
BIZOTTSÁG
08. CÍM — KUTATÁS

08 17. ALCÍM — KAPACITÁSOK – NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

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 17. KAPACITÁSOK – NEMZETKÖZI
EGYÜTTMŰKÖDÉSI TEVÉKENY-
SÉGEK

08 17 01. Kapacitások – Nemzetközi
együttműködési tevékenységek 1.1 17 391 000 9 000 000 17 075 000 5 100 000

08 17. Alcím – Összesen 17 391 000 9 000 000 17 075 000 5 100 000

08 17 01. Kapacitások – Nemzetközi együttműködési tevékenységek

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

17 391 000 9 000 000 17 075 000 5 100 000

Megjegyzések

A hetedik keretprogram Kapacitások egyedi programja alapján elvégzett nemzetközi együttműködési tevékenységek általános
célkitűzése, hogy a harmadik országokkal kialakított stratégiai partnerségeken, illetve a globális és a harmadik világ specifikus
problémái megválaszolása által segítsen egy erős és koherens közösségi tudományos és technológiai politika kialakításában. A
tevékenységek az alábbi harmadik országokat érintik: a tagjelölt országok, társult és iparosodott országok, valamint a nemzet-
közi együttműködésben partner országok (Ázsia, Latin-Amerika, Kelet-Európa és Közép-Ázsia, az afrikai, karibi és csendes-
óceáni országok, a mediterrán partnerség országai és a Nyugat-Balkán).

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 Kapacitások egyedi programról szóló, 2006. december 19-i 2006/974/EK tanácsi hatá-
rozat (HL L 400., 2006.12.30., 300. o.).
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