
BIZOTTSÁG
04. CÍM — FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK

04. CÍM

FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK

04 01. FEJEZET — A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK TERÜLETÉVEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

Az 1. 2. 3. és 5. tételcsoport részletezése az XX 01. fejezetben található

Cím
Fejezet

Tételcsoport
Tétel

Címsor PT 2005. évi előirányzatok 2004. évi előirányzatok 2003. évi tényadatok

04 01. A FOGLALKOZTATÁSI ÉS
SZOCIÁLIS ÜGYEK TERÜLETÉ-
VEL KAPCSOLATOS IGAZGA-
TÁSI KIADÁSOK

04 01 01. A foglalkoztatási és szociális
ügyek területén aktív állomány-
ban foglalkoztatott alkalmazot-
takkal kapcsolatos kiadások 5 57 139 452 (1) 52 905 483 (2) 50 905 414,42

04 01 02. A foglalkoztatási és szociális
ügyek területén a külső sze-
mélyzettel kapcsolatos kiadások
és egyéb igazgatási kiadások

04 01 02 01. Külső személyzet 5 9 087 108 9 181 482 7 534 824,26

04 01 02 11. Egyéb igazgatási kiadások 5 7 778 033 (3) 7 180 095 (4) 6 955 658,09

04 01 02. tételcsoport –
Részösszeg 16 865 141 16 361 577 14 490 482,35

04 01 03. Ingatlanra fordított és járulé-
kos kiadások a foglalkoztatási
és szociális ügyek területén 5 15 407 624 13 709 603 12 210 754,96

04 01 04. A foglalkoztatási és szociális
ügyek területén végzett tevé-
kenységekre vonatkozó támoga-
tási kiadások

04 01 04 01. Európai Szociális Alap (ESZA) és
nem műveleti technikai segítség-
nyújtás – Igazgatási kiadások 2.1 13 225 000 13 050 000

04 01 04 02. Munkaügyi kapcsolatok és társa-
dalmi párbeszéd – Igazgatási
kiadások 3 750 000 682 500

04 01 04 04. EURES (Európai Foglalkoztatási
Szolgálat) – Igazgatási kiadások 3 500 000 455 000

04 01 04 05. A férfiak és a nők közötti esélye-
gyenlőséget szolgáló közösségi
intézkedések – Igazgatási kiadá-
sok 3 400 000 370 000

(1) 104 301 EUR összegű előirányzat a 31 01. fejezetben szerepel.
(2) 251 102 EUR összegű előirányzat a 31 01. fejezetben szerepel.
(3) 2 015 324 EUR összegű előirányzat a 31 01. fejezetben szerepel.
(4) 760 892 EUR összegű előirányzat a 31 01. fejezetben szerepel.
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BIZOTTSÁG
04. CÍM — FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK

04 01. FEJEZET — A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK TERÜLETÉVEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

Cím
Fejezet

Tételcsoport
Tétel

Címsor PT 2005. évi előirányzatok 2004. évi előirányzatok 2003. évi tényadatok

04 01 04 06. Elemzések és tanulmányok a
szociális helyzetről, a demográfi-
áról és a családról – Igazgatási
kiadások 3 400 000 370 000

04 01 04 07. A társadalmi kirekesztés elleni és
a társadalmi kirekesztés kialaku-
lásának megakadályozását célzó
fellépések – Igazgatási kiadások 3 600 000 p.m. (1)

04 01 04 08. A munkavállalók szabad moz-
gása, a szociális biztonsági rend-
szerek és a migráns munkaválla-
lókra, többek között a harmadik
országokból érkező migráns
munkavállalókra vonatkozó
intézkedések összehangolása –
Igazgatási kiadások 3 640 000 586 000

04 01 04 09. Munkahelyi egészségvédelem,
higiénia és biztonság, beleértve
az Európai Szakszervezeti Szö-
vetség Egészségügyi és Bizton-
sági Technikai Hivatalának nyúj-
tott támogatást – Igazgatási
kiadások 3 100 000 91 000

04 01 04 10. Munkaerőpiac – Igazgatási kia-
dások 3 2 000 000 1 800 000

04 01 04 12. A társadalmi kirekesztés elleni és
a társadalmi kirekesztés kialaku-
lásának megakadályozását célzó
intézkedések – Igazgatási kiadá-
sok 3 1 200 000 p.m. (2)

04 01 04 13. A fogyatékkal élők európai éve –
Igazgatási kiadások 3 — p.m.

04 01 04. tételcsoport –
Részösszeg 19 815 000 17 404 500

04 01. Fejezet – Összesen 109 227 217 100 381 163 77 606 651,73

(1) 550 000 EUR összegű előirányzat a 31 01. fejezetben szerepel.
(2) 1 130 000 EUR összegű előirányzat a 31 01. fejezetben szerepel.
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BIZOTTSÁG
04. CÍM — FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK

04 01. FEJEZET — A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK TERÜLETÉVEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

04 01 01. A foglalkoztatási és szociális ügyek területén aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2005. évi előirányzatok 2004. évi előirányzatok 2003. évi tényadatok

57 139 452 (1) 52 905 483 (2) 50 905 414,42

(1) 104 301 EUR összegű előirányzat a 31 01. fejezetben szerepel.
(2) 251 102 EUR összegű előirányzat a 31 01. fejezetben szerepel.

04 01 02. A foglalkoztatási és szociális ügyek területén a külső személyzettel kapcsolatos kiadások és egyéb igazgatási kiadások

04 01 02 01. Külső személyzet

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2005. évi előirányzatok 2004. évi előirányzatok 2003. évi tényadatok

9 087 108 9 181 482 7 534 824,26

04 01 02 11. Egyéb igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2005. évi előirányzatok 2004. évi előirányzatok 2003. évi tényadatok

7 778 033 (1) 7 180 095 (2) 6 955 658,09

(1) 2 015 324 EUR összegű előirányzat a 31 01. fejezetben szerepel.
(2) 760 892 EUR összegű előirányzat a 31 01. fejezetben szerepel.

04 01 03. Ingatlanra fordított és járulékos kiadások a foglalkoztatási és szociális ügyek területén

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2005. évi előirányzatok 2004. évi előirányzatok 2003. évi tényadatok

15 407 624 13 709 603 12 210 754,96

04 01 04. A foglalkoztatási és szociális ügyek területén végzett tevékenységekre vonatkozó támogatási kiadások

04 01 04 01. Európai Szociális Alap (ESZA) és nem műveleti technikai segítségnyújtás – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2005. évi előirányzatok 2004. évi előirányzatok 2003. évi tényadatok

13 225 000 13 050 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ESZA által finanszírozott, az 1260/1999/EK tanácsi rendelet 23. cikkében meghatározott technikai támo-
gató intézkedések fedezésére szolgál. A technikai támogatás kiterjed az ESZA Bizottság általi végrehajtásához szükséges előké-
szítő, monitoring-, értékelési, felügyeleti és irányítási intézkedésekre. Az előirányzat különösen az alábbiak fedezésére fordítható:

– támogatási kiadások (reprezentációs kiadások, képzés, találkozók, kiküldetések, fordítások),

– tájékoztatási és publikációs kiadások,

– információs technológiára és telekommunikációra fordított kiadások,
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BIZOTTSÁG
04. CÍM — FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK

04 01. FEJEZET — A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK TERÜLETÉVEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

04 01 04. (folytatás)

04 01 04 01. (folytatás)

– szolgáltatási szerződések,

– ideiglenes támogató személyzet kiadásai (szerződéses ügynökök, nemzeti és önálló szakértők, segédszemélyzet, ügynök-
ségi személyzet) 4 700 000 euro összeghatárig.

Jogalap

A legutóbb az 1105/2003/EK rendelettel (HL L 158., 2003.6.27., 3. o.) módosított, a strukturális alapokra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. június 21-i 1260/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 161., 1999.6.26., 1. o.).

Az Európai Szociális Alapról szóló, 1999. június 21-i 1262/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 161.,
1999.6.26., 48. o.).

04 01 04 02. Munkaügyi kapcsolatok és társadalmi párbeszéd – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2005. évi előirányzatok 2004. évi előirányzatok 2003. évi tényadatok

750 000 682 500

Megjegyzések

Az előirányzat az e tétel alá tartozó program vagy intézkedések céljainak eléréséhez közvetlenül kapcsolódó kutatásokkal, szak-
értői találkozókkal, tájékoztatásokkal és kiadványokkal kapcsolatos kiadások, valamint bármely más olyan műszaki és igazga-
tási jellegű kiadás fedezésére szolgál, amelyekhez nem kapcsolódnak olyan hatósági feladatok, amelyeket a Bizottság eseti jel-
legű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett amiatt, hogy a következő években a technikai segítségnyújtási hivatalok
szerződései lejárnak.

Jogalap

Lásd 04 03 03 01. tétel.

04 01 04 04. EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat) – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2005. évi előirányzatok 2004. évi előirányzatok 2003. évi tényadatok

500 000 455 000

Megjegyzések

Az előirányzat az e tétel alá tartozó program vagy intézkedések céljainak eléréséhez közvetlenül kapcsolódó kutatásokkal, szak-
értői találkozókkal, tájékoztatásokkal és kiadványokkal kapcsolatos kiadások, valamint bármely más olyan műszaki és igazga-
tási jellegű kiadás fedezésére szolgál, amelyekhez nem kapcsolódnak olyan hatósági feladatok, amelyeket a Bizottság eseti jel-
legű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett amiatt, hogy a következő években a technikai segítségnyújtási hivatalok
szerződései lejárnak.

Az e tétel alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az EFTA-tagállamok által az Európai Gazdasági Térségről szóló megál-
lapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-tagállamokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoz-
tatásképpen, ezen összegek a bevételkimutatás 6 3 0. tételcsoportjába bevezetett EFTA-tagállamoktól származó hozzájárulások
összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdése d) pontjával összhangban célhoz kötött bevételnek
minősülnek; azok megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadáskimu-
tatás ezen részének V. melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

Jogalap

Lásd 04 02 12. tételcsoport.
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BIZOTTSÁG
04. CÍM — FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK

04 01. FEJEZET — A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK TERÜLETÉVEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

04 01 04. (folytatás)

04 01 04 05. A férfiak és a nők közötti esélyegyenlőséget szolgáló közösségi intézkedések – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2005. évi előirányzatok 2004. évi előirányzatok 2003. évi tényadatok

400 000 370 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

– olyan műszaki és igazgatási támogatásokkal kapcsolatos kiadások, amelyeket a Bizottság köteles a közösségi jog alapján
működő végrehajtó ügynökségnek delegálni. Ebben az összefüggésben az érintett előirányzat a központokban a technikai
támogató iroda feladatait ellátó ideiglenes támogató személyzettel kapcsolatos kiadásokra is kiterjedhet (szerződéses ügy-
nökök, segédszemélyzet, kirendelt nemzeti szakértők, ügynökségi személyzet);

– a központokban foglalkoztatott ideiglenes személyzettel kapcsolatos kiadások, legfeljebb 370 000 eurós összeghatárig,
amely becsült értéken négy emberévet tesz ki. Ez a becslés egy olyan emberévenkénti éves költségegységen alapul, amely-
ből 97 % az adott személyzet fizetését, 3 % pedig a képzését, találkozókat, kiküldetést, valamint az adott személyzettel kap-
csolatos IT- és telekommunikációs költségeket fedezi;

– a program vagy intézkedések céljainak eléréséhez közvetlenül kapcsolódó kutatásokkal, szakértői találkozókkal, tájékoz-
tatásokkal és kiadványokkal kapcsolatos kiadások, valamint bármely más olyan műszaki és igazgatási jellegű kiadás fede-
zésére szolgál, amelyekhez nem kapcsolódnak olyan hatósági feladatok, amelyeket a Bizottság eseti jellegű szolgáltatási szer-
ződések keretében kiszervezett.

Az e tétel alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az EFTA-tagállamok által az Európai Gazdasági Térségről szóló megál-
lapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-tagállamokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoz-
tatásképpen, ezen összegek a bevételkimutatás 6 3 0. tételcsoportjába bevezetett EFTA-tagállamoktól származó hozzájárulások
összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdése d) pontjával összhangban célhoz kötött bevételnek
minősülnek; azok megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadáskimu-
tatás 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. tétele alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdése d) pontjával összhangban további elői-
rányzatok nyújthatók, az engedélyezett igazgatási irányítási kiadások és a programra előirányzott teljes előirányzat összegének
arányában.

Jogalap

Lásd 04 05 02. tételcsoport.
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BIZOTTSÁG
04. CÍM — FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK

04 01. FEJEZET — A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK TERÜLETÉVEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

04 01 04. (folytatás)

04 01 04 06. Elemzések és tanulmányok a szociális helyzetről, a demográfiáról és a családról – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2005. évi előirányzatok 2004. évi előirányzatok 2003. évi tényadatok

400 000 370 000

Megjegyzések
Az előirányzat az e tétel alá tartozó program vagy intézkedések céljainak eléréséhez közvetlenül kapcsolódó kutatásokkal, szak-
értői találkozókkal, tájékoztatásokkal és kiadványokkal kapcsolatos kiadások, valamint bármely más olyan műszaki és igazga-
tási jellegű kiadás fedezésére szolgál, amelyekhez nem kapcsolódnak olyan hatósági feladatok, amelyeket a Bizottság eseti jel-
legű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett amiatt, hogy a következő években a technikai segítségnyújtási hivatalok
szerződései lejárnak.

Jogalap

Lásd 04 04 02 01. tétel.

04 01 04 07. A társadalmi kirekesztés elleni és a társadalmi kirekesztés kialakulásánakmegakadályozását célzó fellépések – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2005. évi előirányzatok 2004. évi előirányzatok 2003. évi tényadatok

600 000 p.m. (1)

(1) 550 000 EUR összegű előirányzat a 31 01. fejezetben szerepel.

Megjegyzések

Az előirányzat az e tétel alá tartozó program vagy intézkedések céljainak eléréséhez közvetlenül kapcsolódó kutatásokkal, szak-
értői találkozókkal, tájékoztatásokkal és kiadványokkal kapcsolatos kiadások, valamint bármely más olyan műszaki és igazga-
tási jellegű kiadás fedezésére szolgál, amelyekhez nem kapcsolódnak olyan hatósági feladatok, amelyeket a Bizottság eseti jel-
legű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett amiatt, hogy a következő években a technikai segítségnyújtási hivatalok
szerződései lejárnak.

Az e tétel alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az EFTA-tagállamok által az Európai Gazdasági Térségről szóló megál-
lapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-tagállamokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoz-
tatásképpen, ezen összegek a bevételkimutatás 6 3 0. tételcsoportjába bevezetett EFTA-tagállamoktól származó hozzájárulások
összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdése d) pontjával összhangban célhoz kötött bevételnek
minősülnek; azok megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadáskimu-
tatás 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. tétele alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdése d) pontjával összhangban további elői-
rányzatok nyújthatók, az engedélyezett igazgatási irányítási kiadások és a programra előirányzott teljes előirányzat összegének
arányában.

Jogalap

Lásd 04 04 02 02. tétel.
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BIZOTTSÁG
04. CÍM — FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK

04 01. FEJEZET — A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK TERÜLETÉVEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

04 01 04. (folytatás)

04 01 04 08. A munkavállalók szabad mozgása, a szociális biztonsági rendszerek és a migráns munkavállalókra, többek között a harmadik
országokból érkező migráns munkavállalókra vonatkozó intézkedések összehangolása – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2005. évi előirányzatok 2004. évi előirányzatok 2003. évi tényadatok

640 000 586 000

Megjegyzések

Az előirányzat az e tétel alá tartozó program vagy intézkedések céljainak eléréséhez közvetlenül kapcsolódó kutatásokkal, szak-
értői találkozókkal, tájékoztatásokkal és kiadványokkal kapcsolatos kiadások, valamint bármely más olyan műszaki és igazga-
tási jellegű kiadás fedezésére szolgál, amelyekhez nem kapcsolódnak olyan hatósági feladatok, amelyeket a Bizottság eseti jel-
legű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett amiatt, hogy a következő években a technikai segítségnyújtási hivatalok
szerződései lejárnak.

Jogalap

Lásd 04 04 03. tételcsoport.

04 01 04 09. Munkahelyi egészségvédelem, higiénia és biztonság, beleértve az Európai Szakszervezeti Szövetség Egészségügyi és Biztonsági
Technikai Hivatalának nyújtott támogatást – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2005. évi előirányzatok 2004. évi előirányzatok 2003. évi tényadatok

100 000 91 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a program vagy projekt meghatározásával, előkészítésével, irányításával, nyomon követésével, ellenőrzésével
és felülvizsgálatával kapcsolatos technikai és/vagy igazgatási támogatás fedezésére szolgál.

Fedezi az e tétel alá tartozó program vagy intézkedések céljainak eléréséhez közvetlenül kapcsolódó kutatásokkal, szakértői talál-
kozókkal, tájékoztatásokkal és kiadványokkal kapcsolatos kiadásokat is.

Jogalap

Lásd 04 03 05 01. tétel.

04 01 04 10. Munkaerőpiac – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2005. évi előirányzatok 2004. évi előirányzatok 2003. évi tényadatok

2 000 000 1 800 000

Megjegyzések

Az előirányzat fő célja, hogy fedezze az Európai Foglalkoztatási Megfigyelőközpontot szabályozó műszaki segítségnyújtási szer-
ződés alapján elvégzett támogatási és tájékoztatási tevékenységet. Fedezheti még a közösségi ösztönzési intézkedési program
igazgatásához, például a szakértői találkozókhoz szükséges ráfordításokat a foglalkoztatás terén.
Az e tétel alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az EFTA-tagállamok által az Európai Gazdasági Térségről szóló megál-
lapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-tagállamokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoz-
tatásképpen, ezen összegek a bevételkimutatás 6 3 0. tételcsoportjába bevezetett EFTA-tagállamoktól származó hozzájárulások
összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdése d) pontjával összhangban célhoz kötött bevételnek
minősülnek; azok megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadáskimu-
tatás ezen részének V. melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

Jogalap

Lásd 04 02 15. tételcsoport.
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BIZOTTSÁG
04. CÍM — FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK

04 01. FEJEZET — A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK TERÜLETÉVEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

04 01 04. (folytatás)

04 01 04 12. A társadalmi kirekesztés elleni és a társadalmi kirekesztés kialakulásának megakadályozását célzó intézkedések – Igazgatási
kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2005. évi előirányzatok 2004. évi előirányzatok 2003. évi tényadatok

1 200 000 p.m. (1)

(1) 1 130 000 EUR összegű előirányzat a 31 01. fejezetben szerepel.

Megjegyzések
Az előirányzat az e tétel alá tartozó program vagy intézkedések céljainak eléréséhez közvetlenül kapcsolódó kutatásokkal, szak-
értői találkozókkal, tájékoztatásokkal és kiadványokkal kapcsolatos kiadások, valamint bármely más olyan műszaki és igazga-
tási jellegű kiadás fedezésére szolgál, amelyekhez nem kapcsolódnak olyan hatósági feladatok, amelyeket a Bizottság eseti jel-
legű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett amiatt, hogy a következő években a technikai segítségnyújtási hivatalok
szerződései lejárnak.
Az e tétel alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az EFTA-tagállamok által az Európai Gazdasági Térségről szóló megál-
lapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-tagállamokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoz-
tatásképpen, ezen összegek a bevételkimutatás 6 3 0. tételcsoportjába bevezetett EFTA-tagállamoktól származó hozzájárulások
összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdése d) pontjával összhangban célhoz kötött bevételnek
minősülnek; azok megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadáskimu-
tatás ezen részének V. melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

Jogalap

Lásd 04 04 04. tételcsoport.

04 01 04 13. A fogyatékkal élők európai éve – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2005. évi előirányzatok 2004. évi előirányzatok 2003. évi tényadatok

— p.m.

Megjegyzések
Az előirányzat az e tétel alá tartozó program vagy intézkedések céljainak eléréséhez közvetlenül kapcsolódó kutatásokkal, szak-
értői találkozókkal, tájékoztatásokkal és kiadványokkal kapcsolatos kiadások, valamint bármely más olyan műszaki és igazga-
tási jellegű kiadás fedezésére szolgál, amelyekhez nem kapcsolódnak olyan hatósági feladatok, amelyeket a Bizottság eseti jel-
legű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett amiatt, hogy a következő években a technikai segítségnyújtási hivatalok
szerződései lejárnak.

Jogalap

Lásd 04 04 05. tételcsoport.
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