
BIZOTTSÁG
09. CÍM — INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉS MÉDIA

09 03. ALCÍM — I2010 – IKT ÁTVÉTELE

Cím
Alcím

Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés PK

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

09 03. I2010 – IKT ÁTVÉTELE

09 03 01. Versenyképességi és innovációs
keretprogram – Információs és
kommunikációs technológiai
szakpolitikai támogató program
– Igazgatási kiadások 1.1 51 000 000 23 000 000 56 485 000 1 100 000

09 03 02. eContent plus – Az európai digi-
tális tartalom támogatása 1.1 42 570 000 27 000 000 46 900 000 24 070 000 31 616 255,54 22 531 751,16

09 03 03. Előkészítő intézkedés egy jobb
jogalkotásra és a nyilvánosság
részvételére szolgáló interneta-
lapú rendszer létrehozására 1.1 5 000 000 4 850 000 5 000 000 3 800 000 1 999 797,78 463 881,77

09 03 04. Korábbi programok befejezése

09 03 04 01. A transzeurópai távközlési háló-
zatok (eTEN) program befejezése 1.1 — 30 000 000 — 45 000 000 48 251 290,98 27 990 360,04

09 03 04 02. A Modinis program befejezése 1.1 — 4 500 000 — 5 500 000 7 579 720,62 5 669 115,53

09 03 04. jogcímcsoport –
Részösszeg — 34 500 000 — 50 500 000 55 831 011,60 33 659 475,57

09 03. Alcím – Összesen 98 570 000 89 350 000 108 385 000 79 470 000 89 447 064,92 56 655 108,50

09 03 01. Versenyképességi és innovációs keretprogram – Információs és kommunikációs technológiai szakpolitikai támogató pro-
gram – Igazgatási kiadások

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

51 000 000 23 000 000 56 485 000 1 100 000

Megjegyzések

Az IKT-szakpolitika-támogató program a versenyképességi és innovációs keretprogram (CIP) három egyedi programjának egyi-
ke. A program a 2007–2013-as pénzügyi keret összefüggésében egy új jogi eszköznek felel meg.

Uniós szintű fellépések kerülnek megerősítésre az információs és kommunikációs technológiák szélesebb körű elterjesztésére.
A szinergiára törekvő uniós szintű fellépések célja a bizonytalanságok és az átfedések csökkentése a tapasztalatok és a levont
tanulságok megosztása és alkalmazása révén; az interoperabilitást támogató és a piaci széttöredezettség ellen küzdő informá-
ciós és kommunikációs technológiák által életre hívott szolgáltatások belső piaci elterjedésének elősegítése. Céljuk továbbá az
innováció ösztönzéséhez szükséges szabályozási és technológiai környezet élénkítése és a potenciális (például kulturális, nyelvi,
technikai, jogi és fogyatékossághoz vagy képességzavarokhoz kapcsolódó) akadályok megszüntetése.

Az IKT-szakpolitika-támogató program a következő fellépéseket tartalmazza:

a) az egységes európai információs tér kialakítása, valamint az információs és kommunikációs technológiai termékek és szol-
gáltatások belső piacának erősítése;

b) az innováció ösztönzése az IKT szélesebb körű bevezetésén és az IKT-beruházáson keresztül;

c) integrált információs társadalom és a közérdekű területeken hatékonyabb és hatásosabb szolgáltatások kialakítása, vala-
mint az életminőség javítása, különös tekintettel a fogyatékkal élőkre, illetve a képességzavarokkal (diszlexia, diszpraxia,
diszfázia, diszkalkulia stb.) küzdőkre.
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BIZOTTSÁG
09. CÍM — INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉS MÉDIA

09 03. ALCÍM — I2010 – IKT ÁTVÉTELE (folytatás)

09 03 01. (folytatás)

Ezt főként a digitális tartalmak (1) fejlesztésének és használatának támogatása és az IKT-alapú szolgáltatások közérdekű terüle-
teken – beleértve az e-egészségügyet, az e-kormányzatot, az e-integrációt, az e-részvételt, az oktatást és képzést, illetve a kör-
nyezetvédelmet – történő kifejlesztése révén valósítják meg. A versenyképességi és innovációs programban az információs és
kommunikációs technológiák azt is biztosítják, hogy az európai vállalkozások, különösen a kkv-k élni tudjanak az IKT-alapú
szolgáltatások iránti növekvő kereslet hozta új lehetőségekkel.

A támogatás legnagyobb részét évente korlátozott számú, nagy hatású kísérleti projektekre fordítják. Kísérő intézkedéseket is
hoznak majd, például a legjobb gyakorlatokkal kapcsolatos intézkedéseket az ismeretek terjesztésére vagy a különféle érdekelt
feleket konkrét célkitűzések köré tömörítő tematikus hálózatokat. Ezeket kiegészíti az európai információs társadalom fejlődé-
sének figyelemmel kísérése olyan intézkedések révén, amelyek a politikai döntéshozatalhoz szükséges hátteret biztosítják, vala-
mint az információs és kommunikációs technológiák által a polgárok, vállalkozások (főként kkv-k) vagy nyilvános szervezetek
számára nyújtott előnyökre figyelmet terelő és azokat elősegítő intézkedések révén.

Az e jogcím alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak
82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-államokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a
bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államoktól származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a
költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdése d) pontjával összhangban célhoz kötött bevételnek minősülnek; azok megfelelő
előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadáskimutatás ezen részének V. mel-
léklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

A tagjelölt országok által a közösségi programokban való részvétel céljából adott hozzájárulásokból eredő, a bevételkimutatás
6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban további
előirányzatok nyújthatók.

Harmadik személyek által adott hozzájárulásokból eredő, a bevételkimutatás 6 0 3 3. jogcíme alá tartozó bevételekből a költ-
ségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban további előirányzatok nyújthatók e jogcím alatt.

Jogalap

A versenyképességi és innovációs keretprogram (2007–2013) létrehozásáról szóló, 2006. október 24-i 1639/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi határozat (HL L 310., 2006.11.9., 15. o.).

Lásd még a 09 01 04 03. jogcímet.

09 03 02. eContent plus – Az európai digitális tartalom támogatása

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

42 570 000 27 000 000 46 900 000 24 070 000 31 616 255,54 22 531 751,16

Megjegyzések

A program általános célkitűzése, hogy a közérdeklődésre számot tartó területeken (például a közszolgálati tájékoztatásban, a
térinformatikában, valamint az oktatási, kulturális és tudományos tartalmak területén) elérhetőbbé, felhasználhatóbbá és kiak-
názhatóbbá tegye a digitális tartalmat Európában, megkönnyítve az információk és ismeretek uniós szintű létrehozását és ter-
jesztését. A program EU-szerte támogatja az innovatív, online szolgáltatások többnyelvű tartalmának kidolgozását. Az ilyen
tartalomnak a szélessávú elérés felé kell terelnie a keresletet, és szélesebb körű előnyöket kell biztosítania a vállalkozások, az
állampolgárok és a gazdaság számára. A program arra törekszik, hogy támogassa a különböző rendszerektől származó infor-
mációk egyesítését – formátumtól, nyelvtől vagy helytől függetlenül – és biztosítsa, hogy a tartalom különböző platformokon
működjön, és jobban igazodjon a felhasználó konkrét igényeihez.

(1) A 2007–2008-as átmeneti időszakban ezt az eContentplus program keretében végzik, amelyre továbbra is önálló jogalap vonatkozik.
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BIZOTTSÁG
09. CÍM — INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉS MÉDIA

09 03. ALCÍM — I2010 – IKT ÁTVÉTELE (folytatás)

09 03 02. (folytatás)

A működés az alábbiakra összpontosít:

– a digitális tartalom elérésének, használatának és kiaknázásának megkönnyítése,

– a digitális tartalom minőségének javítása és az azzal kapcsolatos legjobb gyakorlatok megkönnyítése,

– az együttműködés és a tudatosság megerősítése.

A fent ismertetett intézkedések az alábbiakra kiterjedő megosztott költségű cselekvések tárgyát képezik: a tudás növelését célzó
projektek a meglévő termékek, folyamatok és/vagy szolgáltatások fejlesztése és/vagy a közösségi politikák előírásainak való meg-
felelés érdekében; a legjobb gyakorlatokkal kapcsolatos cselekvések az ismeretek és a különféle érdekelt feleket adott technoló-
giai és szervezeti célkitűzés köré tömörítő tematikus hálózatok terjesztése érdekében. Lesznek teljes egészében a Közösség által
finanszírozott részek is, például olyan kísérő intézkedések, amelyek hozzájárulnak a program végrehajtásához vagy a jövőbeni
tevékenységek előkészítéséhez (a programot támogató tanulmányok; információcsere, konferenciák, szemináriumok, munkaér-
tekezletek vagy egyéb találkozók és csoportos tevékenységek kezelése; terjesztési, tájékoztatási és kommunikációs tevékenysé-
gek, az intézkedés és a projektek értékelése és figyelemmel kísérése).

Az e jogcím alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak
82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-államokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a
bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államoktól származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a
költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdése d) pontjával összhangban célhoz kötött bevételnek minősülnek; azok megfelelő
előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadáskimutatás ezen részének V. mel-
léklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

A tagjelölt országok által a közösségi programokban való részvétel céljából adott hozzájárulásokból eredő, a bevételkimutatás
6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban további
előirányzatok nyújthatók.

Jogalap

Az európai multimédiás tartalomszolgáltató ipar fejlesztését és a kialakuló információs társadalomban a multimédiás tartalom
ösztönzését szolgáló többéves közösségi program (INFO 2000) elfogadásáról szóló, 1996. május 20-i 96/339/EK tanácsi hatá-
rozat (HL L 129., 1996.5.30., 24. o.).

Az információs társadalomban a nyelvi sokféleségét támogató többéves közösségi program elfogadásáról szóló, 1996. novem-
ber 21-i 96/664/EK tanácsi határozat (HL L 306., 1996.11.28., 40. o.).

A globális hálózatokon található európai digitális tartalom fejlesztését és használatát ösztönző és az információs társadalomban
a nyelvi sokféleséget támogató többéves közösségi program elfogadásáról szóló, 2000. december 22-i 2001/48/EK tanácsi hatá-
rozat (HL L 14., 2001.1.18., 32. o.).

A digitális tartalmat Európán belül hozzáférhetőbbé, felhasználhatóbbá és hasznosíthatóbbá tevő, többéves közösségi program
létrehozásáról szóló, 2005. március 9-i 456/2005/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 79., 2005.3.24., 1. o.).

Lásd a 09 01 04 02. jogcímet.

09 03 03. Előkészítő intézkedés egy jobb jogalkotásra és a nyilvánosság részvételére szolgáló internetalapú rendszer létrehozására

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

5 000 000 4 850 000 5 000 000 3 800 000 1 999 797,78 463 881,77

Megjegyzések

Az előirányzatot egy olyan IKT-alapú rendszer létrehozására és próbaüzemére kell felhasználni, amelyben a polgárok, vállala-
tok, a nem kormányzati szervezetek, valamint a társadalmi-gazdasági és politikai csoportok részt vesznek a döntéshozatali folya-
matban, az amerikai Federal Docket Management System (Szövetségi Nyilvántartás-kezelő Rendszer) mintájára. Az intézkedések
többségét költségmegosztásos alapon fogják végrehajtani. Más területeket teljes egészében a Közösség fog finanszírozni, ezek
közé tartozik a munkaértekezletek és találkozók, a tájékoztatási és kommunikációs tevékenységek, valamint a fellépés és a pro-
jektek felügyeletének finanszírozása.
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BIZOTTSÁG
09. CÍM — INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉS MÉDIA

09 03. ALCÍM — I2010 – IKT ÁTVÉTELE (folytatás)

09 03 03. (folytatás)

Jogalap

A legutóbb az 1525/2007/EK rendelettel (HL L 343., 2007.12.27., 9. o.) módosított, az Európai Közösségek általános költség-
vetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248.,
2002.9.16., 1. o.) 49. cikkének (6) bekezdése szerinti előkészítő intézkedések.

09 03 04. Korábbi programok befejezése

09 03 04 01. A transzeurópai távközlési hálózatok (eTEN) program befejezése

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

— 30 000 000 — 45 000 000 48 251 290,98 27 990 360,04

Megjegyzések

Az előirányzat célja a távközlési hálózatokkal kapcsolatos, korábban vállalt kötelezettségek rendezése.

Az e jogcím alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak
82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-államokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a
bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államoktól származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a
költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban célhoz kötött bevételnek minősülnek; azok megfe-
lelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadáskimutatás ezen részének V. mel-
léklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

Jogalap

A referenciaösszegek tekintetében a 788/2004/EK rendelettel (HL L 138., 2004.4.30., 17. o.) és a legutóbb a 680/2007/EK euró-
pai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 162., 2007.6.22., 1. o.) módosított, a közösségi pénzügyi támogatásnak a transze-
urópai hálózatok terén történő odaítélésére vonatkozó általános szabályok megállapításáról szóló, 1995. szeptember 18-i
2236/95/EK tanácsi rendelet (HL L 228., 1995.9.23., 1. o.).

Az Euro-ISDN (integrált szolgáltatások digitális hálózata) transzeurópai hálózatként való fejlesztésére vonatkozó iránymuta-
tásokról szóló, 1995. november 9-i 2717/95/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 282., 1995.11.24., 16. o.).

A legutóbb az 1376/2002/EK határozattal (HL L 200., 2002.7.30., 1. o.) módosított, a transzeurópai távközlő hálózatokra
vonatkozó iránymutatásokról szóló, 1997. június 17-i 1336/97/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 183.,
1997.7.11., 12. o.).

Lásd a 09 01 04 03. jogcímet.

09 03 04 02. A Modinis program befejezése

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

— 4 500 000 — 5 500 000 7 579 720,62 5 669 115,53

Megjegyzések

Az előirányzat célja a Modinis többéves programmal kapcsolatos, korábban vállalt kötelezettségek rendezése.
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BIZOTTSÁG
09. CÍM — INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉS MÉDIA

09 03. ALCÍM — I2010 – IKT ÁTVÉTELE (folytatás)

09 03 04. (folytatás)

09 03 04 02. (folytatás)

Az e jogcím alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak
82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-államokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a
bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államoktól származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a
költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdése d) pontjával összhangban célhoz kötött bevételnek minősülnek; azok megfelelő
előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadáskimutatás ezen részének V. mel-
léklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

A tagjelölt országok által a közösségi programokban való részvétel céljából adott hozzájárulásokból eredő, a bevételkimutatás
6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban további
előirányzatok nyújthatók.

Jogalap

A 807/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 36. o.) módosított, az információs társadalom európai meggyökeresedését
ösztönző többéves közösségi program (Információs társadalom) elfogadásáról szóló, 1998. március 30-i 98/253/EK tanácsi
határozat (HL L 107., 1998.4.7., 10. o.).

A legutóbb a 2113/2005/EK határozattal (HL L 344., 2005.12.27., 34. o.) módosított, az eEurope 2005 cselekvési terv figye-
lemmel kísérésére, a helyes gyakorlatok terjesztésére, valamint a hálózati és informatikai biztonság javítására vonatkozó több-
éves (2003–2005) (Modinis) program elfogadásáról szóló, 2003. november 17-i 2256/2003/EK európai parlamenti és tanácsi
határozat (HL L 336., 2003.12.23., 1. o.).
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