
BIZOTTSÁG
06. CÍM — ENERGIAÜGY ÉS KÖZLEKEDÉS

06 06. ALCÍM — AZ ENERGETIKÁVAL ÉS A KÖZLEKEDÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ KUTATÁS

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

06 06. AZ ENERGETIKÁVAL ÉS A KÖZ-
LEKEDÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ
KUTATÁS

06 06 01. Az energiához kapcsolódó kuta-
tás 1.1 150 000 000 75 000 000 120 424 000 1 200 000

06 06 02. A közlekedéshez kapcsolódó
kutatás (a repülést is beleértve) 1.1 119 550 000 134 000 000 114 000 000 15 500 000

06 06 04. Az Európai Gazdasági Térségen
kívüli harmadik felek kutatási és
technológiafejlesztési hozzájáru-
lásaiból származó előirányzatok 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m. 17 992 335,38 4 998 829,69

06 06 05. Korábbi programok befejezése

06 06 05 01. A 2003 előtti programok befeje-
zése 1.1 — 20 000 000 — 55 000 000 1 427 176,04 53 229 274,04

06 06 05 02. A hatodik EK-keretprogram befe-
jezése (2003–2006) 1.1 — 135 000 000 — 132 000 000 203 364 012,75 92 077 653,59

06 06 05. jogcímcsoport –
Részösszeg — 155 000 000 — 187 000 000 204 791 188,79 145 306 927,63

06 06. Alcím – Összesen 269 550 000 364 000 000 234 424 000 203 700 000 222 783 524,17 150 305 757,32

Megjegyzések

E megjegyzések az ebben az alcímben található valamennyi költségvetési címsorra alkalmazandók.

Ezek az előirányzatok az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó,
2007–2013-ra szóló hetedik keretprogramjában kerülnek felhasználásra.

A keretprogram a Szerződés 163. cikkében megfogalmazott általános célkitűzések megvalósítása érdekében kerül végrehajtásra
az Európai Kutatási Térségen alapuló tudásalapú társadalom létrehozásához, valamint legelőnyösebb kihasználásának biztosí-
tásához, azaz Unió-szerte valamennyi szinten támogatva a határokon átnyúló együttműködést, növelve a dinamizmust, a kre-
ativitást és a tudás határán folyó európai kutatási kitűnőséget, erősítve minőségileg és mennyiségileg az európai kutatási és
technológiai humán erőforrást és Európa-szerte a kutatási és innovációs kapacitást.

A keretprogram az európai kutatási politika következő négy fő célkitűzésével összhangban lévő programok köré szerveződik:
a szakpolitikákkal kapcsolatban meghatározott témakörökre vonatkozó határokon átnyúló együttműködés („együttműködés”),
a kutatói közösség kezdeményezésére maguk a kutatók által javasolt kutatás („ötletek”), az egyéni kutatók támogatása („embe-
rek”) és a kutatási kapacitás támogatása („kapacitások”).

A 2007. év képezte e program tényleges végrehajtásának első évét, amelynek célkitűzései az Európai Kutatási Térség létreho-
zására irányuló hatodik keretprogram végrehajtásán alapulnak és azt bővítik, miközben az európai gazdaság és tudásalapú tár-
sadalom fejlődését ösztönzik.

E jogcímcsoportok és jogcímek terhére számolják el az európai érdeklődésre számot tartó és a Bizottság által szervezett magas
szintű tudományos és műszaki ülések, konferenciák, műhelyek és szemináriumok költségeit, továbbá a Közösség nevében vég-
zett magas szintű tudományos és műszaki elemzések és értékelések költségeit, amelyek célja a közösségi tevékenységre alkal-
mas új kutatási területeknek többek között az Európai Kutatási Térség környezetében történő feltárása, valamint a programok,
beleértve az előző keretprogramok keretében foganatosított intézkedések eredményeinek ellenőrzésére és terjesztésére irányuló
intézkedések költségeit is.
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BIZOTTSÁG
06. CÍM — ENERGIAÜGY ÉS KÖZLEKEDÉS

06 06. ALCÍM — AZ ENERGETIKÁVAL ÉS A KÖZLEKEDÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ KUTATÁS (folytatás)

Az előirányzat fedezi továbbá az igazgatási kiadásokat, beleértve a személyzeti kiadásokat, információs és publikációs kiadáso-
kat, az igazgatási és technikai működési költségeket és bizonyos más kiadási tételeket, amelyek a belső infrastruktúrára vonat-
koznak a hozzájuk kapcsolódó intézkedések szerves részeként, beleértve a közösségi kutatási és fejlesztési stratégia
előkészítéséhez és felügyeletéhez szükséges intézkedéseket.

Ezen projektek némelyike számol azzal a lehetőséggel, hogy harmadik országok vagy ezek szervezetei részt vegyenek a tudo-
mányos és technikai kutatás terén megvalósuló európai együttműködésben. Bármely pénzügyi hozzájárulást, a bevételkimuta-
tás 6 0 1 3. jogcíme alá vezetnek be és az a költségvetési rendelet 18. cikkével összhangban további előirányzatok nyújtásához
vezethet.

A közösségi programokban való részvételük ellenében a tagjelölt országoktól befolyt hozzájárulásokból, amelyek elszámolá-
sára a bevételkimutatás 6 0 3 1. jogcíme alatt kerül sor, a költségvetési rendelet 18. cikke alapján pótlólagos előirányzatok ren-
delkezésre bocsátására nyílik lehetőség a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) albekezdése értelmében.

További előirányzatokat bocsátanak rendelkezésre a 06 06 04. jogcímcsoport alapján.

06 06 01. Az energiához kapcsolódó kutatás

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

150 000 000 75 000 000 120 424 000 1 200 000

Megjegyzések

Az erőfeszítések az alábbi cselekvésekre összpontosulnak:

– megújuló energia és energiahatékonyság (a hatodik keretprogram folytatása),

– az új tisztaszén-technológiai prioritásra vonatkozó tevékenységek.

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-államoktól 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.

Az e témára vonatkozó költségvetés mintegy kétharmadát a három megújuló energiaforrással kapcsolatos tevékenységre, vala-
mint az energiahatékonyságra és az energiatakarékosságra fordítják majd.

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
határozat (HL L 400., 2006.12.30., 87. o.).
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BIZOTTSÁG
06. CÍM — ENERGIAÜGY ÉS KÖZLEKEDÉS

06 06. ALCÍM — AZ ENERGETIKÁVAL ÉS A KÖZLEKEDÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ KUTATÁS (folytatás)

06 06 02. A közlekedéshez kapcsolódó kutatás (a repülést is beleértve)

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

119 550 000 134 000 000 114 000 000 15 500 000

Megjegyzések

Ezen kutatási intézkedéseknek arra kellene irányulniuk, hogy hozzájáruljanak a vasút, kollektív/tömegközlekedés, a nem moto-
rizált mobilitás (kerékpár/gyaloglás) és a vízi utak irányába történő közlekedésimód-váltáshoz és a közlekedés biztonságához.
Ezeknek a kölcsönös átjárhatóság, az intermodalitás és a biztonság elvén, valamint a fenntartható fejlődés közlekedési kutatásba
történő integrálásán kellene alapulniuk (az Európai Közösséget létrehozó szerződés 6. cikke).

Ez az előirányzat az alábbiakat célzó fellépések fedezésére szolgál:

– környezetbarát és versenyképes közlekedési eszközök és rendszerek kifejlesztése – a városi közlekedés vonatkozásában is
– mindenfajta felszíni közlekedési mód (vasút, közút és belvízi út) számára,

– különös figyelmet kell fordítani az alábbi területeken megvalósuló kutatásokra: forgalomelkerülés, a forgalommal össze-
függő klímaváltozás csökkentése, a forgalom külső költségeinek pontosabb kiszámítását szolgáló módszerek, a közleke-
dési eszközökhöz való hozzáférés a mozgásszabadságukban korlátozott személyek számára,

– az Egységes Európai Égboltra vonatkozó politika (SESAR) technológiai összetevőjének alkalmazása,

– a különféle közlekedési módok egyensúlyának visszaállítása és integrálása,

– a vasúti, közúti és tengeri közlekedés biztonságosabbá, hatékonyabbá és versenyképesebbé tétele,

– az európai közlekedési politika támogatása,

– az európai műholdas navigációs rendszer (Galileo) kifejlesztése a következő generációs technológiára tekintettel.

Az e jogcím alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen
annal 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-államokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen, ezen össze-
gek a bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államoktól származó hozzájárulások összegeit jelentik, ame-
lyek 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

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
határozat (HL L 400., 2006.12.30., 87. o.).
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BIZOTTSÁG
06. CÍM — ENERGIAÜGY ÉS KÖZLEKEDÉS

06 06. ALCÍM — AZ ENERGETIKÁVAL ÉS A KÖZLEKEDÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ KUTATÁS (folytatás)

06 06 04. 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. 17 992 335,38 4 998 829,69

Megjegyzések

Az előirányzat fedezi a további előirányzatok rendelkezésre állítását eredményező jövedelemnek megfelelő ráfordítást a kuta-
tási és technológiai fejlesztési projektekben részt vevő (az Európai Gazdasági Térségen kívüli) harmadik felektől vagy harmadik
országoktól.

A költségvetési rendelet 18. cikkével összhangban a bevételkimutatás 6 0 1 3., 6 0 1 5., 6 0 1 6., 6 0 3 1. és 6 0 3 3. jogcíme
alá tartozó bevételekből pótlólagos előirányzatok nyújthatók.

06 06 05. Korábbi programok befejezése

06 06 05 01. A 2003 előtti programok befejezése

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

— 20 000 000 — 55 000 000 1 427 176,04 53 229 274,04

Megjegyzések

Ez az előirányzat korábbi kötelezettségvállalások fedezésére szolgál.

Az e jogcím alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen
annal 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-államokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen, ezen össze-
gek a bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államoktól származó hozzájárulások összegeit jelentik, ame-
lyek 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

A 88/193/EGK, Euratom határozattal (HL L 89., 1988.4.6., 35. o.) módosított, a kutatás és a műszaki fejlesztés területén foly-
tatott közösségi tevékenységek keretprogramjáról (1987–1991) szóló, 1987. szeptember 28-i 87/516/Euratom, EGK tanácsi
határozat (HL L 302., 1987.10.24., 1. o.).

A 93/167/EGK, Euratom határozattal (HL L 69., 1993.3.20., 43. o.) módosított, a kutatás és a műszaki fejlesztés területén foly-
tatott közösségi tevékenységek keretprogramjáról (1990–1994) szóló, 1990. április 23-i 90/221/Euratom, EGK tanácsi hatá-
rozat (HL L 117., 1990.5.8., 28. o.).

A kutatás és a műszaki fejlesztés területén folytatott közösségi tevékenységek keretprogramjáról (1990–1994) szóló
90/221/Euratom, EGK határozat alkalmazásáról 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 negyedik kutatási,
műszaki fejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó 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 Európai Közösség negyedik kutatási, műszaki fejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó keretprogramjáról
(1994–1998) szóló 1110/94/EK határozatnak az Osztrák Köztársaságnak, a Finn Köztársaságnak és a Svéd Királyságnak az
Európai Unióhoz való csatlakozását követő adaptálásáról szóló, 1996. március 25-i 616/96/EK európai parlamenti és tanácsi
határozat (HL L 86., 1996.4.4., 69. o.).
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BIZOTTSÁG
06. CÍM — ENERGIAÜGY ÉS KÖZLEKEDÉS

06 06. ALCÍM — AZ ENERGETIKÁVAL ÉS A KÖZLEKEDÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ KUTATÁS (folytatás)

06 06 05. (folytatás)

06 06 05 01. (folytatás)

Az Európai Közösség negyedik kutatási, műszaki fejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó keretprogramjáról
(1994–1998) szóló határozat másodszori adaptálásáról szóló, 1997. december 1-jei 2535/97/EK európai parlamenti 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.).

06 06 05 02. A hatodik EK-keretprogram befejezése (2003–2006)

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

— 135 000 000 — 132 000 000 203 364 012,75 92 077 653,59

Megjegyzések

Ez az előirányzat korábbi kötelezettségvállalások fedezésére szolgál.

Az e jogcím alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen
annal 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-államokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen, ezen össze-
gek a bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államoktól származó hozzájárulások összegeit jelentik, ame-
lyek 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

A 786/2004/EK határozattal (HL L 138., 2004.4.30., 7. o.) módosított, az Európai Közösségnek az Európai Kutatási Térség lét-
rehozását és az innovációt előmozdító hatodik kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogramjáról (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 integrálása és megerősítése” (2002–2006) kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs egyedi
program elfogadásáról szóló, 2002. szeptember 30-i 2002/834/EK tanácsi határozat (HL L 294., 2002.10.29., 1. o.).
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