
BIZOTTSÁG
09. CÍM — INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉS MÉDIA

09 04. ALCÍM — I2010 – EGYÜTTMŰKÖDÉS – INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK (IKT)

Cím
Alcím
Jogcímcso-
port
Jogcím

Megnevezés PK

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

09 04. I2010 – EGYÜTTMŰKÖDÉS
– INFORMÁCIÓS ÉS KOM-
MUNIKÁCIÓS TECHNOLÓ-
GIÁK (IKT)

09 04 01. Az információs és kommuni-
kációs technológiák terén
folytatott kutatási együtt-
működés támogatása (IKT –
Együttműködés) 1.1 1 060 430 000 730 000 000 1 035 463 000 220 000 000

09 04 02. Az Európai Gazdasági Tér-
ségen kívüli harmadik felek
kutatási és technológia-
fejlesztési hozzájárulásaiból
származó előirányzatok 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m. 74 264 676,45 61 460 183,68

09 04 03. Korábbi programok befeje-
zése

09 04 03 01. 2003 előtti programok befe-
jezése 1.1 — 10 000 000 — 18 000 000 2 337 430,72 115 724 369,73

09 04 03 02. A hatodik EK-keretprogram
(2003–2006) befejezése 1.1 — 410 000 000 — 580 000 000 1 111 183 436,80 934 538 535,29

09 04 03. jogcímcsoport –
Részösszeg — 420 000 000 — 598 000 000 1 113 520 867,52 1 050 262 905,02

09 04. Alcím – Összesen 1 060 430 000 1 150 000 000 1 035 463 000 818 000 000 1 187 785 543,97 1 111 723 088,70

09 04 01. Az információs és kommunikációs technológiák terén folytatott kutatási együttműködés támogatása (IKT – Együttműködés)

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

1 060 430 000 730 000 000 1 035 463 000 220 000 000

Megjegyzések

Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) program célja Európa élenjáró és meghatározó szerepének biztosítása az
IKT fejlődésében annak érdekében, hogy a társadalom és a gazdaság igényei kielégítést nyerjenek.

A tevékenységek megerősítik Európa tudományos és technológiai bázisát az IKT területén, segítenek az IKT használatán alapuló
innováció serkentésében és irányának meghatározásában, és gondoskodnak arról, hogy az IKT-ben elért előrehaladás gyorsan
az európai polgárok, mindenekelőtt a fogyatékkal élők és a diszfunkciós zavarokkal (diszlexiával, diszpraxiával, diszfáziával, disz-
kalkuliával stb.) küzdők, a vállalkozások, ipar és kormányok gyakorlati hasznára váljék.

Az IKT-vel foglalkozó téma a stratégiai kutatás prioritásait a kulcsfontosságú technológiai pilléreknek megfelelően tűzi ki, gon-
doskodik a technológiák végponttól végpontig terjedő integrálásáról, és létrehozza az IKT-alapú innovatív alkalmazások széles
skálájának kifejlesztéséhez szükséges tudást és eszközöket.
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BIZOTTSÁG
09. CÍM — INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉS MÉDIA

09 04. ALCÍM — I2010 – EGYÜTTMŰKÖDÉS – INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK (IKT) (folytatás)

09 04 01. (folytatás)

Az elvégzendő tevékenység serkenti az IKT-ágazat ipari és technológiai fejlődését és javítja a fontos IKT-intenzív ágazatok
versenyképességét – mindkét esetben nagy értékű, innovatív IKT-alapú termékeken és szolgáltatásokon, illetőleg a vállalkozá-
sokban és a közigazgatásban a szervezeti folyamatok javításán keresztül. A téma ezenkívül az IKT-nek a közszféra és a társa-
dalom igényei szolgálatában való mozgósítása révén más európai uniós politikákat is támogat.

A tevékenységek magukban foglalják az együttműködési és hálózatépítési cselekvéseket, a közös technológiai kezdeményezé-
sek és a nemzeti programkoordinációs kezdeményezések támogatását. A munkaprogramok a különböző közösségi támogatási
formákat (támogatható költségek megtérítése, átalányösszeg- vagy átalánydíjas finanszírozás) alapul véve meghatározzák a finan-
szírozási rendszereket (együttműködési projektek, kiválósági hálózatok és támogatási cselekvések stb.), amelyeket azokkal a
témákkal kapcsolatban alkalmaznak, amelyekre ajánlatokat kértek.

E jogcímcsoport terhére számolják el a Bizottság által szervezett, európai érdeklődésre számot tartó magas szintű tudományos
és technológiai találkozók, konferenciák, munkaértekezletek és szemináriumok költségét, a tanulmányokat, ösztöndíjakat, a
konkrét programok figyelemmel kísérésének és értékelésének költségeit, a Közösség nevében a többek között az Európai Kuta-
tási Térség keretében közösségi cselekvésre alkalmas új kutatási területek vizsgálata érdekében végzett magas szintű tudomá-
nyos és technológiai elemzések és értékelések finanszírozását, a programok – köztük a korábbi keretprogramok intézkedései –
eredményeinek figyelemmel kísérését és közzétételét.

Az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás alapján az
EFTA-államokból befolyó hozzájárulásokkal, valamint az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs
tevékenységekre vonatkozó, 2007–2013-ra szóló hetedik keretprogramjához társult harmadik országokból befolyó
hozzájárulásokkal.

E projektek közül néhány esetén harmadik országok, illetve harmadik országok szervezetei részt vehetnek a tudományos és
műszaki kutatás területén folytatott európai együttműködésben. A pénzügyi hozzájárulást a bevételkimutatás 6 0 1 3. jogcíme
alatt kell elszámolni, és kiegészítő előirányzatok rendelkezésre bocsátására adhat lehetőséget a költségvetési rendelet 18. cikké-
vel összhangban.

A tagjelölt országoktól a közösségi programokban való részvételük ellenében befolyt hozzájárulásokból, amelyek elszámolá-
sára a bevételkimutatás 6 0 3 1. jogcíme alatt kerül sor, a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontja alapján
pótlólagos előirányzatok rendelkezésre bocsátására nyílik lehetőség.

További előirányzatokat bocsátanak rendelkezésre a 09 04 02. jogcímcsoport alapján.

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 rendelet (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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BIZOTTSÁG
09. CÍM — INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉS MÉDIA

09 04. ALCÍM — I2010 – EGYÜTTMŰKÖDÉS – INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK (IKT) (folytatás)

09 04 02. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli harmadik felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból származó
előirányzatok

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. p.m. p.m. p.m. 74 264 676,45 61 460 183,68

Megjegyzések

Ez az előirányzat az olyan bevételekkel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál, amelyekből további előirányzatok nyújthatók,
és amelyek a kutatási és technológiai fejlesztési projektekben részt vevő (az Európai Gazdasági Térségen kívüli) harmadik felek-
től vagy harmadik országoktól származnak.

A költségvetési rendelet 18. cikkének megfelelően a bevételkimutatás 6 0 1 3. és 6 0 3 3. jogcíme alatt elszámolt bevételekből
kiegészítő előirányzatok nyújthatók.

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 az engedélyezett adminisztratív kiadások és a programra meghatározott teljes előirányzat összegének
arányával megegyező arányban.

09 04 03. Korábbi programok befejezése

09 04 03 01. 2003 előtti programok befejezése

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

— 10 000 000 — 18 000 000 2 337 430,72 115 724 369,73

Megjegyzések

Ez az előirányzat korábbi kötelezettségvállalások fedezésére szolgál.

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-államoktól 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

A 88/193/EGK határozattal (HL L 89., 1988.4.6., 35. o.) módosított, a kutatás és a műszaki fejlesztés területén folytatott közös-
ségi tevékenységek keretprogramjáról (1987–1991) szóló, 1987. szeptember 28-i 87/516/Euratom, EGK tanácsi határozat
(HL L 302., 1987.10.24., 1. o.).

A 93/167/Euratom, EGK határozattal (HL L 69., 1993.3.20., 43. o.) módosított, a kutatás és a műszaki fejlesztés területén foly-
tatott közösségi tevékenységek keretprogramjáról (1990–1994) szóló, 1990. április 23-i 90/221/Euratom, EGK tanácsi hatá-
rozat (HL L 117., 1990.5.8., 28. o.).

A kutatás és a műszaki fejlesztés területén folytatott közösségi tevékenységek keretprogramjáról (1990–1994) szóló
90/221/Euratom, EGK határozat alkalmazásáról szóló, 1993. március 15-i 93/167/Euratom, EGK tanácsi határozat (HL L 69.,
1993.3.20., 43. o.).

A legutóbb a 2535/97/EK határozattal (HL L 347., 1997.12.18., 1. o.) módosított, az Európai Közösség negyedik kutatási,
műszaki fejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó keretprogramjáról (1994–1998) szóló, 1994. április 26-i
1110/94/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 126., 1994.5.18., 1. o.).
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BIZOTTSÁG
09. CÍM — INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉS MÉDIA

09 04. ALCÍM — I2010 – EGYÜTTMŰKÖDÉS – INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK (IKT) (folytatás)

09 04 03. (folytatás)

09 04 03 01. (folytatás)

Az Európai Közösség negyedik kutatási, műszaki fejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó keretprogramjáról
(1994–1998) szóló 1110/94/EK határozatnak az Osztrák Köztársaságnak, a Finn Köztársaságnak és a Svéd Királyságnak az
Európai Unióhoz való csatlakozását követő adaptálásáról szóló, 1996. március 25-i 616/96/EK európai parlamenti és tanácsi
határozat (HL L 86., 1996.4.4., 69. o.).

Az Európai Közösség negyedik kutatási, műszaki fejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó keretprogramjáról
(1994–1998) szóló határozat másodszori adaptálásáról szóló, 1997. december 1-jei 2535/97/EK európai parlamenti és tanácsi
határozat (HL L 347., 1997.12.18., 1. o.).

Az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó ötödik keretprogramjáról
(1998–2002) szóló, 1998. december 22-i 182/1999/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 26., 1999.2.1., 1. o.).

09 04 03 02. A hatodik EK-keretprogram (2003–2006) befejezése

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

— 410 000 000 — 580 000 000 1 111 183 436,80 934 538 535,29

Megjegyzések

Ez az előirányzat korábbi kötelezettségvállalások fedezésére szolgál.

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 786/2004/EK határozattal (HL L 138., 2004.4.30., 7. o.) módosított, az Európai Közösségnek az Európai Kutatási Térség lét-
rehozását és az innovációt előmozdító hatodik kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogramjáról (2002–2006)
szóló, 2002. június 27-i 1513/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 232., 2002.8.29., 1. o.).

„Az Európai Kutatási Térség integrálása és megerősítése” (2002–2006) kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs egyedi
program elfogadásáról szóló, 2002. szeptember 30-i 2002/834/EK tanácsi határozat (HL L 294., 2002.10.29., 1. o.).

„Az Európai Kutatási Térség szerkezetének kialakítása” (2002–2006) kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs egyedi pro-
gram elfogadásáról szóló, 2002. szeptember 30-i 2002/835/EK tanácsi határozat (HL L 294., 2002.10.29., 44. o.).
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