
BIZOTTSÁG
08. CÍM — KUTATÁS

08 09. ALCÍM — EGYÜTTMŰKÖDÉS – KOCKÁZATMEGOSZTÁSI PÉNZÜGYI MECHANIZMUS (EBB)

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 09. EGYÜTTMŰKÖDÉS – KOCKÁ-
ZATMEGOSZTÁSI PÉNZÜGYI
MECHANIZMUS (EBB)

08 09 01. Együttműködés – Kockázatme-
gosztási pénzügyi mechanizmus 1.1 p.m. 146 000 000 p.m. p.m.

08 09. Alcím – Összesen p.m. 146 000 000 p.m. p.m.

08 09 01. Együttműködés – Kockázatmegosztási pénzügyi mechanizmus

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. 146 000 000 p.m. p.m.

Megjegyzések

A kockázatmegosztási pénzügyi mechanizmus célja a kutatásra fordított magánbefektetés megerősítése a nagy európai kutatási
programok résztvevői számára a hitelfinanszírozáshoz való hozzájutás megkönnyítésével. A kockázatmegosztási pénzügyi
mechanizmus közvetlenül és közvetve (a közvetítő bankhálózata révén) lehetővé teszi az Európai Beruházási Bank ilyen pro-
jektek résztvevőinek nyújtott kölcsönállományok kiszélesítését.

A kockázatmegosztási pénzügyi mechanizmus hozzájárul a lisszaboni stratégia végrehajtásához, különösen a kutatásba való
befektetésre vonatkozó 3 %-os célkitűzés eléréséhez, a piaci hiányosságok leküzdése, a kutatáshoz rendelt pénzeszközök össze-
gének megnövelése és a források diverzifikációja révén.

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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