
BIZOTTSÁG
02. CÍM — VÁLLALKOZÁSPOLITIKA

02 04. ALCÍM — EGYÜTTMŰKÖDÉS – VILÁGŰR ÉS BIZTONSÁG

Cím
Alcím
Jogcímcso-
port
Jogcím

Megnevezés PK

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

02 04. EGYÜTTMŰKÖDÉS – VILÁGŰR
ÉS BIZTONSÁG

02 04 01. Biztonság és űrkutatás

02 04 01 01. Űrkutatás 1.1 101 061 000 35 000 000 86 768 000 25 000 000

02 04 01 02. Biztonsággal kapcsolatos kutatás 1.1 98 717 000 42 000 000 84 948 000 30 000 000

02 04 01. jogcímcsoport –
Részösszeg 199 778 000 77 000 000 171 716 000 55 000 000

02 04 02. Előkészítő intézkedés – Az euró-
pai biztonsági kutatás fejlesztése 1.1 p.m. 3 500 000 p.m. 4 450 886 15 309 000,— 18 108 444,53

02 04 03. Az Európai Gazdasági Térségen
kívüli harmadik felek kutatási és
technológiafejlesztési hozzájáru-
lásaiból származó előirányzatok 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m. 11 312 724,90 2 273 507,61

02 04 04. A korábbi kutatási programok
lezárása

02 04 04 01. Programok lezárása (2003 előt-
tiek) 1.1 — 3 500 000 — 10 988 000 0,— 7 951 582,42

02 04 04 02. A hatodik közösségi keretprog-
ram (2003–2006) lezárása 1.1 — 59 500 000 — 102 698 000 114 176 586,12 79 221 515,92

02 04 04. jogcímcsoport –
Részösszeg — 63 000 000 — 113 686 000 114 176 586,12 87 173 098,34

02 04. Alcím – Összesen 199 778 000 143 500 000 171 716 000 173 136 886 140 798 311,02 107 555 050,48

02 04 01. Biztonság és űrkutatás

02 04 01 01. Űrkutatás

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

101 061 000 35 000 000 86 768 000 25 000 000

Megjegyzések

Korábbi 02 04 01. jogcímcsoport (részben)

Az e területen végrehajtott cselekvések célja:

– a GMES-re és hasonló alkalmazásokra összpontosító európai űrprogram támogatása a polgárok, illetőleg az európai űripar
versenyképességének javára. Ez hozzájárul egy olyan európai világűr-politika kialakításához, amely kiegészíti a tagállamok
és más kulcsszereplők, különösen az Európai Űrügynökség tevékenységét.

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.
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BIZOTTSÁG
02. CÍM — VÁLLALKOZÁSPOLITIKA

02 04. ALCÍM — EGYÜTTMŰKÖDÉS – VILÁGŰR ÉS BIZTONSÁG (folytatás)

02 04 01. (folytatás)

02 04 01 01. (folytatás)

Jogalap

Az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjáról
(2007–2013) szóló, 2006. december 18-i 1982/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 412., 2006.12.30.,
1. o.).

A hetedik keretprogram (2007–2013) cselekvéseiben a vállalkozások, a kutatóközpontok és az egyetemek részvételére, vala-
mint a kutatási eredmények terjesztésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2006. december 18-i 1906/2006/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 391., 2006.12.30., 1. o.).

Az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjának
(2007–2013) végrehajtására irányuló Együttműködés egyedi programról szóló, 2006. december 19-i 2006/971/EK tanácsi hatá-
rozat (HL L 400., 2006.12.30., 86. o.).

02 04 01 02. Biztonsággal kapcsolatos kutatás

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

98 717 000 42 000 000 84 948 000 30 000 000

Megjegyzések

Korábbi 02 04 01. jogcímcsoport (részben)

Az e területen végrehajtott cselekvések célja:

– a polgárok olyan fenyegetésekkel szembeni biztonságához szükséges képesség kialakításához a polgári alkalmazást elő-
térbe helyező technológiák és ismeretek kifejlesztése, mint például a terrorizmus és a bűnözés, valamint az olyan véletlen
események hatásaiból és következményeiből eredő fenyegetések, mint például a természeti katasztrófák és ipari balesetek,
a meglévő és az újabb technológiák optimális és koncentrált felhasználása az európai biztonság érdekében úgy, hogy az
alapvető emberi jogok tiszteletben tartása is érvényesüljön, és a biztonsági megoldások szolgáltatói és felhasználói közötti
együttműködés ösztönzése olyan tevékenységek révén, amelyek egyúttal erősítik az európai biztonsági iparág technológiai
bázisát, és növelik versenyképességét.

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.

Jogalap

Az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjáról
(2007–2013) szóló, 2006. december 18-i 1982/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 412., 2006.12.30.,
1. o.).

A hetedik keretprogram (2007–2013) cselekvéseiben a vállalkozások, a kutatóközpontok és az egyetemek részvételére, vala-
mint a kutatási eredmények terjesztésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2006. december 18-i 1906/2006/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 391., 2006.12.30., 1. o.).

Az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjának
(2007–2013) végrehajtására irányuló Együttműködés egyedi programról szóló, 2006. december 19-i 2006/971/EK tanácsi hatá-
rozat (HL L 400., 2006.12.30., 86. o.).
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BIZOTTSÁG
02. CÍM — VÁLLALKOZÁSPOLITIKA

02 04. ALCÍM — EGYÜTTMŰKÖDÉS – VILÁGŰR ÉS BIZTONSÁG (folytatás)

02 04 02. Előkészítő intézkedés – Az európai biztonsági kutatás fejlesztése

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. 4 450 886 15 309 000,— 18 108 444,53

Megjegyzések

Az előirányzat az Európát érő legfontosabb aktuális biztonsági kihívások kezelése terén a Bizottságnak a szélesebb körű
EU-tevékenységekhez való hozzájárulásaként tekinthető, és a polgárok biztonságának növelésére koncentráló előkészítő intéz-
kedésekkel kapcsolatos korábbi szerződéses kötelezettségek fedezésére szolgál.

Az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és külö-
nösen 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
megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadáskimutatás ezen részének
V. melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

Jogalap

Előkészítő intézkedések 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 04 03. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli harmadik felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból származó
előirányzatok

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. 11 312 724,90 2 273 507,61

Megjegyzések

Ez az előirányzat az olyan bevételekkel kapcsolatos kiadásokat fedezi, amelyekből további előirányzatok nyújthatók, és ame-
lyek a kutatás és technológiai fejlesztés területén indított projektekben részt vevő (nem az Európai Gazdasági Térségbe tartozó)
harmadik felektől, vagy harmadik országokból származnak.

A bevételkimutatás 6 0 1 3. jogcíme alá tartozó bármely bevételből a költségvetési rendelet 18. cikkével összhangban kiegészítő
előirányzatok nyújthatók.

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 az engedélyezett adminisztratív kiadások és a programra meghatározott teljes előirányzat összegének
arányával megegyező arányban.

A külső szervek által a közösségi programokban való részvétel céljából nyújtott hozzájárulásokból származó, a bevételkimuta-
tás 6 0 3 3. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésével összhangban kiegészítő elői-
rányzatok nyújthatók.

II/156 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.3.14.



BIZOTTSÁG
02. CÍM — VÁLLALKOZÁSPOLITIKA

02 04. ALCÍM — EGYÜTTMŰKÖDÉS – VILÁGŰR ÉS BIZTONSÁG (folytatás)

02 04 04. A korábbi kutatási programok lezárása

02 04 04 01. Programok lezárása (2003 előttiek)

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

— 3 500 000 — 10 988 000 0,— 7 951 582,42

Megjegyzések

Ez az előirányzat a 2003 előtti kutatási programmal kapcsolatos korábbi kötelezettségvállalások fedezésére szolgál.

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.

Jogalap

A 88/193/EGK, Euratom határozattal (HL L 89., 1988.4.6., 35. o.) módosított, a Közösség kutatási és technológiai fejlesztési
tevékenységekre vonatkozó keretprogramjáról (1987–1991) szóló, 1987. szeptember 28-i 87/516/Euratom, EGK tanácsi hatá-
rozat (HL L 302., 1987.10.24., 1. o.).

A 93/167/Euratom, EGK határozattal (HL L 69., 1993.3.20., 43. o.) módosított, a Közösség kutatási és technológiai fejlesztési
tevékenységekre vonatkozó keretprogramjáról (1990–1994) szóló, 1990. április 23-i 90/221/Euratom, EGK tanácsi határozat
(HL L 117., 1990.5.8., 28. o.).

A Közösség kutatási és technológiai fejlesztési tevékenységekre vonatkozó keretprogramjáról (1990–1994) szóló
90/221/Euratom, EGK határozat kiigazításáról szóló, 1993. március 15-i 93/167/Euratom, EGK tanácsi határozat (HL L 69.,
1993.3.20., 43. o.).

A legutóbb a 2535/97/EK határozattal (HL L 347., 1997.12.18., 1. o.) módosított, az Európai Közösség kutatási, technológia-
fejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó negyedik keretprogramjáról (1994–1998) szóló, 1994. április 26-i
1110/94/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 126., 1994.5.18., 1. o.).

Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság Európai Unióhoz való csatlakozását követően az Európai Közös-
ség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó negyedik keretprogramjáról (1994–1998) szóló
1110/94/EK határozat kiigazításáról szóló, 1996. március 25-i 616/96/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 86.,
1996.4.4., 69. o.).

Az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó negyedik keretprogramjáról
(1994–1998) szóló 1110/94/EK határozat második kiigazításáról szóló, 1997. december 1-jei 2535/97/EK európai parla-
menti és tanácsi határozat (HL L 347., 1997.12.18., 1. o.).

Az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó ötödik keretprogramjáról
(1998–2002) szóló, 1998. december 22-i 182/1999/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 26., 1999.2.1., 1. o.).
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BIZOTTSÁG
02. CÍM — VÁLLALKOZÁSPOLITIKA

02 04. ALCÍM — EGYÜTTMŰKÖDÉS – VILÁGŰR ÉS BIZTONSÁG (folytatás)

02 04 04. (folytatás)

02 04 04 02. A hatodik közösségi keretprogram (2003–2006) lezárása

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

— 59 500 000 — 102 698 000 114 176 586,12 79 221 515,92

Megjegyzések

Ez az előirányzat a hatodik közösségi keretprogrammal kapcsolatos korábbi kötelezettségvállalások fedezésére szolgál.

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.

Jogalap

A 786/2004/EK határozattal (HL L 138., 2004.4.30., 7. o.) módosított, az Európai Közösségnek az Európai Kutatási Térség létre-
hozásához és az innovációhoz hozzájáruló kutatási, technológiai fejlesztési és demonstrációs tevékenységére vonatkozó hato-
dik keretprogramról (2002–2006) szóló, 2002. június 27-i 1513/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 232.,
2002.8.29., 1. o.).

„Az Európai Kutatási Térség szerkezetének kialakítása” (2002–2006) kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs egyedi pro-
gram elfogadásáról szóló, 2002. szeptember 30-i 2002/835/EK tanácsi határozat (HL L 294., 2002.10.29., 44. o.).
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