
BIZOTTSÁG
08. CÍM — KUTATÁS

08 06. ALCÍM — EGYÜTTMŰKÖDÉS – KÖRNYEZETVÉDELEM (AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁST IS BELEÉRTVE)

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 06. EGYÜTTMŰKÖDÉS – KÖRNYE-
ZETVÉDELEM (AZ ÉGHAJLAT-
VÁLTOZÁST IS BELEÉRTVE)

08 06 01. Együttműködés – Környezetvéde-
lem (az éghajlatváltozást is bele-
értve) 1.1 219 348 000 102 591 000 214 179 000 10 000 000

08 06. Alcím – Összesen 219 348 000 102 591 000 214 179 000 10 000 000

08 06 01. Együttműködés – Környezetvédelem (az éghajlatváltozást is beleértve)

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

219 348 000 102 591 000 214 179 000 10 000 000

Megjegyzések

A hetedik keretprogramban a környezetvédelmi kutatás végrehajtására a Környezetvédelem (az éghajlatváltozást is beleértve)
tevékenység keretében kerül sor. Cél a természetes és emberi környezettel és erőforrásaival való fenntartható gazdálkodás ösz-
tönzése, a bioszféra, az ökológiai rendszerek és az emberi tevékenység közötti kölcsönhatásokra vonatkozó tudás fejlesztésével,
valamint új technológiák, eszközök és szolgáltatások kifejlesztésével a globális környezeti problémák integrált kezelésének érde-
kében. Kiemelt hangsúlyt kap az éghajlati, ökológiai, földtani és oceanográfiai rendszerek előrejelzése; továbbá a környezeti prob-
lémák és kockázatok (beleértve az egészséggel kapcsolatosakat is) folyamatos figyelésére, megelőzésére és hatásainak
csökkentésére, valamint a természeti és ember alkotta környezet megőrzésére alkalmas eszközök és technológiák.

Az e tevékenység keretében folytatott kutatás olyan nemzetközi kötelezettségvállalásokhoz és kezdeményezésekhez járul hoz-
zá, mint például a Földmegfigyelési Csoport (GEO). Emellett támogatja a meglévő és a jövőbeni európai uniós jogszabályokból
és szakpolitikákból, a kapcsolódó tematikus stratégiák, továbbá a környezetvédelmi technológiákra, illetve a környezetvédelemre
és az egészségügyre vonatkozó cselekvési tervek végrehajtásából fakadó kutatási igényeket is. A kutatás hozzájárul továbbá olyan
technológiai fejlesztésekhez is, amelyek javítják az európai vállalkozások, különösen a kkv-k piaci pozícióit, például a környe-
zetvédelmi technológiák területén.

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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