
BIZOTTSÁG
09. CÍM — INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉS MÉDIA

09 06. ALCÍM — I2010 – AUDIOVIZUÁLIS POLITIKA ÉS A MEDIA PROGRAM

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 06. I2010 – AUDIOVIZUÁLIS POLI-
TIKA ÉS A MEDIA PROGRAM

09 06 01. Media 2007 – Az európai audio-
vizuális ágazat támogató prog-
ramja

09 06 01 01. Media 2007 – Az európai audio-
vizuális ágazat támogató prog-
ramja 3.2 93 794 000 70 200 000 74 862 000 23 000 000

09 06 01 02. Előkészítő intézkedés a Media
2007 programok harmadik orszá-
gokban történő végrehajtásáról 4 2 000 000 2 000 000

09 06 01. jogcímcsoport –
Részösszeg 95 794 000 72 200 000 74 862 000 23 000 000

09 06 02. Korábbi Media programok befe-
jezése 3.2 — 21 600 000 — 62 000 000 90 754 571,23 100 817 670,63

09 06 03. Egyéb intézkedések az audiovizu-
ális ágazat és a média területén 3.2 900 000 1 100 000 1 150 000 1 150 000 1 080 813,97 1 188 962,64

09 06 04. Növekedés és az audiovizuális
ágazat: az „i2i” audiovizuális
kezdeményezést előkészítő fellé-
pések 3.2 — p.m. — p.m. 0,— 274 872,62

09 06. Alcím – Összesen 96 694 000 94 900 000 76 012 000 86 150 000 91 835 385,20 102 281 505,89

09 06 01. Media 2007 – Az európai audiovizuális ágazat támogató programja

09 06 01 01. Media 2007 – Az európai audiovizuális ágazat támogató programja

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

93 794 000 70 200 000 74 862 000 23 000 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

– A gyártást megelőző szakasz támogatása:

– Az audiovizuális szakemberek forgatókönyv-írási, vezetési és új technológiákkal kapcsolatos képességének és végzett-
ségének megszerzése. Például: az oktatók mobilitásának támogatása; az új tagállamok szakembereinek szóló
ösztöndíjak.

– Az audiovizuális alkotások fejlesztésének támogatása, figyelembe véve mind a kreatív (forgatókönyvek), mind a gaz-
dasági szempontokat (gyártási stratégiák, forgalmazás és ösztönzés). Például: az egyéni projektek vagy projektkataló-
gusok fejlesztésének támogatása; a kkv-k általi finanszírozás megkönnyítésére tervezett támogatás.
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BIZOTTSÁG
09. CÍM — INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉS MÉDIA

09 06. ALCÍM — I2010 – AUDIOVIZUÁLIS POLITIKA ÉS A MEDIA PROGRAM (folytatás)

09 06 01. (folytatás)

09 06 01 01. (folytatás)

– A gyártás utáni szakasz támogatása:

– Az európai alkotások transznacionális forgalmazásának támogatása, a nem nemzeti európai alkotások forgalmának
javítása. Például: a nem nemzeti európai filmek forgalmazásának támogatása mozikban és videofilm formátumban; a
nem nemzeti európai filmek forgalmazóinak automatikus és szelektív támogatása, promóciós csomagok támogatása,
digitalizálási támogatás.

– Az európai alkotások ösztönzésének javítása. Például: a szakemberek számára hozzáférés biztosítása az európai és
nemzetközi piacokhoz; az európai kulturális sokszínűséget bemutató alkotások eljuttatása a közönséghez.

– Az innováció támogatása és a program technológiaiváltozásokhoz való alkalmazkodóképességének biztosítása. Fellépés:
kísérleti projektek támogatása, különösen a digitális technológiáké.

– A magas minőségű programok támogatása, és ezzel egy időben az erőszakos tartalmak sugárzásának korlátozása.

– A Media Desk tájékoztatási irodák európai hálózatának támogatása.

– Az Európai Audiovizuális Megfigyelő Intézet támogatása.

– A fiatalkorú nézők számára nem megfelelő tartalmak megjelölésére vonatkozó közösségi jogszabályok nyomon követése
és végrehajtása.

Az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az EFTA-államok által az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-államokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájé-
koztatásképpen ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államoktól származó hozzájá-
rulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban célhoz kötött
bevételnek minősülnek; lehetővé teszik a megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását az e szakasszal kapcsolatos kia-
dáskimutatás e részének V. melléklete 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.

A Svájci Államszövetség által a közösségi programokban való részvétel céljából adott hozzájárulásokból eredő, a bevételkimu-
tatás 6 0 3 3. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésével összhangban további elői-
rányzatok nyújthatók.

A megvalósítás nehézségeinek kiküszöbölése érdekében a Bizottságnak tájékoztatást kell nyújtania a befejezett vagy tervezett
cselekvésekről. A tájékoztatásnak a következő háromoldalú ülésen kell megtörténnie. Ez összhangban van a költségvetés helyes
végrehajtásának biztosításáról szóló, a 2006. novemberi költségvetési egyeztetésen elfogadott nyilatkozattal.

Jogalap

Az európai audiovizuális ágazatot támogató program végrehajtásáról (Media 2007) szóló, 2006. november 15-i 1718/2006/EK
európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 327., 2006.11.24., 12. o.).

09 06 01 02. Előkészítő intézkedés a Media 2007 programok harmadik országokban történő végrehajtásáról

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

2 000 000 2 000 000

Megjegyzések

Ez az előkészítő intézkedés három tevékenységi körre fog koncentrálni:

– Képzési támogatás:

A Media 2007 által támogatott képzések megnyitása harmadik országok számára, valamint hálózatépítés a tagállamokban
és harmadik országokban található filmiskolák között.
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BIZOTTSÁG
09. CÍM — INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉS MÉDIA

09 06. ALCÍM — I2010 – AUDIOVIZUÁLIS POLITIKA ÉS A MEDIA PROGRAM (folytatás)

09 06 01. (folytatás)

09 06 01 02. (folytatás)

– Értékesítők támogatása:

Azon értékesítők támogatása, akik harmadik országokban forgalmaznak európai filmeket, illetve emellett harmadik ország-
beli filmeket forgalmaznak az Európai Unión belül.

– Mozihálózatok kialakításának támogatása:

Az EuropaCinema modell alkalmazása harmadik országokban. A hálózathoz tartozó moziknak a programjukban jelentős
részt kell szentelniük az európai filmek terjesztésének. Másrészt az EuropaCinema hálózathoz tartozó mozik elkötelezik
magukat, hogy hasonló arányban tűznek műsorra harmadik országbeli filmeket.

Jogalap

Előkészítő intézkedés a legutóbb az 1525/2007/EK rendelettel (HL L 343., 2007.12.27., 9. o.) módosított, az Európai Közös-
ségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom taná-
csi rendelet 49. cikkének (2) bekezdése értelmében (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.).

09 06 02. Korábbi Media programok befejezése

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

— 21 600 000 — 62 000 000 90 754 571,23 100 817 670,63

Megjegyzések

Az előirányzat célja korábbi kötelezettségvállalások finanszírozása.

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.

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 legutóbb a 885/2004/EK rendelettel (HL L 168., 2004.5.1., 1. o.) módosított, az európai audiovizuális alkotások fejlesztését,
forgalmazását és promócióját előmozdító program végrehajtásáról (Media Plus – Fejlesztés, terjesztés és vásárlásösztönzés)
(2001–2005) szóló, 2000. december 20-i 2000/821/EK tanácsi határozat (HL L 336., 2000.12.30., 82. o.).

A legutóbb a 885/2004/EK tanácsi rendelettel (HL L 168., 2004.5.1., 1. o.) módosított, az európai audiovizuális műsorkészítő
ágazatban működő szakemberek képzési programjának megvalósításáról (Media – Oktatás) (2001–2005) szóló, 2001. január
19-i 163/2001/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 26., 2001.1.27., 1. o.).
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BIZOTTSÁG
09. CÍM — INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉS MÉDIA

09 06. ALCÍM — I2010 – AUDIOVIZUÁLIS POLITIKA ÉS A MEDIA PROGRAM (folytatás)

09 06 03. Egyéb intézkedések az audiovizuális ágazat és a média területén

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

900 000 1 100 000 1 150 000 1 150 000 1 080 813,97 1 188 962,64

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

– a határok nélküli televíziózásról szóló irányelv végrehajtása, és

– a média fejlődésének figyelemmel kísérése, beleértve a pluralizmus kérdését.

Jogalap

Lásd még a 09 01 04 06. jogcímet.

A 2007/65/EK irányelvvel (HL L 332., 2007.12.18., 27. o.) módosított, a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intéz-
kedésekben megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezéseinek összehangolásáról szóló
89/552/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 1997. június 30-i 97/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 202.,
1997.7.30., 60. o.).

09 06 04. Növekedés és az audiovizuális ágazat: az „i2i” audiovizuális kezdeményezést előkészítő fellépések

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. 0,— 274 872,62

Megjegyzések

Ez az előirányzat az i2i audiovizuális kezdeményezés keretében támogatott előkészítő tevékenység befejezésének fedezésére
szolgál.

Jogalap

Előkészítő intézkedések a legutóbb az 1525/2007/EK rendelettel (HL L 343., 2007.12.27., 9. o.) módosított, az Európai Közös-
ségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom taná-
csi rendelet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.) 49. cikkének (6) bekezdése értelmében.
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