
BIZOTTSÁG
15. CÍM — OKTATÁS ÉS KULTÚRA

15 05. ALCÍM — AZ IFJÚSÁG ÉS A SPORT TERÉN MEGVALÓSULÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÖSZTÖNZÉSE ÉS TÁMOGATÁSA

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

15 05. AZ IFJÚSÁG ÉS A SPORT TERÉN
MEGVALÓSULÓ EGYÜTTMŰKÖ-
DÉS ÖSZTÖNZÉSE ÉS TÁMO-
GATÁSA

15 05 09. Korábbi programok/intézkedések
befejezése az ifjúság terén 3.2 — 18 801 000 p.m. 61 750 000 121 206 562,22 120 217 996,16

15 05 55. Cselekvő ifjúság 3.2 120 983 000 100 000 000 114 768 000 60 100 000

15 05. Alcím – Összesen 120 983 000 118 801 000 114 768 000 121 850 000 121 206 562,22 120 217 996,16

15 05 09. Korábbi programok/intézkedések befejezése az ifjúság terén

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

— 18 801 000 p.m. 61 750 000 121 206 562,22 120 217 996,16

Megjegyzések

Ez az előirányzat a 2007 előtt támogatott intézkedések befejezését hivatott fedezni az alábbi költségvetési fejezetek alatt:

– Ifjúság

– Kísérleti projektek fiatalok részvételével

– Sport: a közösségi sportpolitikát előkészítő intézkedések

– A sport általi nevelés európai éve

– Európai Ifjúsági Fórum

– A nemzetközi, nem kormányzati ifjúsági szervezetek támogatása

Az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az EFTA-tagállamok által az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-tagállamokból befolyó hozzájárulásokkal.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett EFTA-tagállamoktól származó hozzá-
járulások 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.

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

Jogalap

Kísérleti projekt és előkészítő fellépések, ahogy azokat a legutóbb az 1525/2007/EK rendelettel (HL L 343., 2007.12.27., 9. o.)
módosított, az Európai Közösségek általános költségvetésére 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 előírja.

A legutóbb a 885/2004/EK tanácsi rendelettel (HL L 168., 2004.5.1., 1. o.) módosított, az Ifjúság közösségi cselekvési program
létrehozásáról szóló, 2000. április 13-i 1031/2000/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 117., 2000.5.18., 1. o.).

A legutóbb a 885/2004/EK tanácsi rendelettel (HL L 168., 2004.5.1., 1. o.) módosított, a sporton keresztül történő nevelés 2004.
évi európai évének létrehozásáról szóló, 2003. február 6-i 291/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 43.,
2003.2.18., 1. o.).

Az ifjúságpolitika terén európai szintű tevékenységet folytató szervezeteket támogató közösségi cselekvési program létrehozá-
sáról szóló, 2004. április 21-i 790/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 138., 2004.4.30., 24. o.).

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és ered-
ményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás (HL C 139., 2006.6.14., 1. o.) és különösen annak
37. pontja.
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BIZOTTSÁG
15. CÍM — OKTATÁS ÉS KULTÚRA

15 05. ALCÍM — AZ IFJÚSÁG ÉS A SPORT TERÉN MEGVALÓSULÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÖSZTÖNZÉSE ÉS TÁMOGATÁSA (folytatás)

15 05 55. Cselekvő ifjúság

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

120 983 000 100 000 000 114 768 000 60 100 000

Megjegyzések

Az 1719/2006/EK határozat értelmében ez az előirányzat a következő cselekvések költségeinek fedezésére szolgál:

– Ifjúság Európáért: e tevékenység célja a fiatalok csereprogramjainak támogatása mobilitásuk, az ifjúsági kezdeményezések,
valamint a demokráciában való részvételt támogató projektek és kezdeményezések elősegítése érdekében, amelyek lehe-
tővé teszik, hogy tudatosabb polgárként lépjenek fel, és jobban megértsék egymást.

– Európai önkéntes szolgálat: e tevékenység célja, hogy elősegítse a fiatalok részvételét az önkéntes tevékenységek különféle
formáiban, az Európai Unión belül és azon kívül.

– Ifjúság a világért: e tevékenység célja az 5. cikk szerinti partnerországokkal közös projektek támogatása, különösen a fia-
talok és a szociálpedagógusok csereprogramjainak, valamint azon kezdeményezéseknek a támogatása, amelyek erősítik a
fiatalok közötti kölcsönös megértést és szolidaritást, valamint elősegítik az ifjúság és a civil társadalom területén folytatott
együttműködés fejlesztését.

– Szociálpedagógusok és támogató rendszerek: e tevékenység célja az ifjúságpolitika területén európai szintű tevékenységet
folytató szervezetek támogatása, különös tekintettel a nem kormányzati ifjúsági szervezetek működésére, a hálózatépítés-
re, a szociálpedagógusok csereprogramjaira, képzésére és hálózataik kialakítására, az innovációra és a tevékenységek minő-
ségi fejlesztésére, a fiatalok tájékoztatására és a program célkitűzéseinek eléréséhez szükséges struktúrák és tevékenységek
kialakítására.

– A politikai együttműködés támogatása: e tevékenység célja, hogy megszervezze az ifjúság világának különféle szereplői,
különösen a fiatalok, a szociálpedagógusok és a politikai felelősök közötti párbeszédet, hozzájáruljon az ifjúságpolitika terü-
letén a politikai együttműködés fejlesztéséhez, és megvalósítsa az ifjúságpolitika területének jobb ismeretéhez szükséges
munkákat és hálózatépítést.

Az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az EFTA-tagállamok által az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-tagállamokból befolyó hozzájárulásokkal.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett EFTA-tagállamoktól származó hozzá-
járulások 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.

A tagjelölt országok és a Nyugat-Balkán országai által a közösségi programokban való részvétel céljából adott hozzájárulások-
ból eredő, a bevételkimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bármely bevétel a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének
d) pontjával összhangban további kiadásokra felhasználható.

A Svájci Államszövetség által a közösségi programokban való részvétel céljából adott hozzájárulásokból eredő, a bevételkimu-
tatás 6 0 3 3. jogcíme alá tartozó bármely bevétel a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban
további kiadásokra felhasználható.

Jogalap

A 2007 és 2013 közötti időszakra vonatkozó Cselekvő ifjúság program létrehozásáról szóló, 2006. november 15-i
1719/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 327., 2006.11.24., 30. o.).
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