
BIZOTTSÁG
02. CÍM — VÁLLALKOZÁSPOLITIKA

02 02. ALCÍM — VERSENYKÉPESSÉG, IPARPOLITIKA, INNOVÁCIÓ ÉS VÁLLALKOZÁS

Cím
Alcím

Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés PK

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

02 02. VERSENYKÉPESSÉG, IPARPOLI-
TIKA, INNOVÁCIÓ ÉS VÁLLAL-
KOZÁS

02 02 01. Versenyképességi és innovációs
keretprogram – Vállalkozási és
innovációs program 1.1 114 245 500 (1) 97 900 000 111 100 000 28 500 000

02 02 02. A versenyképesség, innováció és
vállalkozói kezdeményezések
terén végzett munka kiegészítése

02 02 02 01. Az Európai Unió ipari versenyké-
pességi politikájának terén végzett
munka kiegészítése 1.1 3 100 000 3 100 000 3 060 000 5 395 000 8 905 527,90 4 929 954,67

02 02 02 02. A vállalkozásokra és vállalkozói
kezdeményezésekre, különösen a
kis- és középvállalkozásokra
vonatkozó programon végzett
munka kiegészítése és befejezése 1.1 p.m. 5 800 000 p.m. 13 661 000 26 375 268,67 18 486 429,77

02 02 02. jogcímcsoport –
Részösszeg 3 100 000 8 900 000 3 060 000 19 056 000 35 280 796,57 23 416 384,44

02 02 03. Az üzleti környezet fejlesztése a
kis- és középvállalkozások (kkv-
k) számára

02 02 03 01. A belső piac egységesítése – Kis-
és középvállalkozások (kkv)
együttműködésének és klaszter-
képzésének kísérleti projektje 1.1 p.m. 2 500 000 p.m. 2 000 000 5 983 626,15 0,—

02 02 03 02. Támogatás a kis- és középvállal-
kozások (kkv-k) számára az új
pénzügyi környezetben 1.1 p.m. 3 500 000 p.m. 2 000 000 7 000 000,— 1 000 000,—

02 02 03 03. Kísérleti projekt – Szaktudás át-
adása kis- és középvállalko-
zásoknak mentorálás keretében 1.1 p.m. 2 000 000 p.m. 2 000 000 2 992 450,— 0,—

02 02 03 04. Erasmus – Ifjú vállalkozók 1.1 3 000 000 2 000 000 3 000 000 1 500 000

02 02 03. jogcímcsoport –
Részösszeg 3 000 000 10 000 000 3 000 000 7 500 000 15 976 076,15 1 000 000,—

02 02 05. Bővítési program a kis- és közép-
vállalkozások (kkv-k) számára

02 02 05 01. Bővítési program a kis- és közép-
vállalkozások (kkv-k) számára 1.1 p.m. 500 000 p.m. 1 000 000 0,— 491 243,70

(1) 12 054 500 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
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BIZOTTSÁG
02. CÍM — VÁLLALKOZÁSPOLITIKA

02 02. ALCÍM — VERSENYKÉPESSÉG, IPARPOLITIKA, INNOVÁCIÓ ÉS VÁLLALKOZÁS (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

02 02 05 05. Kísérleti projekt – A mikro-, kis-
és középvállalkozások közötti
együttműködés és partnerségek
előmozdítását szolgáló intézkedé-
sek 1.1 p.m. 2 000 000 2 000 000 p.m.

02 02 05. jogcímcsoport –
Részösszeg p.m. 2 500 000 2 000 000 1 000 000 0,— 491 243,70

02 02 06. Kísérleti projekt – „Tudásrégiók” 1.1 p.m. 100 000 p.m. 550 000 0,— 420 368,12

02 02 07. Intézkedések a szociális gazda-
sági ágazatban (szövetkezetek,
kölcsönös önsegélyező társasá-
gok, egyesületek és alapítványok) 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

02 02 08. Európai Kiválósági Célpontok 1.1 2 500 000 2 500 000 1 000 000 850 000 361 317,66 550,—

02 02 09. Előkészítő intézkedés – Az Euró-
pai Unió elfoglalja helyét a glo-
balizált világban 1.1 p.m. 1 500 000 5 000 000 1 000 000

02 02 10. Kísérleti projekt – Technológia-
transzfer 1.1 p.m. p.m. 2 000 000 2 000 000

02 02 11. Előkészítő intézkedés – A GMES
operatív szolgáltatás 1.1 3 000 000 3 000 000

02 02 12. Kísérleti projekt – Az építőipari
kisiparosok és kisvállalkozások
biztosításokhoz való hozzáféré-
sének megkönnyítése az Európai
Unión belüli innováció ösztönzé-
se és a környezetbarát technoló-
giák előmozdítása érdekében 1.1 1 500 000 1 000 000

02 02. Alcím – Összesen 127 345 500 127 400 000 127 160 000 60 456 000 51 618 190,38 25 328 546,26

02 02 01. Versenyképességi és innovációs keretprogram – Vállalkozási és innovációs program

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

114 245 500 (1) 97 900 000 111 100 000 28 500 000

(1) 12 054 500 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a vállalatok – különösen a kis- és középvállalkozások (kkv-k) – versenyképességének fokozására, az innováció
elősegítésére szolgál, ideértve az ökoinnovációt is, valamint a vállalatokkal és innovációval kapcsolatos gazdasági és igazgatási
reformok támogatását.
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BIZOTTSÁG
02. CÍM — VÁLLALKOZÁSPOLITIKA

02 02. ALCÍM — VERSENYKÉPESSÉG, IPARPOLITIKA, INNOVÁCIÓ ÉS VÁLLALKOZÁS (folytatás)

02 02 01. (folytatás)

Az ökoinnovációval kapcsolatos cselekvések közé tartozhat a környezettechnológiák alkalmazásának és ökoinnovatív tevékeny-
ségeknek a támogatása, az ökoinnovációs hálózatok és klaszterek támogatása, a magán- és közszféra közötti partnerségek támo-
gatása az ökoinnováció területén és innovatív üzleti szolgáltatások kifejlesztése, az ökoinnováció elősegítése és támogatása, új
és integrált ökoinnovációs megközelítések ösztönzése olyan területeken, mint a környezetgazdálkodás és a termékek, eljárások
és szolgáltatások egész életciklusuk figyelembevételével történő környezetbarát tervezése.

A Közösség a számára jelentős innovatív, illetve ökoinnovatív technológiák, termékek és gyakorlatok első alkalmazásaival vagy
piaci alkalmazásával foglalkozó olyan projekteket fog támogatni, amelyeket technikailag már sikeresen demonstráltak, de a fenn-
maradó kockázat miatt még nem törtek be kellőképpen a piacra. E projektek célja a szélesebb körű hasznosítás ösztönzése a
részt vevő országokban és a piaci felvevőképesség növelése.

Különösen a következőket kell megvalósítani:

– számos különféle érintettet összefogó hálózatok,

– piaci bevezetés, projektek és az innovációk gyakorlati alkalmazását segítő más intézkedések,

– szakpolitika-elemzések, szakpolitikák kialakítása és koordinálása a részt vevő országokkal,

– információmegosztás, információterjesztés és figyelemfelkeltés,

– támogatás a tagállamok vagy régiók közös fellépéseihez,

és a versenyképességi és innovációs keretprogramban szereplő további intézkedések.

Idegenforgalmi projektek esetében különleges figyelmet kell fordítani a fenntartható idegenforgalom területén végrehajtandó
hálózatkiépítésnek, beleértve a környezetbarát mobilitást, a természetvédelmet, a kulturális örökséget, az oktatást, valamint az
Agenda 21 megközelítésének idegenforgalomba történő integrálását. A vasfüggöny nyomvonalát a környezetbarát mobilitás ide-
genforgalmon belüli egyik példájaként és Európa újraegyesítésének jelképeként kellene népszerűsíteni.

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-államokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a
bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a
költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban célhoz kötött bevételnek minősülnek; azok megfe-
lelő 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 országoknak a közösségi programokban történő részvételre irányuló hozzájárulásaiból származó minden bevétel,
amely a bevételkimutatás 6 0 3 1. jogcímében szerepel, a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontja szerinti
kiegészítő előirányzatok megnyitását vonhatja maga után.

A harmadik felek hozzájárulásaiból származó minden bevétel, amely a bevételkimutatás 6 0 3 3. jogcímében szerepel, a költ-
ségvetési rendelet szerint kiegészítő előirányzatok megnyitását vonja maga után.

A Bizottság tájékoztatást kért a végrehajtási nehézségek leküzdése érdekében már megkezdett vagy tervezett tevékenységekről.
Erre a tájékoztatásra a közelgő háromoldalú megbeszélések során kerülne sor. Ez megfelel a költségvetési egyeztetésen elfoga-
dott, a költségvetés megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében elfogadott közös európai parlamenti és bizottsági nyilat-
kozatnak (HL C 317. E, 2006.12.23., 597. o.).

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.).
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BIZOTTSÁG
02. CÍM — VÁLLALKOZÁSPOLITIKA

02 02. ALCÍM — VERSENYKÉPESSÉG, IPARPOLITIKA, INNOVÁCIÓ ÉS VÁLLALKOZÁS (folytatás)

02 02 02. A versenyképesség, innováció és vállalkozói kezdeményezések terén végzett munka kiegészítése

02 02 02 01. Az Európai Unió ipari versenyképességi politikájának terén végzett munka kiegészítése

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

3 100 000 3 100 000 3 060 000 5 395 000 8 905 527,90 4 929 954,67

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

– a Közösség részvétele az EU–Japán Ipari Együttműködési Központban,

– a Közösség részvétele több nemzetközi tanulmánycsoportban,

– a korábbi 02 02 01 01. jogcím alatti kötelezettségvállalások rendezése.

Jogalap

A Nemzetközi Réz Munkacsoport alapszabályának elfogadásáról szóló, 1991. március 25-i 91/179/EGK tanácsi határozat
(HL L 89., 1991.4.10., 39. o.).

A Nemzetközi Nikkel Munkacsoport hatáskörének elfogadásáról szóló, 1991. október 14-i 91/537/EGK tanácsi határozat
(HL L 293., 1991.10.24., 23. o.).

Az EK–Japán Ipari Együttműködési Központ egyesülésének jóváhagyásáról szóló, 1992. május 18-i 92/278/EGK tanácsi hatá-
rozat (HL L 144., 1992.5.26., 19. o.).

Az európai ipar versenyképességét erősítő közösségi cselekvési program végrehajtásáról szóló, 1996. június 25-i 96/413/EK
tanácsi határozat (HL L 167., 1996.7.6., 55. o.).

A Közösségnek a Nemzetközi Ólom és Cink Kutatócsoportban való részvételéről szóló, 2001. március 12-i 2001/221/EK taná-
csi határozat (HL L 82., 2001.3.22., 21. o.).

A Közösségnek a Nemzetközi Gumiágazati Tanulmányozó Csoportban való részvételéről szóló, 2002. július 22-i 2002/651/EK
tanácsi határozat (HL L 215., 2002.8.10., 13. o.).

A legutóbb az 1394/2007/EK rendelettel (HL L 324., 2007.12.10., 121. o.) módosított, az emberi, illetve állatgyógyászati fel-
használásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai
Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 2004. március 31-i 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 136.,
2004.4.30., 1. o.).

Az egy versenyképességgel, energiával és környezettel foglalkozó magas szintű csoport létrehozásáról szóló, 2005. december
23-i 2006/77/EK bizottsági határozat (HL L 36., 2006.2.8., 43. o.).

02 02 02 02. A vállalkozásokra és vállalkozói kezdeményezésekre, különösen a kis- és középvállalkozásokra vonatkozó programon végzett
munka kiegészítése és befejezése

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. 5 800 000 p.m. 13 661 000 26 375 268,67 18 486 429,77

Megjegyzések

Ez az előirányzat a vállalkozásokra és vállalkozói kezdeményezésekre, különösen a kis- és középvállalkozásokra vonatkozó
korábbi többéves program keretében vállalt kötelezettségek rendezésének fedezésére szolgál.
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BIZOTTSÁG
02. CÍM — VÁLLALKOZÁSPOLITIKA

02 02. ALCÍM — VERSENYKÉPESSÉG, IPARPOLITIKA, INNOVÁCIÓ ÉS VÁLLALKOZÁS (folytatás)

02 02 02. (folytatás)

02 02 02 02. (folytatás)

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-államokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a
bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a
költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban célhoz kötött bevételnek minősülnek; azok megfe-
lelő 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 országoknak a közösségi programokban történő részvételre irányuló hozzájárulásaiból származó minden bevétel,
amely a bevételkimutatás 6 0 3 1. jogcímében szerepel, a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontja szerinti
kiegészítő előirányzatok megnyitását vonhatja maga után.

Jogalap

A Közösségben az üzleti környezet javításáról és a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások fejlődésének elősegí-
téséről szóló, 1989. július 28-i 89/490/EGK tanácsi határozat (HL L 239., 1989.8.16., 33. o.).

A Közösségben az üzleti környezet javítására és a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások fejlődésének elősegí-
tésére vonatkozó közösségi program felülvizsgálatáról szóló, 1991. június 18-i 91/319/EGK tanácsi határozat (HL L 175.,
1991.7.4., 32. o.).

A vállalkozásokra, különösen a kis- és középvállalkozásokra vonatkozó politika prioritási területeinek megerősítésére, valamint
e vállalkozási politika folyamatosságának és megszilárdításának biztosítására irányuló közösségi intézkedések többéves pro-
gramjáról szóló, 1993. június 14-i 93/379/EGK tanácsi határozat (HL L 161., 1993.7.2., 68. o.).

Az Európai Unióban a kis- és középvállalkozásokra (kkv-k) vonatkozó harmadik többéves programról (1997–2000) szóló,
1996. december 9-i 97/15/EK tanácsi határozat (HL L 6., 1997.1.10., 25. o.).

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-kre) 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-kre) vonatkozó többéves programról (2001–2005) szóló
2000/819/EK tanácsi határozat módosításáról szóló, 2004. július 21-i 593/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat
(HL L 268., 2004.8.16., 3. o.).

A vállalkozásokra és különösen a kis- és középvállalkozásokra (kkv-kre) 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.).

02 02 03. Az üzleti környezet fejlesztése a kis- és középvállalkozások (kkv-k) számára

02 02 03 01. A belső piac egységesítése – Kis- és középvállalkozások (kkv) együttműködésének és klaszterképzésének kísérleti projektje

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. 2 500 000 p.m. 2 000 000 5 983 626,15 0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a régi és az új tagállamok között a határokon átnyúló régiók vállalkozásai közötti együttműködés és klasz-
terlétrehozás területén a cselekvéseket támogató kísérleti projekttel kapcsolatos korábbi szerződéses kötelezettségek fedezésére
szolgál.
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BIZOTTSÁG
02. CÍM — VÁLLALKOZÁSPOLITIKA

02 02. ALCÍM — VERSENYKÉPESSÉG, IPARPOLITIKA, INNOVÁCIÓ ÉS VÁLLALKOZÁS (folytatás)

02 02 03. (folytatás)

02 02 03 01. (folytatás)

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.

02 02 03 02. Támogatás a kis- és középvállalkozások (kkv-k) számára az új pénzügyi környezetben

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. 3 500 000 p.m. 2 000 000 7 000 000,— 1 000 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a hitelintézeteket a kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatos hitelműveletek kidolgozásában történő támo-
gatását célzó előkészítéssel kapcsolatos korábbi szerződéses kötelezettségek fedezésére szolgál.

Jogalap

Előkészítő fellépés 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.

02 02 03 03. Kísérleti projekt – Szaktudás átadása kis- és középvállalkozásoknak mentorálás keretében

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. 2 000 000 p.m. 2 000 000 2 992 450,— 0,—

Megjegyzések

Az előirányzat az üzlettulajdonok sikeres átadásához alapvetően fontos ismeretek és alapképességek átadását is magában fog-
laló, széles körű pártfogói tanácsadó rendszer alapelveinek lefektetését célzó kísérleti projekttel kapcsolatos korábbi szerződéses
kötelezettségek fedezésére szolgál.

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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BIZOTTSÁG
02. CÍM — VÁLLALKOZÁSPOLITIKA

02 02. ALCÍM — VERSENYKÉPESSÉG, IPARPOLITIKA, INNOVÁCIÓ ÉS VÁLLALKOZÁS (folytatás)

02 02 03. (folytatás)

02 02 03 04. Erasmus – Ifjú vállalkozók

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 3 000 000 1 500 000

Megjegyzések

Ennek a fellépésnek biztosítania kell a fiatal vállalkozók és a potenciális fiatal vállalkozók javát szolgáló európai szintű tapasz-
talatcserét és -bővítést a kulcsfontosságú vagy kiegészítő ágazatokban működő kkv-knél, más országokban folytatott szakmai
gyakorlatok révén. A fellépésnek a keresleti (azaz a fiatal és a jövendőbeli vállalkozók körében) és a kínálati oldalon (azaz a kkv-
knél) meglévő szükségleteket feltáró előzetes elemzésen kell alapulnia. A fiatal vállalkozók szakmai gyakorlatának a tapaszta-
latcserét, valamint az üzleti ötletek kidolgozását, érvényesítését és kiaknázását kell ösztönöznie. Támogatnia kell a fiatal
vállalkozók közötti, határokon átnyúló hálózatok kialakítását, illetve bátorítania kell a kulcsfontosságú ágazatokban az isme-
retek megosztását és a vállalatok nemzetközibbé válását lehetővé tévő partnerségek létrehozását. Támogatni kell a kapcsolódó
tevékenységeket (nyelvtanulás, valamint az európai szerződésjog és kereskedelmi jog, a közös piac, az európai szabványok, az
európai támogatási eszközök, illetve a helyi üzleti környezettel foglalkozó tanfolyamok támogatása). Az érintett képviseleti szer-
veknek (kereskedelmi és iparkamarák, kézműves szövetségek) hozzá kell járulniuk e program nemzeti szintű támogatásához,
koordinálásához és ösztönzéséhez.

A kísérleti projekt célja a kkv-k és mikrovállalkozások versenyképességének és fenntarthatóságnak megerősítése. A cél a tagál-
lamok közötti szorosabb együttműködés kialakítása az üzlettulajdonok sikeres átadásához alapvetően fontos ismeretek és alap-
képességek átadását biztosító széles körű pártfogói tanácsadó rendszer kidolgozása érdekében. A kísérleti projekt célja mindezek
mellett az ifjú vállalkozók (kkv-k, mikrovállalkozások vagy kézműves vállalkozások tulajdonosai vagy ügyvezetői) közötti euró-
pai szintű tapasztalatcsere biztosítása gyakorlatok és képzések szervezésével a kulcsfontosságú vagy kiegészítő szektorok kkv-
iben. A képviseleti szervezetek (kereskedelmi kamarák, érdekvédelmi szervezetek és kézműves szövetségek) feladata lesz a
program fenntartása és népszerűsítése. A kedvezményezettek olyan ifjú vállalkozók (kkv-k, mikrovállalkozások és kézműves vál-
lalkozások tulajdonosai vagy ügyvezetői), akik tevékenységük beindítása előtt állnak, vagy rövid, illetve középtávon át akarják
adni vállalkozásukat.

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.

02 02 05. Bővítési program a kis- és középvállalkozások (kkv-k) számára

02 02 05 01. Bővítési program a kis- és középvállalkozások (kkv-k) számára

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. 500 000 p.m. 1 000 000 0,— 491 243,70

Megjegyzések

Ez az előirányzat az e kísérleti projekt végrehajtása érdekében szükséges specifikus intézkedések finanszírozásából vagy részfi-
nanszírozásából eredő szerződések fedezésére szolgál. A kísérleti projekt célja a jelenlegi tagállamokban, a tagjelölt országok-
ban és az Európai Unióhoz a bővítést követően csatlakozó országokban a kkv-k közötti kereskedelmi együttműködés
támogatását (a bővítés előkészítése részeként) szolgáló program finanszírozásához szükséges jogalapok megteremtése.
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BIZOTTSÁG
02. CÍM — VÁLLALKOZÁSPOLITIKA

02 02. ALCÍM — VERSENYKÉPESSÉG, IPARPOLITIKA, INNOVÁCIÓ ÉS VÁLLALKOZÁS (folytatás)

02 02 05. (folytatás)

02 02 05 01. (folytatás)

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.

02 02 05 05. Kísérleti projekt – A mikro-, kis- és középvállalkozások közötti együttműködés és partnerségek előmozdítását szolgáló
intézkedések

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. 2 000 000 2 000 000 p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a mikro-, kis- és középvállalkozások közötti együttműködés és partnerségek előmozdítására szolgál e vállal-
kozások tárgyalóképességének és piaci erejének növelése érdekében.

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.

02 02 06. Kísérleti projekt – „Tudásrégiók”

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. 100 000 p.m. 550 000 0,— 420 368,12

Megjegyzések

Ez az előirányzat az e kísérleti projekt végrehajtása érdekében szükséges specifikus intézkedések finanszírozásából vagy részfi-
nanszírozásából eredő szerződések fedezésére szolgál. A kísérleti projekt célja a területi szintű kísérleti cselekmények támoga-
tása a „tudás régióinak” megteremtése végett, a technikai fejlődés, az egyetemek közötti együttműködés és a regionális szintű
kutatás terén, az európai régiók integrációjának elősegítése érdekében.

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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BIZOTTSÁG
02. CÍM — VÁLLALKOZÁSPOLITIKA

02 02. ALCÍM — VERSENYKÉPESSÉG, IPARPOLITIKA, INNOVÁCIÓ ÉS VÁLLALKOZÁS (folytatás)

02 02 07. Intézkedések a szociális gazdasági ágazatban (szövetkezetek, kölcsönös önsegélyező társaságok, egyesületek és alapítványok)

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. 0,— 0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az olyan projektekkel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál, amelyek célja, hogy felmérjék a szövetkezetek,
társaságok, szövetségek és alapítványok foglalkoztatási potenciálját, valamint segítsék azoknak a közösségi programokhoz való
hozzáférését.

A fizetési előirányzatok célja a Bizottságnak a korábbi években felmerült kiadásokkal kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítése.

02 02 08. Európai Kiválósági Célpontok

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

2 500 000 2 500 000 1 000 000 850 000 361 317,66 550,—

Megjegyzések

A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az európai turisztikai célpontok értékeire, azok sokféleségére és közös jellem-
zőire, valamint hogy népszerűsítse azokat a célpontokat, ahol a gazdasági növekedés célját a társadalmi, kulturális és környe-
zetvédelmi szempontból fenntartható turizmus biztosítása mellett valósítják meg. Az intézkedés hozzájárul ahhoz is, hogy az
európai polgárok jobban megismerhessék egymást.

A terv céljai a következők:

– a kialakulóban lévő, kiváló minőségű európai turisztikai célpontok ismertségének növelése, különös tekintettel a kevésbé
ismertekre,

– a figyelem felhívása az európai turizmus sokféleségére és minőségére,

– valamennyi európai ország és régió reklámozása,

– a zsúfoltság csökkentése, a szezonális jelleg átalakítása, a turisták átirányítása a nem hagyományos turisztikai célpontok
irányába,

– a turizmus fenntartható formáinak díjazása,

– platform létrehozása a jó gyakorlatok európai szintű cseréjéhez,

– a díjazott turisztikai célpontok közötti hálózatépítés elősegítése, ami hatni tud arra, hogy más ilyen célpontoknál is alkal-
mazzák a fenntartható turisztikafejlesztési modelleket.

A tagállamokban minden évben kiemelt európai célpontokat jelölnek ki a kiválasztott témának megfelelően. A tagjelölt orszá-
gokat is felkérik, hogy vegyenek részt ebben a folyamatban.

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. Megfelel az Európai Parlamentnek a 2006 és
2007-es költségvetés keretében vállalt kezdeményezésének a európai célpontok támogatása érdekében.
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BIZOTTSÁG
02. CÍM — VÁLLALKOZÁSPOLITIKA

02 02. ALCÍM — VERSENYKÉPESSÉG, IPARPOLITIKA, INNOVÁCIÓ ÉS VÁLLALKOZÁS (folytatás)

02 02 09. Előkészítő intézkedés – Az Európai Unió elfoglalja helyét a globalizált világban

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. 1 500 000 5 000 000 1 000 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat azoknak a kezdeményezéseknek a finanszírozására szolgál, amelyek pozitív választ kívánnak adni a globali-
záció kihívására, és növelni kívánják az Unió kapacitását olyan kulcsfontosságú területeken, mint a kutatás, innováció, alkotás,
a kkv-kra vonatkozó innovatív intézkedések, az európai normák és megfelelőségi jelölés támogatása, élethosszig tartó tanulás
és oktatás, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irány-
elv (HL L 376., 2006.12.27., 36. o.) végrehajtásának megkönnyítése a következő kritériumok alapján:

– európai hozzáadott érték,

– a hagyományos európai készségek és tudás értékének elismerése és az ezekbe való befektetés,

– a növekedésre és versenyképességre való irányulás.

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.

02 02 10. Kísérleti projekt – Technológiatranszfer

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. 2 000 000 2 000 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a kísérleti projektnek az egyetemek, kutatással foglalkozó szervezetek, illetve a kkv-k közötti technológia-
transzferrel kapcsolatos tevékenységek fedezésére szolgál. Középpontjában olyan projektek finanszírozása áll, amelyek célja a
szellemi tulajdon kereskedelmi felhasználása licencia vagy átruházási megállapodások, együttműködésről szóló megállapodá-
sok vagy kapcsolódó termékek létrehozásán keresztül.

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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BIZOTTSÁG
02. CÍM — VÁLLALKOZÁSPOLITIKA

02 02. ALCÍM — VERSENYKÉPESSÉG, IPARPOLITIKA, INNOVÁCIÓ ÉS VÁLLALKOZÁS (folytatás)

02 02 11. Előkészítő intézkedés – A GMES operatív szolgáltatás

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

3 000 000 3 000 000

Megjegyzések

Új jogcímcsoport

Ez az előirányzat a globális környezetvédelmi és biztonsági megfigyelés (GMES) szolgáltatásainak progresszív operatív végre-
hajtásának fedezésére szolgál, kezdve a polgárok biztonságát veszélyeztető kockázatokra vonatkozóan „gyorsfelmérési” (rapid
mapping) operatív szolgáltatás megszervezésével és felállításával. Ez lehetővé teszi, hogy a kutatási eredmények műveleti szin-
ten is gyümölcsözők legyenek, konkrétan a veszélyhelyzetekre adott válaszadás szakaszában a polgári védelmet és a humani-
tárius segélyezést támogató gyorsfelmérés esetében.

A szolgáltatás eredeti célja Európán kívül és belül egyaránt a polgári védelmi szervek, a humanitárius segélyezésben részt vevő
szereplők és egyéb esetleges felhasználók beavatkozásának támogatása. A válságterületen a referencia és az értékelő gyorsfel-
mérés a katasztrófa vagy válság bekövetkezte után hat, illetve 24 órán belül hozzáférnek. Az előkészítő intézkedéssel nyújtott
szolgáltatások egy még kialakítandó kormányzási struktúra alapján lesznek hozzáférhetők a Bizottság szolgálatai számára.

Ennek az intézkedésnek várhatóan egyesítő szerepe lesz tekintettel arra, hogy valamennyi GMES-szolgáltatás a kizárólagosan
kutatási tevékenységektől fokozatosan elmozduljon a piaci innováció irányába.

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.

02 02 12. Kísérleti projekt – Az építőipari kisiparosok és kisvállalkozások biztosításokhoz való hozzáférésének megkönnyítése az Euró-
pai Unión belüli innováció ösztönzése és a környezetbarát technológiák előmozdítása érdekében

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

1 500 000 1 000 000

Megjegyzések

Az építőipari ágazatot az energiamegtakarítás és a megújuló energiák fejlődése kiemelten érinti. Az építőipari ágazat a 2,5 mil-
lió vállalkozás, a több mint 1 200 milliárd eurós forgalom és 12 millió foglalkoztatott személy – ebből 9,7 millió fő alkalma-
zott – révén az Európai Unió bruttó hazai termékéhez 10 %-kal járul hozzá. A forgalom 78 %-át a kkv-k (250-nél kevesebb főt
foglalkoztató) 99 %-a valósítja meg. Az építőipari környezetbarát technológiák és környezetbarát innovációk terjedését mind-
azonáltal több tényező akadályozza: további költségek, a termékek elérhetősége, a fogyasztói kereslet, a vállalkozások képzett-
sége stb.

Az új technológiák jelentősebb elterjedését akadályozó további nehézség a vállalkozások biztosításokhoz való hozzáférésében
rejlik, különösen a legkisebbek esetében, amelyek az európai építőipari ágazatban tevékenykedő vállalkozások 90 %-át teszik ki.
Ugyanis a főleg méretükkel és pénzügyi kiterjedésükkel összefüggő okokból a kisvállalkozások nehezen találnak olyan biztosí-
tásokat, amelyek kiterjednének az ezen új technikákat (nap-, fotovoltaikus, geotermikus energia stb.) felhasználó építési és fel-
újítási munkálatokra. E nehézség ténylegesen hátráltatja, hogy a kisvállalkozások, amelyek ennek ellenére európai tevékenységük
60 %-át maguk biztosítják, terjesszék a környezetbarát technológiákat. Ezért kénytelenek vagyunk megállapítani, hogy az épí-
tőipari kisiparosok és kisvállalkozások által tapasztalt azon nehézség, hogy ezen új, környezetbarát technológiákhoz igazított
biztosításokat találjanak, jelenleg akadályozza e technológiák jelentősebb terjedését.
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BIZOTTSÁG
02. CÍM — VÁLLALKOZÁSPOLITIKA

02 02. ALCÍM — VERSENYKÉPESSÉG, IPARPOLITIKA, INNOVÁCIÓ ÉS VÁLLALKOZÁS (folytatás)

02 02 12. (folytatás)

Az Európai Uniónak ezért olyan eszközt kell biztosítania, amely lehetővé teszi a kisvállalkozások hatékony támogatását, ame-
lyek az építőipari ágazatban nélkülözhetetlen szereplők ahhoz, hogy az Európai Unió elérje a megújuló energiák fejlesztésével
kapcsolatos célkitűzéseit (2020-ra a belső bruttó fogyasztás 20 %-a).

E projekt célja ezért egy közösségi pénzügyi eszköz rendelkezésre bocsátása, amely az építőipari kisvállalkozások számára kor-
látozott ideig megkönnyíti az építőipari biztosításhoz való hozzáférést, amennyiben az általuk végrehajtott építkezéseken kör-
nyezetbarát technológiákat alkalmaznak.

A költségvetési sornak, amelynek operatív kezelését az EBA-ra lehetne bízni, szigorú versenytárgyalási hirdetményt is magában
kell foglalnia annak érdekében, hogy meghatározzák a pénzeszközök rendelkezésre bocsátását bizonyos biztosítótársaságok
részére, megkönnyítendő a környezetbarát technológiákat alkalmazó építőipari vállalkozások számára biztosítandó garancia
nyújtását. E projekt így ugyanazon mintára épülne, mint a közösségi szinten már létező, a kkv-k fejlődését és az innovációt elő-
segítő mechanizmus (kockázati tőke/kölcsöngarancia).

Természetesen nem arról van szó, hogy a kisiparos vállalkozás közvetlenül részesül az európai forrásokból, hanem azokat a
garancia, a kiegészítő garancia vagy a viszontbiztosítás rendszerén keresztül mozgósítják. A kisvállalkozások építőipari bizto-
sításhoz való hozzáférésének megkönnyítését szolgáló pénzösszegek felhasználását különböző feltételekhez lehetne kötni, mint
például:

– a bizonyos méretet és üzleti forgalmat meg nem haladó vállalkozások számára kell fenntartani,

– a (környezetbarát technológiákkal kapcsolatos) munkálatok bizonyos fajtái, bizonyos piacok vagy korlátozott méretű épít-
kezések számára kell fenntartani,

– természeti csapás esetén csak korlátozott vagy átalányösszegű kifizetés lehetséges.

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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