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03. CÍM

VERSENYPOLITIKA

Általános célkitűzések

A Bizottság célja e területen, hogy a közösségi szerződések keretében erősítse a versenyszabályokat annak biztosítása érdekében, hogy az Európai
Unió piacán a verseny nem torzul, ezzel hozzájárul a fogyasztók jólétéhez és az európai gazdaság versenyképességéhez. A piaci verseny érvénye-
sülése olyan feltételeket teremt, amelyek ösztönzik a tudást és az innovációt, hozzájárulva ezzel az EU versenyképességének növeléséhez, vala-
mint több és jobb munkahely megteremtéséhez. Az átláthatóság és kiszámíthatóság, a verseny ösztönzése, az útmutatás és a jogi képviselet
hozzájárul ahhoz, hogy Európa vonzóbb célponttá váljon a befektetők és a munkavállalók számára.

A Versenypolitikai Főigazgatóság három, több évet átfogó általános célkitűzést fogalmazott meg, amelyek lehetővé teszik, hogy a Főigazgatóság
jelentősen hozzájáruljon a Közösség lisszaboni programjában megfogalmazott bizottsági stratégiai célkitűzések eléréséhez:

– a belső piac kulcsfontosságú ágazataira és a lisszaboni programra való összpontosítás,

– a jogérvényesítésnek az európai gazdaságra nézve legártalmasabb versenyellenes magatartásokra összpontosítása,

– az unión belüli versenyképesség ösztönzése a szabályozási keret formálása által.

E három általános célkitűzéstől azt várják, hogy erősítse a közös piaci versenyt, növelje a fogyasztók jólétét és erősítse az európai ipar
versenyképességét.

Az előirányzatok (2008 és 2007) és az egyenleg általános összegzése (2006)

Cím
Alcím Megnevezés

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

03 01. A VERSENYPOLITIKAI TERÜLET-
TEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK 78 282 819 78 282 819 71 703 616 71 703 616 68 354 522,24 68 354 522,24

03 03. KARTELLEK, TRÖSZTELLENES
TEVÉKENYSÉG ÉS LIBERALIZÁCIÓ p.m. 400 000 — 600 000 568 921,24 195 796,02

03. cím – Összesen 78 282 819 78 682 819 71 703 616 72 303 616 68 923 443,48 68 550 318,26
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