
BIZOTTSÁG
08. CÍM — KUTATÁS

08 19. ALCÍM — KAPACITÁSOK – A KUTATÁSI POLITIKÁK KÖVETKEZETES FEJLŐDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

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 19. KAPACITÁSOK – A KUTATÁSI
POLITIKÁK KÖVETKEZETES FEJ-
LŐDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

08 19 01. Kapacitások – A kutatási politi-
kák következetes fejlődésének
támogatása 1.1 9 858 000 5 758 000 7 600 000 2 700 000

08 19. Alcím – Összesen 9 858 000 5 758 000 7 600 000 2 700 000

Megjegyzések

Korábbi 08 23. alcím

08 19 01. Kapacitások – A kutatási politikák következetes fejlődésének támogatása
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A kutatási-fejlesztési ráfordítások 3 %-ra növelése és hatékonyságuk fokozása kitüntetett helyen szerepel a növekedés és a fog-
lalkoztatás jegyében indított lisszaboni stratégiában. Ezért a hatóságok egyik fő célja a szakpolitikák következetes kombináci-
ójának kialakítása az állami és magánberuházások ösztönzése érdekében. Az e megnevezés alatt tárgyalt tevékenységek
támogatják a hatékony és következetes kutatási politikák kifejlesztését regionális, nemzeti és közösségi szinten, strukturált infor-
máción, mutatókon és elemzéseken, valamint olyan tevékenységeken keresztül, amelyek célja a kutatási politikák koordiná-
ciója, különösen a koordináció nyílt módszerének alkalmazása a kutatási politikában.

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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