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08 02. ALCÍM — EGYÜTTMŰKÖDÉS – EGÉSZSÉGÜGY

Cím
Alcím

Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés PK

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

08 02. EGYÜTTMŰKÖDÉS – EGÉSZSÉ-
GÜGY

08 02 01. Együttműködés – Egészségügy 1.1 695 341 000 428 286 000 688 163 000 65 000 000

08 02. Alcím – Összesen 695 341 000 428 286 000 688 163 000 65 000 000

08 02 01. Együttműködés – Egészségügy

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

695 341 000 428 286 000 688 163 000 65 000 000

Megjegyzések

Az egészségügy területén folytatott tevékenységek célja az európai polgárok egészségének javítása és az európai egészségügyi
ágazathoz kapcsolódó ipar és vállalkozások versenyképességének növelése a világszintű egészségi problémák – többek között
az új járványok – kezelése révén. A hangsúly a transzlációs kutatásra (alapvető felfedezések klinikai alkalmazása), új kezelések,
az egészségvédelem és az egészségmegőrzés előmozdítására irányuló módszereknek, a diagnosztikai eszközöknek és technoló-
giáknak, valamint a tartós és hatékony egészségügyi rendszereknek a kidolgozására és engedélyezésére kerül. Különös hang-
súlyt kap a kutatási eredmények közzététele és a civil társadalommal – többek között a betegcsoportokkal – folytatott párbeszéd
kezdeményezése a biotechnológiai és genetikai kutatásból származó új fejlesztésekről.

A forrásból számos betegséggel kapcsolatos klinikai kutatás finanszírozható (pl. rák, szív- és érrendszeri betegségek, autoim-
mun és fertőző betegségek, allergiás betegségek, epilepszia, traumás sérülések, reumatikus betegségek, légzőrendszeri betegsé-
gek, pszichés és idegrendszeri betegségek, különösen az öregedéshez (csontritkulás, Alzheimer-kór és Parkinson-kór) vagy a
fogyatékossághoz és a különböző részképességzavarokhoz [diszgráfia, diszkalkulia stb.] kapcsolódó betegségek).

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

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., 87. o.).
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