
BIZOTTSÁG
16. CÍM — TÁJÉKOZTATÁS

16 02. ALCÍM — TÁJÉKOZTATÁS ÉS A MÉDIA

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

16 02. TÁJÉKOZTATÁS ÉS A MÉDIA

16 02 02. Fellépések a multimédia területén 3.2 22 200 000 18 500 000 18 750 000 19 000 000 15 986 581,77 7 604 778,44

16 02 03. A média tájékoztatása 3.2 4 470 000 4 000 000 3 370 000 3 235 500 3 196 507,30 2 537 152,69

16 02 04. Rádió- és televízióstúdiók, vala-
mint audiovizuális berendezések
működtetése 5 6 212 000 6 212 000 5 600 000 5 600 000 5 599 419,34 5 554 634,72

16 02. Alcím – Összesen 32 882 000 28 712 000 27 720 000 27 835 500 24 782 508,41 15 696 565,85

16 02 02. Fellépések a multimédia területén

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

22 200 000 18 500 000 18 750 000 19 000 000 15 986 581,77 7 604 778,44

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következőkkel kapcsolatos általános tájékoztatási fellépések finanszírozására szolgál: az Európai Unió
(a közösségi intézmények munkája átláthatóságának biztosítása érdekében), a döntéshozatalok és az európai integráció szaka-
szai. Elsősorban a multimédiás tájékoztatási termékek létrehozásának és/vagy terjesztésének finanszírozását vagy társfinanszí-
rozását foglalják magukban.

A Bizottság a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához
intézett közleményeket fogadott el az Európai Unió információs és tájékoztatási politikájára vonatkozó tevékenységekben
való együttműködés keretéről (COM(2001) 354 végleges, COM(2002) 350 végleges és COM(2004) 196 végleges). Ezek a köz-
lemények együttműködési keret létrehozását javasolják az intézmények között, valamint az intézmények, a tagállamok
és/vagy a civil társadalom között az Európai Unió kommunikációs és tájékoztatási politikai stratégiájának fejlesztése céljából.
2006-ban a Bizottság – az Europa portálon keresztül – közzétett egy fehér könyvet is az európai kommunikációs politikáról
(COM(2006) 35 végleges) azzal a céllal, hogy az Unió közelebb kerüljön polgáraihoz, amelyet konzultáció után később műkö-
dési javaslatok követnek.

A Bizottság, az Európai Parlament és a Tanács által közösen irányított intézményközi tájékoztatási csoport (GII) meghatározza
az intézményközi együttműködéshez tartozó témák közös irányvonalait az európai uniós tájékoztatás és kommunikáció terén.
A GII e témáknak megfelelően összehangolja a nagyközönség felé irányuló központosított és decentralizált információs tevé-
kenységeket. A Bizottság által készített jelentés alapján minden évben nyilatkozik a következő évek prioritásairól.

A decentralizált tevékenységek tekintetében a Bizottság képviseleteinek és az Európai Parlament tájékoztatási irodáinak az egyes
intézmények különleges intézményi szerepére vonatkozó kérdések kivételével közösen kell kialakítani és végrehajtani az Euró-
pai Unió szakpolitikáira vonatkozó tájékoztatási és kommunikációs tevékenységet.

Az intézkedéseket végrehajtják:

– a bizottsági képviseletek a tagállamokban,

– a Bizottság székhelyén működő szervezeti egységek.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 30 000 EUR.

A kedvezményezettől függetlenül e jogcímcsoport alapján igazgatási kiadás nem engedélyezett.
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BIZOTTSÁG
16. CÍM — TÁJÉKOZTATÁS

16 02. ALCÍM — TÁJÉKOZTATÁS ÉS A MÉDIA (folytatás)

16 02 02. (folytatás)

Jogalap

A Bizottság intézményi szintű jogosultságaiból fakadó feladatok, ahogyan azokat a legutóbb az 1525/2007/EK rendelettel
(HL L 343., 2007.12.27., 9. o.) módosított, az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési ren-
deletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.) 49. cikkének (6) bekez-
dése előírja.

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i
1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.).

16 02 03. A média tájékoztatása

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

4 470 000 4 000 000 3 370 000 3 235 500 3 196 507,30 2 537 152,69

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Unió tájékoztatási vonatkozású költségeinek a fedezésére szolgál. A tájékoztatási tevékenység célja
elsősorban a célcsoportok, főképpen a média és a sajtó rendelkezésére bocsátani az időszerű kérdések elmélyültebb megértésé-
hez és közvetítéséhez szükséges eszközöket.

A Bizottság a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához
intézett közleményeket fogadott el az Európai Unió információs és tájékoztatási politikájára vonatkozó tevékenységekben
való együttműködés keretéről (COM(2001) 354 végleges, COM(2002) 350 végleges és COM(2004) 196 végleges). Ezek a köz-
lemények együttműködési keret létrehozását javasolják az intézmények között, valamint az intézmények, a tagállamok
és/vagy a civil társadalom között az Európai Unió kommunikációs és tájékoztatási politikai stratégiájának fejlesztése céljából.
2006-ban a Bizottság – az Europa portálon keresztül – közzétett egy fehér könyvet is az európai kommunikációs politikáról
(COM(2006) 35 végleges) azzal a céllal, hogy az Unió közelebb kerüljön polgáraihoz, amelyet konzultáció után később műkö-
dési javaslatok követnek.

A Bizottság, az Európai Parlament és a Tanács által közösen irányított intézményközi tájékoztatási csoport (GII) meghatározza
az intézményközi együttműködéshez tartozó témák közös irányvonalait az európai uniós tájékoztatás és kommunikáció terén.
A GII e témáknak megfelelően összehangolja a nagyközönség felé irányuló központosított és decentralizált információs tevé-
kenységeket. A Bizottság által készített jelentés alapján minden évben nyilatkozik a következő évek prioritásairól.

E tevékenységek végrehajtása a következőket foglalja magában:

– audiovizuális kommunikáció elsősorban a média felé,

– a média és egyéb platformok számára audiovizuális információs anyagok biztosítása,

– a tagállamokban a Bizottság képviseletein és a székhelyen képzési szemináriumok szervezése újságírók számára.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 5 000 EUR.

A kedvezményezettől függetlenül e jogcímcsoport alapján adminisztratív kiadás nem engedélyezett.

Jogalap

A Bizottság intézményi szintű jogosultságaiból fakadó feladatok, ahogyan azokat a legutóbb az 1525/2007/EK rendelettel
(HL L 343., 2007.12.27., 9. o.) módosított, az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési ren-
deletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.) 49. cikkének (6) bekez-
dése előírja.

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i
1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.).
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BIZOTTSÁG
16. CÍM — TÁJÉKOZTATÁS

16 02. ALCÍM — TÁJÉKOZTATÁS ÉS A MÉDIA (folytatás)

16 02 04. Rádió- és televízióstúdiók, valamint audiovizuális berendezések működtetése

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

6 212 000 6 212 000 5 600 000 5 600 000 5 599 419,34 5 554 634,72

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Bizottság stúdiói és más audiovizuális tájékoztatási berendezései összes költségének fedezésére szolgál: a sze-
mélyi állomány, a szükséges berendezések és anyagok beszerzésének, bérlésének, karbantartásának és javításának az összes
költsége.

Ez az előirányzat az Európai Unió tevékenységéről a televíziós csatornák részére nyújtott tájékoztatáshoz szükséges műhold-
szolgáltatás bérleti díjának fedezésére is szolgál. Ezeket az előirányzatokat az Európai Unióra vonatkozó összes információ ter-
jesztése érdekében az intézményközi együttműködés elveinek megfelelően kell kezelni.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 40 000 EUR.

A kedvezményezettől függetlenül e jogcímcsoport alapján igazgatási kiadás nem engedélyezett.

Jogalap

A Bizottság intézményi szintű jogosultságaiból fakadó feladatok, ahogyan azokat a legutóbb az 1525/2007/EK rendelettel
(HL L 343., 2007.12.27., 9. o.) módosított, az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési ren-
deletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.) 49. cikkének (6) bekez-
dése előírja.
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