcsönhelyettesítőkhöz, pl. lízing)
való hozzáférése; ii. mikrohitelek biztosítása; és iii. a saját tőkéhez vagy kvázi-sajáttőkéhez való hozzáférés területén. Egy iv. új
értékpapírosítási megoldás kiegészítő hitelfinanszírozási lehetőséget nyújt a kkv-k számára a célintézményekkel kötött megfe-
lelő kockázatmegosztási megállapodások alapján.

A kapacitáskiépítési rendszer támogatja, hogy a pénzügyi közvetítők kapacitásukat kiegészítő beruházásokra és technológiai
szempontokra összpontosítsák. Intézkedést hoznak annak érdekében is, hogy megkönnyítsék a kkv-finanszírozást az olyan
országokban, ahol a banki közvetítés az EU-átlagnál jóval alacsonyabb szinten áll.
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BIZOTTSÁG
01. CÍM — GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK

01 04. ALCÍM — PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÉS ESZKÖZÖK (folytatás)

01 04 04. (folytatás)

Az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az EFTA-tagállamok (1) által az Európai Gazdasági Térségről
szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-tagállamokból befolyó hozzájárulások-
kal. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett EFTA-tagállamoktól származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban célhoz
kötött bevételnek minősülnek; azok megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kap-
csolatos kiadáskimutatás ezen részének V. melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

A tagjelölt országok által a közösségi programokban való részvétel céljából adott hozzájárulásokból eredő, a bevételkimutatás
6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban további
előirányzatok nyújthatók.

Harmadik személyek által adott hozzájárulásokból eredő, a bevételkimutatás 6 0 3 3. jogcíme alá tartozó bevételekből a költ-
ségvetési rendelettel összhangban további előirányzatok nyújthatók e jogcím alatt.

Tájékoztatási tevékenységek, például események és kiadványok támogatására maximálisan 400 000 EUR használható fel.

Jogalap

A versenyképességi és innovációs keretprogram (2007–2013) létrehozásáról szóló, 2006. október 24-i 1639/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi határozat (HL L 310., 2006.11.9., 15. o.).

01 04 05. A vállalati program befejezése: a kis- és középvállalkozások (kkv-k) pénzügyi környezetének javítása

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. 86 185 000 p.m. 64 000 000 96 778 908,73 95 248 008,73

Megjegyzések

Ezen előirányzat feladata a – különösen a kis- és középvállalkozások (kkv-k) számára kidolgozott és pénzügyi forrásokhoz való
hozzáférésük megkönnyítését célzó –, vállalkozásokra vonatkozó többéves program (MAP) keretében megvalósított közösségi
pénzügyi eszközök kiadásainak fedezése. Annak érdekében, hogy kötelezettségeinek eleget tudjon tenni, a Bizottság igénybe
veheti készpénztartalékait az adósság átmeneti fedezésére. Ebben az esetben a Közösség saját forrásainak rendszeréről szóló
2000/597/EK, Euratom határozat végrehajtásáról szóló, 2000. május 22-i 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 130.,
2000.5.31., 1. o.) 12. cikke alkalmazandó.

Az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az EFTA-tagállamok (1) által az Európai Gazdasági Térségről
szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-tagállamokból befolyó hozzájárulások-
kal. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett EFTA-tagállamoktól származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban célhoz
kötött bevételnek minősülnek; azok megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kap-
csolatos kiadáskimutatás ezen részének V. melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

A tagjelölt országok által a közösségi programokban való részvétel céljából adott hozzájárulásokból eredő, a bevételkimutatás
6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban további
előirányzatok nyújthatók.

Harmadik személyek által adott hozzájárulásokból eredő, a bevételkimutatás 6 0 3 3. jogcíme alá tartozó bevételekből a költ-
ségvetési rendelettel összhangban további előirányzatok nyújthatók e jogcím alatt.

(1) Svájc kivételével.
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BIZOTTSÁG
01. CÍM — GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK

01 04. ALCÍM — PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÉS ESZKÖZÖK (folytatás)

01 04 05. (folytatás)

Jogalap

A legutóbb az 1776/2005/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (HL L 289., 2005.11.3., 14. o.) módosított, a vállal-
kozásokra és különösen a kis- és középvállalkozásokra (kkv-kra) vonatkozó többéves programról (2001–2005) szóló, 2000.
december 20-i 2000/819/EK tanácsi határozat (HL L 333., 2000.12.29., 84. o.).

A vállalkozásokra és különösen a kis- és középvállalkozásokra (kkv-kra) vonatkozó többéves programról (2001–2005) szóló
2000/819/EK tanácsi határozat módosításáról szóló, 2005. szeptember 28-i 1776/2005/EK európai parlamenti és tanácsi hatá-
rozat (HL L 289., 2005.11.3., 14. o.).

01 04 06. A foglalkoztatási kezdeményezés (1998–2000) lezárása

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. p.m. 600 000 0,— 153 833,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

– az Európai Beruházási Bank (EBB), kereskedelmi bankok, befektetési alapok vagy más közvetítők által a kkv-kra vonatkozó
műveletekkel kapcsolatban nyújtott hitelezés mértékének és az általuk vállalt befektetési kockázat növelésének elősegítése
céljából az Európai Befektetési Alap (EBA) által adott garanciákkal kapcsolatos díjak,

– befektetési alapok részesedése az újonnan létrejött vállalkozásokban és high-tech kkv-kban,

– európai kis- és középvállalkozások által nemzetközi vegyesvállalatok létrehozásával kapcsolatban viselt költségek egy része,
valamint a nemzetközi befektetések teljes összegének egy része.

Annak érdekében, hogy kötelezettségeinek eleget tudjon tenni, a Bizottság igénybe veheti készpénztartalékait az adósság átme-
neti fedezésére. Ebben az esetben a Közösség saját forrásainak rendszeréről szóló 2000/597/EK, Euratom határozat végrehaj-
tásáról szóló, 2000. május 22-i 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 130., 2000.5.31., 1. o.) 12. cikke alkalmazandó.

Az e jogcím alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak
82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-tagállamokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a
bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett EFTA-tagállamoktól származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek
a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdése d) pontjával összhangban célhoz kötött bevételnek minősülnek; azok megfelelő
előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadáskimutatás ezen részének V. mel-
léklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

A tagjelölt országok által a közösségi programokban való részvétel céljából adott hozzájárulásokból eredő, a bevételkimutatás
6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban további
előirányzatok nyújthatók.

Jogalap

Az innovatív és munkahelyteremtő kis- és középvállalkozásoknak (kkv-knak) nyújtott pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó intéz-
kedésekről szóló, 1998. május 19-i 98/347/EK tanácsi határozat (HL L 155., 1998.5.29., 43. o.).
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BIZOTTSÁG
01. CÍM — GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK

01 04. ALCÍM — PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÉS ESZKÖZÖK (folytatás)

01 04 07. A transzeurópai hálózatokhoz kapcsoló kockázatitőke-alapokban való részvétel

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. p.m. p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az olyan kockázatitőke-alapokban (befektetési alapok vagy azokhoz hasonló pénzügyi vállalkozások) való rész-
vétel fedezésére szolgál, amelyek elsősorban transzeurópai hálózati projektekhez nyújtanak kockázati tőkét, és amelyek jelen-
tős, a magánszektorból származó bevételt vonnak be.

Jogalap

A legutóbb az 1159/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 191., 2005.7.22., 16. o.) módosított, a közösségi
pénzügyi támogatás a transzeurópai hálózatok területén történő nyújtásának általános szabályairól szóló, 1995. szeptember 18-i
2236/95/EK tanácsi rendelet (HL L 228., 1995.9.23., 1. o.) és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésének e) pontja.

01 04 09. Európai Beruházási Alap

01 04 09 01. Európai Beruházási Alap – A jegyzett tőke befizetett részeinek rendelkezésre bocsátása

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

25 000 000 25 000 000 p.m. (1) p.m. (2)

(1) 25 000 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
(2) 25 000 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Közösség által jegyzett tőke befizetett részei finanszírozásának fedezésére szolgál.

Az Európai Beruházási Alapot (EBA) 1994-ben hozták létre. Alapító tagjai: a Bizottság által képviselt Európai Közösség, az Euró-
pai Beruházási Bank (EBB) és több pénzügyi intézmény. A Közösség EBA-tagságáról a 94/375/EK határozat döntött.

A 94/375/EK határozat 3. cikke meghatározza, hogy az Alap tőkéjének esetleges emelésével és a Közösségnek az emelésben
való részvételével kapcsolatos közösségi álláspontról a Tanács, a Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlamenttel folytatott
konzultációt követően, egyhangúlag dönt.

A 2007/247/EK határozatot 2007 árpilisában fogadták el. A határozat jóváhagyja az EBA 50 %-os névleges alaptőke-emelésében
való közösségi részvételt, és 2010-ig 30 %-os közösségi részesedés fenntartására tesz javaslatot.

A cél a 2 000 000 000 EUR összesen jegyzett részvénytőke 3 000 000 000 EUR-ra emelése, valamint a befizetett tőke jelenlegi
20 %-os arányát fenntartva a befizetett tőke 400 000 000 EUR-ról 600 000 000 EUR-ra való emelése. Az EBA tőkeemelését az
EBB-csoport növekedéshez és foglalkoztatáshoz való hozzájárulásának keretében hagyták jóvá, amelyet a Tanács 2006. már-
cius 14-i ülésén (ECOFIN) és az Európai Tanács 2006. március 23–24-i ülésén is üdvözöltek.

A tőkeemelésben való közösségi részvétel 2007-től kezdődően négy lépcsőben fog lezajlani.

Az EBA által a 2007–2013 közötti időszakban fizetett osztalékokból befolyó bevételek, amelyeket a bevételkimutatás 8 5 0. jog-
címcsoportja tartalmaz, további előirányzatok nyújtására adhatnak lehetőséget e jogcímen belül a költségvetési rendelet 18. cikke
alapján.
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BIZOTTSÁG
01. CÍM — GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK

01 04. ALCÍM — PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÉS ESZKÖZÖK (folytatás)

01 04 09. (folytatás)

01 04 09 01. (folytatás)

Jogalap

A Közösségnek az Európai Beruházási Alapban való tagságáról szóló, 1994. június 6-i 94/375/EK tanácsi határozat (HL L 173.,
1994.7.7., 12. o.).

Az Európai Beruházási Alap tőkeemelésében való közösségi részvételről szóló, 2007. április 19-i 2007/247/EK tanácsi határo-
zat (HL L 107., 2007.4.25., 5. o.).

01 04 09 02. Európai Beruházási Alap – A jegyzett tőke lehívható része

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. p.m. p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Közösség által jegyzett tőke kifizetése esetén szükséges finanszírozás fedezésére szolgál.

Jogalap

A Közösségnek az Európai Beruházási Alapban való tagságáról szóló, 1994. június 6-i 94/375/EK tanácsi határozat (HL L 173.,
1994.7.7., 12. o.).

Az Európai Beruházási Alap tőkeemelésében való közösségi részvételről szóló, 2007. április 19-i 2007/247/EK tanácsi határo-
zat (HL L 107., 2007.4.25., 5. o.).

01 04 10. Nukleáris biztonság

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

1 000 000 1 000 000 p.m. p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az olyan projektek biztonsági, környezetvédelmi, gazdasági és pénzügyi szempontokból történő értékeléséhez
szükséges szakmai és jogi támogatás fedezésére szolgál, amelyekre Euratom-kölcsönt kívánnak igénybe venni, beleértve az Euró-
pai Beruházási Bank által elvégzett vizsgálatokat is; az intézkedések kiterjednek a kölcsönszerződések megkötésének és végre-
hajtásának lehetővé tételére is.

Jogalap

Egyes harmadik országok atomerőműveinek biztonsága és hatékonysága javításának finanszírozásához való hozzájárulás cél-
jából a Bizottság Euratom-kölcsönszerződések megkötésére való felhatalmazása érdekében a 77/270/Euratom határozat módo-
sításáról szóló, 1994. március 21-i 94/179/Euratom tanácsi határozat (HL L 84., 1994.3.29., 41. o.).
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BIZOTTSÁG
01. CÍM — GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK

01 04. ALCÍM — PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÉS ESZKÖZÖK (folytatás)

01 04 11. Előkészítő intézkedés – A mikrohitelek számára kedvezőbb környezet elősegítése Európában

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

1 500 000 2 000 000

Megjegyzések

A kisvállalkozásoknak szánt mikrofinanszírozást az Európai Unió Minisztereinek Tanácsa 2000-ben és 2003 márciusában több
ízben fontos kérdésnek ismerte el. Az Európai Tanács most első alkalommal hívta fel a tagállamokat, hogy a kisvállalkozások
beindításának és fejlődésének elősegítése érdekében különös figyelmet szenteljenek a mikrohiteleknek. Másfelől a mikrohitelek
a pénzügyi eszközök egyik célkitűzéseként szerepeltek a többéves európai programban (MAP/2002–2006), amelyet a Tanács
2001 decemberében jóváhagyott, egyúttal európai szinten meghatározva a mikrohitel fogalmát: 25 000 EUR alatti összegű hitel.

A 2006 óta érvényben lévő versenyképességi és innovációs keretprogram (VIK) szintén fejleszti a mikrohitelek tematikáját, külö-
nösen a „kkv-garanciák” mechanizmus második „ablaka” révén. Ez az Európai Beruházási Alap által kezelt eszköz arra szolgál,
hogy a pénzintézeteket jelentősebb szerepvállalásra ösztönözzék a korlátozottabb összegű hitelek kiajánlása terén, amelyek rend-
szerint aránylag magasabb egységnyi kezelési költséggel járnak a megfelelő garanciákkal nem rendelkező kölcsönfelvevők szá-
mára. A garanciák és viszontgaranciák mellett a pénzügyi közvetítők a mikrohitelekkel kapcsolatos igazgatási költségek
csökkentése érdekében támogatásokban részesülhetnek.

Ezen előkészítő intézkedés, amelynek célja a mikrohitelek fejlődésének elősegítése Európában, az új lisszaboni menetrendben
szereplő növekedési és foglalkoztatási célkitűzésekkel, a 2005–2010 közötti időszakra vonatkozó pénzügyi szolgáltatási poli-
tikáról (fehér könyv) szóló, 2007. július 11-i európai parlamenti állásfoglalásban foglalt ajánlásokkal, és különösen a mikrohi-
telekkel kapcsolatos cselekvési terv szükségességével összhangban.

Az előkészítő intézkedés célja:

– középtávon biztosítani Európában a mikrohitelezési tevékenység önfinanszírozását a mikrohitelezési intézetek, különösen
a nem bank jellegű intézetek finanszírozási kapacitásának („equity”) bővítésén keresztül. A projektet irányíthatná az EBA,
mint a kis- és mikrovállalkozások finanszírozására szakosodott uniós pénzintézet, amely egyébként közösségi pénzügyi esz-
közöket kezel.

– a meglévő és kapcsolódó területekkel foglalkozó pénzügyi eszközök (VIK, JEREMIE, ERFA, EFA) közötti szinergia javítá-
sának elősegítése

– a társadalmi integráció előmozdítása a vállalkozó szellem és az abból következő gazdasági növekedés révén. A finanszíro-
záshoz való hozzáférés céljaira rendelkezésre bocsátott pénzeszközök kedvezményezettjei ezen belül a hátrányos helyzetű
csoportokkal kapcsolatban lévő egyesületi ágazatból is kikerülhetnek.

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.
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BIZOTTSÁG
01. CÍM — GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK

KÖLTSÉGVETÉSI SORBA BE NEM SOROLT TEVÉKENYSÉGEK

– IGAZGATÁSI TÁMOGATÁS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG SZÁMÁRA

– A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG SZAKPOLITIKAI STRATÉGIÁJA ÉS KOORDINÁLÁSA
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