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Megjegyzések

A tudásba való befektetés a legjobb módszer Európa számára egy globalizált gazdaságban a fenntartható növekedés előmozdí-
tására. Az EU több programja is hozzájárul a tudás növekedés érdekében történő mozgósításához, de a kutatási program az EU
tudással kapcsolatos politikájának sarokköve. A kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó
hetedik keretprogram „Kapacitások” egyedi programja az összeurópai kutatási és innovációs kapacitás bővítését tűzte ki célul,
hogy lehetővé tegye a multidiszciplináris európai kiválósági központok életre hívását, megerősítését és hozzáférhetőségét. A
kutatási infrastruktúra kiemelten is kulcsszerepet játszik az ismeretek teremtésében, terjesztésében, alkalmazásában és felhasz-
nálásában, ekképpen előmozdítva az innovációt.

E tevékenységek révén konkrétabban az IKT-alapú infrastruktúrák vagy e-infrastruktúrák kiépítését végzik. Az e-infrastruktúrák
a megosztott IKT-alapú erőforrásoknak (számítókapacitás, összeköttetés, tárolás, adatok és műszerek) a virtuális közösségekhez
való eljuttatása révén nyújt szolgáltatásokat a kutatói közösségeknek. Az e területen alkalmazott európai megközelítés erősítése
szinergiát hoz létre a nemzeti infrastruktúrák és kezdeményezések között, biztosítja a kritikus tömegek elérését, új befekteté-
seket ésszerűsít és világviszonylatban vezető szerepre tör. Ezzel jelentős lökés adható az európai kutatási potenciál fellendíté-
sének és kihasználásának, az e-infrastruktúrát az Európai Kutatási Térség sarokkövévé, a tudományközi innováció „előfutárává”
és a tudományos életet megváltoztató motorrá téve.

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 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.

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.
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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.

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 Kapacitások egyedi programról szóló, 2006. december 19-i 2006/974/EK tanácsi hatá-
rozat (HL L 400., 2006.12.30., 299. o.; helyesbítés: HL L 54., 2007.2.22., 101. o.).
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