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Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Anslag 2007
Rubrik

11 05

FISKERIFORSKNING

11 05 01

Anslag som härrör från bidrag
från tredje part (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) till forskning och teknisk utveckling

Anslag 2006

Genomförande 2005

BR
Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

1 018 752,—

Betalningar

1 096 872,—

11 05 02

Slutförande av tidigare program

11 05 02 01

Slutförande av tidigare program
(före 2003)

1.1

—

4 000 000

Slutförande av EG:s sjätte ramprogram (2003–2006)

1.1

—

11 400 000

13 500 000

—

15 400 000

13 500 000

20 200 000 17 895 419,— 19 638 140,55

p.m.

15 400 000

13 500 000

20 200 000 18 914 171,— 20 735 012,55

11 05 02 02

Artikel 11 05 02 – Delsumma
Kapitel 11 05 – Totalt

—

12 000 000

24 830,— 12 022 373,65

8 200 000 17 870 589,—

7 615 766,90

Anmärkningar
Dessa anmärkningar gäller samtliga budgetposter i detta kapitel.
Dessa anslag kommer att användas i enlighet med ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning, framlagt av kommissionen den 23 december 2005, om regler för företags, forskningscentrums och universitets deltagande i sjunde ramprogrammet och för spridning av forskningsresultat (2007–2013) (KOM(2005) 705 slutlig).
Anslagen skall också täcka följande: kostnader för möten, konferenser, workshoppar och seminarier på hög vetenskaplig eller
teknisk nivå som är av europeiskt intresse och som kommissionen arrangerar; vidare finansiering av analyser och utvärderingar
på hög vetenskaplig eller teknisk nivå som genomförs på gemenskapens uppdrag för att utforska nya forskningsområden som
lämpar sig för gemenskapsinsatser (särskilt inom ramen för det europeiska området för forskningsverksamhet); och åtgärder
för uppföljning eller spridning av programmens resultat, även beträffande åtgärder som genomförs inom ramen för föregående
ramprogram.
Tredjeländer eller organisationer från tredjeländer kan delta i vissa åtgärder inom det europeiska samarbetet inom vetenskaplig
och teknisk forskning. Eventuella finansiella bidrag bokförs i punkt 6 0 1 3 i inkomstberäkningen och kan tas upp som ytterligare anslag i enlighet med artikel 18 i budgetförordningen.
Eventuella inkomster från kandidatländernas deltagande i gemenskapsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.
Eventuella inkomster från organ utifrån för deltagande i gemenskapsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 3 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.
De ytterligare anslagen skall tas upp i artikel 11 05 01.
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11 05 01

Anslag som härrör från bidrag från tredje part (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) till forskning och teknisk
utveckling
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Åtaganden

Betalningar

1 018 752,—

1 096 872,—

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:
Betalningar
Åtaganden

Utestående åtaganden som
ingåtts före 2006

2006

1 508 310

2007

2008

2009

Följande
år och övriga

1 508 310

Åtagandebemyndiganden
från 2005 som överförts eller
gjorts disponibla på nytt
Anslag 2006

p.m.

Anslag 2007

p.m.
Totalt

1 508 310

1 508 310

Anmärkningar
Tidigare artikel 11 05 02
Detta anslag är avsett att täcka de utgifter som hör samman med sådana inkomster som gör det möjligt att avsätta ytterligare
anslag från tredje man eller tredjeland (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) som deltar i verksamhet inom forskning och teknisk utveckling.
I enlighet med artikel 18 i budgetförordningen kan inkomster som förts upp under punkt 6 0 1 3 i inkomstberäkningen leda till
att ytterligare anslag ställs till förfogande.
Eventuella inkomster från kandidatländernas deltagande i gemenskapsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.
Eventuella inkomster från organ utifrån för deltagande i gemenskapsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 3 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 18.1 d i budgetförordningen.
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11 05 02

Slutförande av tidigare program

11 05 02 01

Slutförande av tidigare program (före 2003)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2007
Åtaganden

Anslag 2006

Betalningar

—

Åtaganden

4 000 000

Genomförande 2005
Betalningar

—

Åtaganden

12 000 000

Betalningar

24 830,—

12 022 373,65

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:
Betalningar
Åtaganden

Utestående åtaganden som
ingåtts före 2006

2006

16 196 013

2007

2008

12 000 000

4 000 000

196 013

12 000 000

4 000 000

196 013

2009

Följande
år och övriga

Åtagandebemyndiganden
från 2005 som överförts eller
gjorts disponibla på nytt
Anslag 2006

—

Anslag 2007

—
Totalt

16 196 013

Anmärkningar
Tidigare punkterna 11 05 03 01 och 11 05 03 02
Detta anslag är avsett att täcka regleringen av de åtaganden som ingåtts.
Till de anslag som tas upp under denna punkt skall läggas beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet
om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll nr 32. Dessa belopp – som härrör från Eftaländernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning
av dessa enligt bilaga V till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten.
Rättslig grund
Rådets beslut 87/516/Euratom, EEG av 28 september 1987 om ramprogrammet för gemenskapens verksamhet inom forskning och teknisk utveckling (1987–1991) (EGT L 302, 24.10.1987, s. 1), ändrat genom beslut 88/193/EEG (EGT L 89, 6.4.1988,
s. 35).
Rådets beslut 90/221/Euratom, EEG av den 23 april 1990 om ramprogrammet för gemenskapens verksamhet inom forskning
och teknisk utveckling (1990–1994) (EGT L 117, 8.5.1990, s. 28), ändrat genom beslut 93/167/Euratom, EEG (EGT L 69,
20.3.1993, s. 43).
Rådets beslut 93/167/Euratom, EEG av den 15 mars 1993 om ändring av beslut 90/221/Euratom, EEG om ramprogrammet för
gemenskapens verksamhet inom forskning och teknisk utveckling (1990–1994) (EGT L 69, 20.3.1993, s. 43).
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1110/94/EG av den 26 april 1994 om det fjärde ramprogrammet för Europeiska
gemenskapens verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (1994–1998) (EGT L 126,
18.5.1994, s. 1), senast ändrat genom beslut nr 2535/97/EG (EGT L 347, 18.12.1997, s. 1).
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11 05 02 (forts.)
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Europaparlamentets och rådets beslut nr 616/96/EG av den 25 mars 1996 om anpassning av beslut nr 1110/94/EG om det
fjärde ramprogrammet för Europeiska gemenskapens verksamhet inom forskning, teknisk utveckling och demonstration
(1994–1998) till följd av Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen (EGT L 86, 4.4.1996, s. 69).
Europaparlamentets och rådets beslut nr 2535/97/EG av den 1 december 1997 om en anpassning för andra gången av beslut
nr 1110/94/EG om det fjärde ramprogrammet för Europeiska gemenskapens verksamhet inom området forskning, teknisk
utveckling och demonstration (1994–1998) (EGT L 347, 18.12.1997, s. 1).
Europaparlamentets och rådets beslut nr 182/1999/EG av den 22 december 1998 om femte ramprogrammet för Europeiska
gemenskapens verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (1998–2002) (EGT L 26, 1.2.1999,
s. 1).

11 05 02 02

Slutförande av EG:s sjätte ramprogram (2003–2006)
Siffror (Differentierade anslag)
Anslag 2007
Åtaganden

Anslag 2006

Betalningar

—

11 400 000

Åtaganden

Genomförande 2005
Betalningar

13 500 000

Åtaganden

8 200 000

Betalningar

17 870 589,—

7 615 766,90

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:
Betalningar
Åtaganden

Utestående åtaganden som
ingåtts före 2006

2006

22 395 769

2 800 000

13 500 000

5 400 000

2007

11 400 000

2008

2009

Följande
år och övriga

4 000 000

3 000 000

1 195 769

2 000 000

2 000 000

4 100 000

6 000 000

5 000 000

5 295 769

Åtagandebemyndiganden
från 2005 som överförts eller
gjorts disponibla på nytt
Anslag 2006
Anslag 2007

—
Totalt

35 895 769

8 200 000

11 400 000

Anmärkningar
Tidigare artikel 11 05 01
Detta anslag är avsett att täcka regleringen av de åtaganden som ingåtts.
Till de anslag som tas upp under denna punkt skall läggas beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet
om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll nr 32. Dessa belopp – som härrör från Eftaländernas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt bestämmelserna i artikel 18.1 d i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning
av dessa enligt bilaga V till denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten.
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Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1513/2002/EG av den 27 juni 2002 om sjätte ramprogrammet för Europeiska gemenskapens verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration med syfte att främja inrättandet av det europeiska området för forskningsverksamhet samt innovation (2002–2006) (EGT L 232, 29.8.2002, s. 1), ändrat genom beslut
nr 786/2004/EG (EUT L 138, 30.4.2004, s. 7).
Rådets beslut 2002/834/EG av den 30 september 2002 om antagande av ett särskilt program för verksamhet inom området
forskning, teknisk utveckling och demonstration: ”Att integrera och stärka det europeiska området för forskningsverksamhet”
(2002–2006) (EGT L 294, 29.10.2002, s. 1).

