
BIZOTTSÁG
16. CÍM — TÁJÉKOZTATÁS

16 03. ALCÍM — „POLGÁRKÖZELI TÁJÉKOZTATÁS”

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 03. „POLGÁRKÖZELI TÁJÉKOZTA-
TÁS”

16 03 01. Tájékoztatási irodák 3.2 15 300 000 15 500 000 16 752 500 14 000 000 16 391 270,53 17 762 196,44

16 03 02. Helyi fellépések 3.2 11 400 000 10 700 000 8 393 000 7 000 000 8 598 283,51 6 997 338,49

16 03 04. Egyedi fellépések kiemelt priori-
tású témákban, ideértve a
PRINCE programot is 3.2 12 830 000 10 500 000 7 868 000 7 500 000 9 182 651,30 4 824 636,57

16 03 05. EuroGlobe 3.2 1 000 000 1 000 000 1 500 000 1 500 000

16 03 06. Kísérleti projekt – Kísérleti
információs hálózatok 3.2 1 500 000 1 500 000 5 000 000 3 000 000

16 03. Alcím – Összesen 42 030 000 39 200 000 39 513 500 33 000 000 34 172 205,34 29 584 171,50

16 03 01. Tájékoztatási irodák

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

15 300 000 15 500 000 16 752 500 14 000 000 16 391 270,53 17 762 196,44

Megjegyzések

Korábbi 16 05 01. jogcímcsoport

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

– egész Európában a tájékoztatási irodák finanszírozása (Europa Direct-hálózat). A tájékoztatási irodák a Bizottság tagálla-
mokban működő képviseleteinek munkáját egészítik ki,

– az információs hálózatok támogatása – képzés, koordináció és segítségnyújtás,

– a tájékoztató anyagok tájékoztatási irodák általi tárolásának és terjesztésének finanszírozása,

– a nemzeti tájékoztatási irodák és/vagy ehhez kapcsolódóan a fokozatos megszüntetéssel járó kiadások finanszírozása, vala-
mint a 2007. december 31. előtti kötelezettségvállalások elszámolása.

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 közlemé-
nyek 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 – az
Europa portálon keresztül – közzétett egy fehér könyvet is az európai kommunikációs politikáról (COM(2006) 35 végle-
ges) azzal a céllal, hogy az Unió közelebb kerüljön polgáraihoz, amelyet konzultáció után később működési javaslatok követnek.

A kedvezményezettől függetlenül e jogcímcsoport alapján igazgatási kiadás nem engedélyezett.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 100 000 EUR.

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 03. ALCÍM — „POLGÁRKÖZELI TÁJÉKOZTATÁS” (folytatás)

16 03 02. Helyi fellépések

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

11 400 000 10 700 000 8 393 000 7 000 000 8 598 283,51 6 997 338,49

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Unió decentralizált tájékoztatási költségeinek fedezésére szolgál. A helyi tájékoztatási tevékenység
célja elsősorban a célcsoportok rendelkezésére bocsátani az időszerű kérdések elmélyültebb megértéséhez 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 elsősorban a tagállamokban található képviseleteken keresztül valósulnak meg:

– szemináriumok és konferenciák,

– európai témájú rendezvények, kiállítások, PR-tevékenységek szervezése és az azokon történő részvétel, egyéni látogatások
szervezése stb.,

– a polgárokat célzó közvetlen tájékoztatási tevékenységek (pl. tanácsadó szolgáltatások a polgároknak),

– a véleményformálókat célzó közvetlen tájékoztatási tevékenység, ezen belül is különösen az uniós állampolgárok nagy része
számára jelentős információforrásként szolgáló regionális napi sajtót érintő fokozott intézkedések,

– tájékoztatási központok és nyilvános információs pontok megnyitása és irányítása.

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

Az előirányzat egy része az Európai Unió 2008. június 14. és szeptember 14. között a spanyolországi Zaragozában megren-
dezésre kerülő „Víz és fenntartható fejlődés” elnevezésű expón való részvételéből fakadó, elsősorban az EU standjával kapcso-
latban felmerülő költségek fedezésére szolgál a kommunikációval foglalkozó intézményközi munkacsoport 2007. május 22-i
ülésén elfogadott megállapodásnak megfelelően.

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 03. ALCÍM — „POLGÁRKÖZELI TÁJÉKOZTATÁS” (folytatás)

16 03 04. Egyedi fellépések kiemelt prioritású témákban, ideértve a PRINCE programot is

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

12 830 000 10 500 000 7 868 000 7 500 000 9 182 651,30 4 824 636,57

Megjegyzések

Ez az előirányzat a kiemelt prioritású témákkal kapcsolatos kommunikációs tevékenységek költségeinek fedezésére szolgál.

Összhangban állnak a Bizottság által elfogadott, a polgárokkal folytatott kommunikáció fejlesztéséről szóló cselekvési tervvel
(SEC(2005) 985 végleges) és az európai kommunikációs politikáról szóló fehér könyvvel (COM(2006) 35 végleges), amelyet a
Bizottság a többi intézménnyel együttműködve dolgozott ki.

Ez az előirányzat elsősorban a polgároknak az Unió jelenlegi és jövőbeli lehetőségeiről – lehetőleg saját anyanyelvükön – való
tájékoztatásának és az erről folytatott vitába történő bevonásának a fedezésére szolgál.

Különösen a következő tevékenységeket foglalják magukban:

– a „D-terv: demokrácia, dialógus és diszkusszió” (COM(2005) 494 végleges).

– egyéb kiemelt prioritású, egy- vagy többéves különleges témákkal kapcsolatos tájékoztatási tevékenységek,

– nemzeti vagy nemzetközi, egyedi tájékoztatási tevékenységek a tájékoztatási prioritásokkal összhangban,

– a tagállamokkal partnerségben szervezett tájékoztatási tevékenységek a tagállamok által alkalmazott cselekvési eszközök
közötti szinergia kialakítása és ezáltal az Európai Uniót érintő tájékoztatási és kommunikációs tevékenységeik koordiná-
lása érdekében.

Ezek a tevékenységek, amelyeket a tagállamok hatóságaival és/vagy a civil társadalommal szoros együttműködésben végeztek
el, figyelembe veszik a nemzeti és regionális sajátosságokat.

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.

Az intézkedéseket végrehajtják:

– a bizottsági képviseletek a tagállamokban,

– a Bizottság székhelyén működő szervezeti egységek.

A kedvezményezettől függetlenül e jogcímcsoport alapján igazgatási kiadás nem engedélyezett.

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

Az előirányzat egy részét elkülönítették a 2008. június 25. és 27. között, a 2008-as zaragozai világkiállítás nyitányaként meg-
rendezendő, „Éltető folyók” elnevezésű európai ifjúsági fórum finanszírozására. Ezek a tevékenységek, amelyeket a tagállamok
hatóságaival és/vagy a civil társadalommal szoros együttműködésben végeznek, figyelembe veszik a nemzeti és regionális
sajátosságokat.

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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BIZOTTSÁG
16. CÍM — TÁJÉKOZTATÁS

16 03. ALCÍM — „POLGÁRKÖZELI TÁJÉKOZTATÁS” (folytatás)

16 03 05. EuroGlobe

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

1 000 000 1 000 000 1 500 000 1 500 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a vitát, a kultúrát és az ismeretszerzést szolgáló európai közös tér kialakítását célzó, mozgó Globe színház
létrehozására irányuló, 2007-ben elindított kísérleti projekt folytatásának fedezésére szolgál.

Jogalap

Kísérleti projekt 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 ren-
delet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.) 49. cikkének (6) bekezdése értelmében.

16 03 06. Kísérleti projekt – Kísérleti információs hálózatok

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

1 500 000 1 500 000 5 000 000 3 000 000

Megjegyzések

Az előirányzat a 2007. december 31-ig vállalt kötelezettségek rendezésének fedezésére szolgál.

A kísérleti projekt 2007-ben indult, és tovább lehetne folytatni. Az IT-alapú információs hálózatok elősegítik majd a nemzeti,
regionális és helyi szintű tájékoztatás javulását.

Jogalap

Kísérleti projekt 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 ren-
delet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.) 49. cikkének (6) bekezdése értelmében.
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