
BIZOTTSÁG
15. CÍM — OKTATÁS ÉS KULTÚRA

15. CÍM

OKTATÁS ÉS KULTÚRA

15 01. FEJEZET — AZ OKTATÁS ÉS KULTÚRA TERÜLETÉNEK IGAZGATÁSI KIADÁSAI

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

15 01. AZ OKTATÁS ÉS KULTÚRA TERÜLETÉ-
NEK IGAZGATÁSI KIADÁSAI

15 01 01. Az oktatás és kultúra területén aktív
állományban foglalkoztatott alkalmazot-
takkal kapcsolatos kiadások 5 53 106 078 (1) 52 228 293 (2) 52 790 800,14

15 01 02. Az oktatás és kultúra területén foglal-
koztatott külső munkatársakkal kapcso-
latos kiadások és egyéb igazgatási kiadá-
sok

15 01 02 01. Külső munkatársak 5 4 863 217 5 264 897 4 580 831,25

15 01 02 11. Egyéb igazgatási kiadások 5 5 983 963 (3) 5 688 136 (4) 4 894 265,98

15 01 02. tételcsoport – Részösszeg 10 847 180 10 953 033 9 475 097,23

15 01 03. Ingatlanra fordított és járulékos kiadások
az oktatási és kulturális politika terüle-
tén 5 14 320 028 13 534 120 12 663 005,15

15 01 04. Az oktatás és kultúra területén végzett
tevékenységekre vonatkozó támogatási
kiadások

15 01 04 01. A közösségi tevékenységek megerősítése
az oktatás területén – Igazgatási kiadások 3 700 000 p.m. (5)

15 01 04 02. Socrates – Igazgatási kiadások 3 3 680 000 7 800 000

15 01 04 03. Előkészítő intézkedések a Közösség nyelvi
sokszínűségének előmozdítására az infor-
mációs társadalomban – Igazgatási kiadá-
sok 3 — p.m.

15 01 04 04. Youth – Igazgatási kiadások 3 1 560 000 3 500 000

15 01 04 05. A munkahelyi gyakorlattal egybekötött
szakképzés európai formáinak támogatása,
beleértve a szakmai gyakorlatot – Igazga-
tási kiadások 3 p.m. (6) 200 000

15 01 04 06. Leonardo da Vinci – Igazgatási kiadások 3 2 740 000 5 700 000

15 01 04 07. Keretprogram a kultúra támogatására –
Igazgatási kiadások 3 1 000 000 1 300 000

15 01 04 08. MEDIA (az audiovizuális ipar fejlesztését
előmozdító intézkedések) – Igazgatási kia-
dások 3 1 400 000 6 000 000

(1) 96 938 EUR összegű előirányzat a 31 01. fejezetben szerepel.
(2) 247 888 EUR összegű előirányzat a 31 01. fejezetben szerepel.
(3) 14 242 EUR összegű előirányzat a 31 01. fejezetben szerepel.
(4) 666 661 EUR összegű előirányzat a 31 01. fejezetben szerepel.
(5) 300 000 EUR összegű előirányzat a 31 01. fejezetben szerepel.
(6) 125 000 EUR összegű előirányzat a 31 01. fejezetben szerepel.
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BIZOTTSÁG
15. CÍM — OKTATÁS ÉS KULTÚRA

15 01. FEJEZET — AZ OKTATÁS ÉS KULTÚRA TERÜLETÉNEK IGAZGATÁSI KIADÁSAI (folytatás)

Cím
Fejezet

Tételcsoport
Tétel

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

15 01 04 09. Az audiovizuális ágazattal kapcsolatos
egyéb intézkedések – Igazgatási kiadások 3 100 000 100 000

15 01 04 10. Korábbi programok és intézkedések lezá-
rása– Igazgatási kiadások 3 — p.m.

15 01 04 11. Európai integráció az egyetemeken – Igaz-
gatási kiadások 3 180 000 p.m. (1)

15 01 04 12. A civil társadalomért tett intézkedések –
Igazgatási kiadások 3 450 000 p.m. (2)

15 01 04 13. Sport: a közösségi sportpolitikát előké-
szítő intézkedések – Igazgatási kiadások 3 — p.m.

15 01 04 14. Erasmus Mundus – Igazgatási kiadások 3 740 000 p.m. (3)

15 01 04 15. eTanulás – Igazgatási kiadások 3 360 000 p.m. (4)

15 01 04 16. A sport segítségével történő nevelés euró-
pai éve – Igazgatási kiadások 3 p.m. 350 000

15 01 04 20. A Bizottságnál tett hivatalos látogatások –
Igazgatási kiadások 3 700 000

15 01 04 30. Oktatási és kulturális végrehajtó ügynök-
ség – Támogatás a 3. címsor alá tartozó
programokra 3 23 870 000

15 01 04 32. Oktatási és kulturális végrehajtó ügynök-
ség – Támogatás az 5. címsor alá tartozó
programokra 5 650 000 p.m.

15 01 04. tételcsoport – Részösszeg 38 130 000 24 950 000

15 01 60. Információszerzés

15 01 60 01. Könyvtári állomány, előfizetések, könyvek
beszerzése, könyvek állagának megóvása 5 2 400 000 2 400 000 730 000,—

15 01 60. tételcsoport – Részösszeg 2 400 000 2 400 000 730 000,—

15 01. Fejezet – Összesen 118 803 286 104 065 446 75 658 902,52

(1) 500 000 EUR összegű előirányzat a 31 01. fejezetben szerepel.
(2) 1 150 000 EUR összegű előirányzat a 31 01. fejezetben szerepel.
(3) 700 000 EUR összegű előirányzat a 31 01. fejezetben szerepel.
(4) 1 400 000 EUR összegű előirányzat a 31 01. fejezetben szerepel.

2005.3.8. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja II/805



BIZOTTSÁG
15. CÍM — OKTATÁS ÉS KULTÚRA

15 01. FEJEZET — AZ OKTATÁS ÉS KULTÚRA TERÜLETÉNEK IGAZGATÁSI KIADÁSAI (folytatás)

15 01 01. Az oktatás és kultúra területén aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

53 106 078 (1) 52 228 293 (2) 52 790 800,14

(1) 96 938 EUR összegű előirányzat a 31 01. fejezetben szerepel.
(2) 247 888 EUR összegű előirányzat a 31 01. fejezetben szerepel.

15 01 02. Az oktatás és kultúra területén foglalkoztatott külső munkatársakkal kapcsolatos kiadások és egyéb igazgatási kiadások

15 01 02 01. Külső munkatársak

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

4 863 217 5 264 897 4 580 831,25

15 01 02 11. Egyéb igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

5 983 963 (1) 5 688 136 (2) 4 894 265,98

(1) 14 242 EUR összegű előirányzat a 31 01. fejezetben szerepel.
(2) 666 661 EUR összegű előirányzat a 31 01. fejezetben szerepel.

15 01 03. Ingatlanra fordított és járulékos kiadások az oktatási és kulturális politika területén

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

14 320 028 13 534 120 12 663 005,15

15 01 04. Az oktatás és kultúra területén végzett tevékenységekre vonatkozó támogatási kiadások

15 01 04 01. A közösségi tevékenységek megerősítése az oktatás területén – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

700 000 p.m. (1)

(1) 300 000 EUR összegű előirányzat a 31 01. fejezetben szerepel.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az e tétel alá tartozó program vagy intézkedések céljainak eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tanulmányokkal,
szakértői találkozókkal, tájékoztatásokkal és kiadványokkal kapcsolatos kiadások, valamint bármely más olyan műszaki és igaz-
gatási 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 műszaki támogatási hivatalok szer-
ződései lejárnak.
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BIZOTTSÁG
15. CÍM — OKTATÁS ÉS KULTÚRA

15 01. FEJEZET — AZ OKTATÁS ÉS KULTÚRA TERÜLETÉNEK IGAZGATÁSI KIADÁSAI (folytatás)

15 01 04. (folytatás)

15 01 04 01. (folytatás)

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) bekezdésének d) pontjával össz-
hangban további előirányzatok nyújthatók az engedélyezett adminisztratív kiadások és a programra meghatározott teljes elői-
rányzat összegének arányával megegyező arányban.

Jogalap

Lásd a 15 02 01 09. tételt.

15 01 04 02. Socrates – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

3 680 000 7 800 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezze az alábbiakat:

– a közösségi jog alapján működő, a program igazgatásával társult és tevékenységét 2005-ben megkezdő végrehajtó ügy-
nökség működési költségeihez e program keretében történő hozzájárulás,

– műszaki és igazgatási támogatási kiadások, különösen olyan támogatásoké, amelyeket a Bizottság 2005 folyamán a közös-
ségi jog alapján működő, valamely végrehajtó ügynökséghez delegál, és amelyeket korábban ideiglenes jelleggel egy műszaki
támogatási hivatal látott el. Ebben az összefüggésben a kérdéses előirányzat a székhelyen műszaki támogatási hivatali fel-
adatokat ellátó olyan ideiglenes kisegítő személyzet (szerződéses alkalmazottak, kisegítők, kiküldött nemzeti szakértők, ügy-
nökségektől alkalmazott személyek) költségeit fedezheti, amely tagjainak a szerződése legkésőbb 2001. december 31-én
lejárt,

– a székhelyen alkalmazott ideiglenes személyzet költségei, amelyek mértéke évenként hét fővel számolva 560 000 euro/teljes
év összegre van korlátozva. Ennek az összegnek a kialakítására egy olyan ember/év egységköltség alapján került sor, amely-
nek 97 %-át a kérdéses alkalmazottak javadalmazására, 3 %-át pedig az ilyen alkalmazottakkal kapcsolatos képzésre, ülé-
sekre, kiküldetésekre, valamint informatikai és távközlési költségekre fordítják,

– az e tétel alá tartozó program vagy intézkedések céljainak eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tanulmányokkal, szakértői
találkozókkal, tájékoztatásokkal és kiadványokkal kapcsolatos kiadások, valamint bármely más olyan műszaki és igazga-
tási jellegű kiadás, amelyekhez nem kapcsolódnak olyan hatósági feladatok, amelyeket a Bizottság eseti jellegű szolgáltatási
szerződések keretében kiszervezett.

Az e tétel alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen
annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-tagállamokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen, ezen össze-
gek a bevételkimutatás 6 3 0. tételcsoportjába bevezetett EFTA-tagállamoktól származó hozzájárulások összegeit jelentik, ame-
lyek 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. tétele alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával össz-
hangban további előirányzatok nyújthatók az engedélyezett adminisztratív kiadások és a programra meghatározott teljes elői-
rányzat összegének arányával megegyező arányban.

Jogalap

Lásd a 15 02 02 02. tételt.
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BIZOTTSÁG
15. CÍM — OKTATÁS ÉS KULTÚRA

15 01. FEJEZET — AZ OKTATÁS ÉS KULTÚRA TERÜLETÉNEK IGAZGATÁSI KIADÁSAI (folytatás)

15 01 04. (folytatás)

15 01 04 03. Előkészítő intézkedések a Közösség nyelvi sokszínűségének előmozdítására az információs társadalomban – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

— p.m.

Megjegyzések

Az e tétel alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen
annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-tagállamokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen, ezen össze-
gek a bevételkimutatás 6 3 0. tételcsoportjába bevezetett EFTA-tagállamoktól származó hozzájárulások összegeit jelentik, ame-
lyek 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.

15 01 04 04. Youth – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

1 560 000 3 500 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezze az alábbiakat:

– a közösségi jog alapján működő, a program igazgatásával társult és tevékenységét 2005-ben megkezdő végrehajtó ügy-
nökség működési költségeihez e program keretében történő hozzájárulás,

– műszaki és igazgatási támogatási kiadások, különösen olyan támogatásoké, amelyeket a Bizottság 2005 folyamán a közös-
ségi jog alapján működő, valamely végrehajtó ügynökséghez delegál, és amelyeket korábban ideiglenes jelleggel egy műszaki
támogatási hivatal látott el. Ebben az összefüggésben a kérdéses előirányzat a székhelyen műszaki támogatási hivatali fel-
adatokat ellátó olyan ideiglenes kisegítő személyzet (szerződéses alkalmazottak, kisegítők, kiküldött nemzeti szakértők, ügy-
nökségektől alkalmazott személyek) költségeit fedezheti, amely tagjainak a szerződése legkésőbb 2001. december 31-én
lejárt,

– a székhelyen alkalmazott ideiglenes személyzet költségei, amelyek mértéke évenként négy fővel számolva
320 000 euro/teljes év összegre van korlátozva. Ennek az összegnek a kialakítására egy olyan ember/év egységköltség alap-
ján került sor, amelynek 97 %-át a kérdéses alkalmazottak javadalmazására, 3 %-át pedig az ilyen alkalmazottakkal kap-
csolatos képzésre, ülésekre, kiküldetésekre, valamint informatikai és távközlési költségekre fordítják,

– az e tétel alá tartozó program vagy intézkedések céljainak eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tanulmányokkal, szakértői
találkozókkal, tájékoztatásokkal és kiadványokkal kapcsolatos kiadások, valamint bármely más olyan műszaki és igazga-
tási jellegű kiadás, amelyekhez nem kapcsolódnak olyan hatósági feladatok, amelyeket a Bizottság eseti jellegű szolgáltatási
szerződések keretében kiszervezett.

Az e tétel alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen
annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-tagállamokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen, ezen össze-
gek a bevételkimutatás 6 3 0. tételcsoportjába bevezetett EFTA-tagállamoktól származó hozzájárulások összegeit jelentik, ame-
lyek 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.
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BIZOTTSÁG
15. CÍM — OKTATÁS ÉS KULTÚRA

15 01. FEJEZET — AZ OKTATÁS ÉS KULTÚRA TERÜLETÉNEK IGAZGATÁSI KIADÁSAI (folytatás)

15 01 04. (folytatás)

15 01 04 04. (folytatás)

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) bekezdésének d) pontjával össz-
hangban további előirányzatok nyújthatók az engedélyezett adminisztratív kiadások és a programra meghatározott teljes elői-
rányzat összegének arányával megegyező arányban.

Jogalap

Lásd a 15 07 02. tételcsoportot.

15 01 04 05. A munkahelyi gyakorlattal egybekötött szakképzés európai formáinak támogatása, beleértve a szakmai gyakorlatot – Igazgatási
kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

p.m. (1) 200 000

(1) 125 000 EUR összegű előirányzat a 31 01. fejezetben szerepel.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az e tétel alá tartozó program vagy intézkedések céljainak eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tanulmányokkal,
szakértői találkozókkal, tájékoztatásokkal és kiadványokkal kapcsolatos kiadások, valamint bármely más olyan műszaki és igaz-
gatási 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 műszaki támogatási hivatalok szer-
ződései lejárnak.

Az e tétel alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen
annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-tagállamokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen, ezen össze-
gek a bevételkimutatás 6 3 0. tételcsoportjába bevezetett EFTA-tagállamoktól származó hozzájárulások összegeit jelentik, ame-
lyek 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. tétele alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával össz-
hangban további előirányzatok nyújthatók az engedélyezett adminisztratív kiadások és a programra meghatározott teljes elői-
rányzat összegének arányával megegyező arányban.

Jogalap

Lásd a 15 03 01 01. tételt.

15 01 04 06. Leonardo da Vinci – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

2 740 000 5 700 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezze az alábbiakat:

– a közösségi jog alapján működő, a program igazgatásával társult végrehajtó ügynökség működési költségeihez e program
keretében történő hozzájárulás,
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BIZOTTSÁG
15. CÍM — OKTATÁS ÉS KULTÚRA

15 01. FEJEZET — AZ OKTATÁS ÉS KULTÚRA TERÜLETÉNEK IGAZGATÁSI KIADÁSAI (folytatás)

15 01 04. (folytatás)

15 01 04 06. (folytatás)

– műszaki és igazgatási támogatási kiadások, különösen olyan támogatásoké, amelyeket a Bizottság 2005 folyamán a közös-
ségi jog alapján működő, valamely végrehajtó ügynökséghez delegál, és amelyeket korábban ideiglenes jelleggel egy műszaki
támogatási hivatal látott el. Ebben az összefüggésben a kérdéses előirányzat a székhelyen műszaki támogatási hivatali fel-
adatokat ellátó olyan ideiglenes kisegítő személyzet (szerződéses alkalmazottak, kisegítők, kiküldött nemzeti szakértők, ügy-
nökségektől alkalmazott személyek) költségeit fedezheti, amely tagjainak a szerződése legkésőbb 2001. december 31-én
lejárt,

– a székhelyen alkalmazott ideiglenes személyzet költségei, amelyek mértéke évenként négy fővel számolva
320 000 euro/teljes év összegre van korlátozva. Ennek az összegnek a kialakítására egy olyan ember/év egységköltség alap-
ján került sor, amelynek 97 %-át a kérdéses alkalmazottak javadalmazására, 3 %-át pedig az ilyen alkalmazottakkal kap-
csolatos képzésre, ülésekre, kiküldetésekre, valamint informatikai és távközlési költségekre fordítják,

– az e tétel alá tartozó program vagy intézkedések céljainak eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tanulmányokkal, szakértői
találkozókkal, tájékoztatásokkal és kiadványokkal kapcsolatos kiadások, valamint bármely más olyan műszaki és igazga-
tási jellegű kiadás, amelyekhez nem kapcsolódnak olyan hatósági feladatok, amelyeket a Bizottság eseti jellegű szolgáltatási
szerződések keretében kiszervezett.

Az e tétel alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen
annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-tagállamokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen, ezen össze-
gek a bevételkimutatás 6 3 0. tételcsoportjába bevezetett EFTA-tagállamoktól származó hozzájárulások összegeit jelentik, ame-
lyek 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. tétele alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban további
előirányzatok nyújthatók az engedélyezett adminisztratív kiadások és a programra meghatározott teljes előirányzat összegének
arányával megegyező arányban.

Jogalap

Lásd a 15 03 01 02. tételt.

15 01 04 07. Keretprogram a kultúra támogatására – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

1 000 000 1 300 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezze az alábbiakat:

– a közösségi jog alapján működő, a program igazgatásával társult és tevékenységét 2005-ben megkezdő végrehajtó ügy-
nökség működési költségeihez e program keretében történő hozzájárulás,

– műszaki és igazgatási támogatási kiadások, különösen olyan támogatásoké, amelyeket a Bizottság 2005 folyamán a közös-
ségi jog alapján működő, valamely végrehajtó ügynökséghez delegál, és amelyeket korábban ideiglenes jelleggel egy műszaki
támogatási hivatal látott el. Ebben az összefüggésben a kérdéses előirányzat a székhelyen műszaki támogatási hivatali fel-
adatokat ellátó olyan ideiglenes kisegítő személyzet (szerződéses alkalmazottak, kisegítők, kiküldött nemzeti szakértők, ügy-
nökségektől alkalmazott személyek) költségeit fedezheti, amely tagjainak a szerződése legkésőbb 2001. december 31-én
lejárt,

II/810 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.3.8.



BIZOTTSÁG
15. CÍM — OKTATÁS ÉS KULTÚRA

15 01. FEJEZET — AZ OKTATÁS ÉS KULTÚRA TERÜLETÉNEK IGAZGATÁSI KIADÁSAI (folytatás)

15 01 04. (folytatás)

15 01 04 07. (folytatás)

– a székhelyen alkalmazott ideiglenes személyzet költségei, amelyek mértéke évenként nyolc fővel számolva
640 000 euro/teljes év összegre van korlátozva. Ennek az összegnek a kialakítására egy olyan ember/év egységköltség alap-
ján került sor, amelynek 97 %-át a kérdéses alkalmazottak javadalmazására, 3 %-át pedig az ilyen alkalmazottakkal kap-
csolatos képzésre, ülésekre, kiküldetésekre, valamint informatikai és távközlési költségekre fordítják,

– az e tétel alá tartozó program vagy intézkedések céljainak eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tanulmányokkal, szakértői
találkozókkal, tájékoztatásokkal és kiadványokkal kapcsolatos kiadások, valamint bármely más olyan műszaki és igazga-
tási jellegű kiadás, amelyekhez nem kapcsolódnak olyan hatósági feladatok, amelyeket a Bizottság eseti jellegű szolgáltatási
szerződések keretében kiszervezett.

Az e tétel alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen
annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-tagállamokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen, ezen össze-
gek a bevételkimutatás 6 3 0. tételcsoportjába bevezetett EFTA-tagállamoktól származó hozzájárulások összegeit jelentik, ame-
lyek 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. tétele alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban további
előirányzatok nyújthatók az engedélyezett adminisztratív kiadások és a programra meghatározott teljes előirányzat összegének
arányával megegyező arányban.

Jogalap

Lásd a 15 04 02 01. tételt.

15 01 04 08. MEDIA (az audiovizuális ipar fejlesztését előmozdító intézkedések) – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

1 400 000 6 000 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezze az alábbiakat:

– a közösségi jog alapján működő, a program igazgatásával társult és tevékenységét 2005-ben megkezdő végrehajtó ügy-
nökség működési költségeihez e program keretében történő hozzájárulás,

– műszaki és igazgatási támogatási kiadások, különösen olyan támogatásoké, amelyeket a Bizottság 2005 folyamán a közös-
ségi jog alapján működő, valamely végrehajtó ügynökséghez delegál, és amelyeket korábban ideiglenes jelleggel egy műszaki
támogatási hivatal látott el. Ebben az összefüggésben a kérdéses előirányzat a székhelyen műszaki támogatási hivatali fel-
adatokat ellátó olyan ideiglenes kisegítő személyzet (szerződéses alkalmazottak, kisegítők, kiküldött nemzeti szakértők, ügy-
nökségektől alkalmazott személyek) költségeit fedezheti, amely tagjainak a szerződése legkésőbb 2001. december 31-én
lejárt,

– a székhelyen alkalmazott ideiglenes személyzet költségei, amelyek mértéke évenként négy fővel számolva
320 000 euro/teljes év összegre van korlátozva. Ennek az összegnek a kialakítására egy olyan ember/év egységköltség alap-
ján került sor, amelynek 97 %-át a kérdéses alkalmazottak javadalmazására, 3 %-át pedig az ilyen alkalmazottakkal kap-
csolatos képzésre, ülésekre, kiküldetésekre, valamint informatikai és távközlési költségekre fordítják,
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BIZOTTSÁG
15. CÍM — OKTATÁS ÉS KULTÚRA

15 01. FEJEZET — AZ OKTATÁS ÉS KULTÚRA TERÜLETÉNEK IGAZGATÁSI KIADÁSAI (folytatás)

15 01 04. (folytatás)

15 01 04 08. (folytatás)

– az e tétel alá tartozó program vagy intézkedések céljainak eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tanulmányokkal, szakértői
találkozókkal, tájékoztatásokkal és kiadványokkal kapcsolatos kiadások, valamint bármely más olyan műszaki és igazga-
tási jellegű kiadás, amelyekhez nem kapcsolódnak olyan hatósági feladatok, amelyeket a Bizottság eseti jellegű szolgáltatási
szerződések keretében kiszervezett.

Az előirányzat a teljes MEDIA program igazgatási költségeit fedezni szándékozik, mely programnak a működési költsége meg-
felel a 15 05 01 01. vagy a 15 05 01 02. tétel alatt szereplő előirányzatokkal.

Az e tétel alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen
annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-tagállamokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen, ezen össze-
gek a bevételkimutatás 6 3 0. tételcsoportjába bevezetett EFTA-tagállamoktól származó hozzájárulások összegeit jelentik, ame-
lyek 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. tétele alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával össz-
hangban további előirányzatok nyújthatók az engedélyezett adminisztratív kiadások és a programra meghatározott teljes elői-
rányzat összegének arányával megegyező arányban.

A Svájc által a közösségi programokban való részvétel céljából adott hozzájárulásokból eredő, a bevételkimutatás 6 0 3 3. tétele
alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésével összhangban további előirányzatok nyújthatók.

Jogalap

Lásd a 15 05 01 01. és 15 05 01 02. tételeket.

15 01 04 09. Az audiovizuális ágazattal kapcsolatos egyéb intézkedések – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

100 000 100 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az e tétel alá tartozó program vagy intézkedések céljainak eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tanulmányokkal,
szakértői találkozókkal, tájékoztatásokkal és kiadványokkal kapcsolatos kiadások, valamint bármely más olyan műszaki és igaz-
gatási 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 műszaki támogatási hivatalok szer-
ződései lejárnak.

Jogalap

Lásd a 15 05 01 03. tételt.
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BIZOTTSÁG
15. CÍM — OKTATÁS ÉS KULTÚRA

15 01. FEJEZET — AZ OKTATÁS ÉS KULTÚRA TERÜLETÉNEK IGAZGATÁSI KIADÁSAI (folytatás)

15 01 04. (folytatás)

15 01 04 10. Korábbi programok és intézkedések lezárása– Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

— p.m.

15 01 04 11. Európai integráció az egyetemeken – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

180 000 p.m. (1)

(1) 500 000 EUR összegű előirányzat a 31 01. fejezetben szerepel.

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezze az alábbiakat:

– a közösségi jog alapján működő, a program igazgatásával társult és tevékenységét 2005-ben megkezdő végrehajtó ügy-
nökség működési költségeihez e program keretében történő hozzájárulás,

– műszaki és igazgatási támogatási kiadások, különösen olyan támogatásoké, amelyeket a Bizottság 2005 folyamán a közös-
ségi jog alapján működő, valamely végrehajtó ügynökséghez delegál, és amelyeket korábban ideiglenes jelleggel egy műszaki
támogatási hivatal látott el,

– az e tétel alá tartozó program vagy intézkedések céljainak eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tanulmányokkal, szakértői
találkozókkal, tájékoztatásokkal és kiadványokkal kapcsolatos kiadások, valamint bármely más olyan műszaki és igazga-
tási jellegű kiadás, amelyekhez nem kapcsolódnak olyan hatósági feladatok, amelyeket a Bizottság eseti jellegű szolgáltatási
szerződések keretében kiszervezett.

Jogalap

Lásd a 15 02 01 01. tételt.

15 01 04 12. A civil társadalomért tett intézkedések – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

450 000 p.m. (1)

(1) 1 150 000 EUR összegű előirányzat a 31 01. fejezetben szerepel.

Megjegyzések

Korábbi 15 01 04 12. tétel (részben)

Ez az előirányzat fedezze az alábbiakat:

– a közösségi jog alapján működő, a program igazgatásával társult és tevékenységét 2005-ben megkezdő végrehajtó ügy-
nökség működési költségeihez e program keretében történő hozzájárulás,

– az e tétel alá tartozó program vagy intézkedések céljainak eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tanulmányokkal, szakértői
találkozókkal, tájékoztatásokkal és kiadványokkal kapcsolatos kiadások, valamint bármely más olyan műszaki és igazga-
tási jellegű kiadás, amelyekhez nem kapcsolódnak olyan hatósági feladatok, amelyeket a Bizottság eseti jellegű szolgáltatási
szerződések keretében kiszervezett.
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BIZOTTSÁG
15. CÍM — OKTATÁS ÉS KULTÚRA

15 01. FEJEZET — AZ OKTATÁS ÉS KULTÚRA TERÜLETÉNEK IGAZGATÁSI KIADÁSAI (folytatás)

15 01 04. (folytatás)

15 01 04 12. (folytatás)

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) bekezdésének d) pontjával össz-
hangban további előirányzatok nyújthatók az engedélyezett adminisztratív kiadások és a programra meghatározott teljes elői-
rányzat összegének arányával megegyező arányban.

Jogalap

Lásd a 15 06 01 01. tételt.

15 01 04 13. Sport: a közösségi sportpolitikát előkészítő intézkedések – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

— p.m.

15 01 04 14. Erasmus Mundus – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

740 000 p.m. (1)

(1) 700 000 EUR összegű előirányzat a 31 01. fejezetben szerepel.

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezze az alábbiakat:

– a közösségi jog alapján működő, a program igazgatásával társult és tevékenységét 2005-ben megkezdő végrehajtó ügy-
nökség működési költségeihez e program keretében történő hozzájárulás,

– az e tétel alá tartozó program vagy intézkedések céljainak eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tanulmányokkal, szakértői
találkozókkal, tájékoztatásokkal és kiadványokkal kapcsolatos kiadások, valamint bármely más olyan műszaki és igazga-
tási jellegű kiadás, amelyekhez nem kapcsolódnak olyan hatósági feladatok, amelyeket a Bizottság eseti jellegű szolgáltatási
szerződések keretében kiszervezett,

– műszaki és igazgatási támogatási kiadások, különösen olyan támogatásoké, amelyeket a Bizottság 2005 folyamán a közös-
ségi jog alapján működő, valamely végrehajtó ügynökséghez delegál,

– a végrehajtó ügynökség létrehozásáig a székhelyen kisegítő műszaki iroda feladatait ellátó ideiglenes személyi állomány
(szerződéses alkalmazottak, kisegítők, jelölés alapján alkalmazott nemzeti szakértők, ügynökségektől alkalmazott szemé-
lyek) költségei. A székhelyen alkalmazott ideiglenes személyzet költségei, amelyek mértéke évenként öt fővel számolva
400 000 euro/teljes év összegre van korlátozva. Ennek az összegnek a kialakítására egy olyan ember/év egységköltség alap-
ján került sor, amelynek 97 %-át a kérdéses alkalmazottak javadalmazására, 3 %-át pedig az ilyen alkalmazottakkal kap-
csolatos képzésre, ülésekre, kiküldetésekre, valamint informatikai és távközlési költségekre fordítják.

Az e tétel alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen
annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-tagállamokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen, ezen össze-
gek a bevételkimutatás 6 3 0. tételcsoportjába bevezetett EFTA-tagállamoktól származó hozzájárulások összegeit jelentik, ame-
lyek 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.
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BIZOTTSÁG
15. CÍM — OKTATÁS ÉS KULTÚRA

15 01. FEJEZET — AZ OKTATÁS ÉS KULTÚRA TERÜLETÉNEK IGAZGATÁSI KIADÁSAI (folytatás)

15 01 04. (folytatás)

15 01 04 14. (folytatás)

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) bekezdésének d) pontjával össz-
hangban további előirányzatok nyújthatók az engedélyezett adminisztratív kiadások és a programra meghatározott teljes elői-
rányzat összegének arányával megegyező arányban.

Jogalap

Lásd a 15 02 02 05. tételt.

15 01 04 15. eTanulás – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

360 000 p.m. (1)

(1) 1 400 000 EUR összegű előirányzat a 31 01. fejezetben szerepel.

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezze az alábbiakat:

– a közösségi jog alapján működő, a program igazgatásával társult és tevékenységét 2005-ben megkezdő végrehajtó ügy-
nökség működési költségeihez e program keretében történő hozzájárulás,

– műszaki és igazgatási támogatási kiadások, különösen olyan támogatásoké, amelyeket a Bizottság 2005 folyamán a közös-
ségi jog alapján működő, valamely végrehajtó ügynökséghez delegál,

– a végrehajtó ügynökség létrehozásáig a székhelyen a kisegítő műszaki iroda feladatait ellátó ideiglenes személyi állomány
(szerződéses alkalmazottak, kisegítők, jelölés alapján alkalmazott nemzeti szakértők, ügynökségektől alkalmazott szemé-
lyek) költségei. a székhelyen alkalmazott ideiglenes személyzet költségei, amelyek mértéke évenként három fővel számolva
240 000 euro/teljes év összegre van korlátozva. Ennek az összegnek a kialakítására egy olyan ember/év egységköltség alap-
ján került sor, amelynek 97 %-át a kérdéses alkalmazottak javadalmazására, 3 %-át pedig az ilyen alkalmazottakkal kap-
csolatos képzésre, ülésekre, kiküldetésekre, valamint informatikai és távközlési költségekre fordítják,

– az e tétel alá tartozó program vagy intézkedések céljainak eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tanulmányokkal, szakértői
találkozókkal, tájékoztatásokkal és kiadványokkal kapcsolatos kiadások, valamint bármely más olyan műszaki és igazga-
tási jellegű kiadás, amelyekhez nem kapcsolódnak olyan hatósági feladatok, amelyeket a Bizottság eseti jellegű szolgáltatási
szerződések keretében kiszervezett.

Az e tétel alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen
annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-tagállamokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen, ezen össze-
gek a bevételkimutatás 6 3 0. tételcsoportjába bevezetett EFTA-tagállamoktól származó hozzájárulások összegeit jelentik, ame-
lyek 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. tétele alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával össz-
hangban további előirányzatok nyújthatók az engedélyezett adminisztratív kiadások és a programra meghatározott teljes elői-
rányzat összegének arányával megegyező arányban.

Jogalap

Lásd a 15 02 02 04. tételt.
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BIZOTTSÁG
15. CÍM — OKTATÁS ÉS KULTÚRA

15 01. FEJEZET — AZ OKTATÁS ÉS KULTÚRA TERÜLETÉNEK IGAZGATÁSI KIADÁSAI (folytatás)

15 01 04. (folytatás)

15 01 04 16. A sport segítségével történő nevelés európai éve – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

p.m. 350 000

Megjegyzések

Ebből az előirányzatból szándékozzák befejezni a sport segítségével történő nevelés európai évéhez kapcsolódó tevékenységeket.

Az e tétel alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen
annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-tagállamokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen, ezen össze-
gek a bevételkimutatás 6 3 0. tételcsoportjába bevezetett EFTA-tagállamoktól származó hozzájárulások összegeit jelentik, ame-
lyek 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. tétele alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával össz-
hangban további előirányzatok nyújthatók az engedélyezett adminisztratív kiadások és a programra meghatározott teljes elői-
rányzat összegének arányával megegyező arányban.

Jogalap

Lásd a 15 05 04. tételcsoportot.

15 01 04 20. A Bizottságnál tett hivatalos látogatások – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

700 000

Megjegyzések

Korábbi 15 01 04 12. tétel (részben)

Ez az előirányzat az e tétel alá tartozó program vagy intézkedések céljainak eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tanulmányokkal,
szakértői találkozókkal, tájékoztatásokkal és kiadványokkal kapcsolatos kiadások, valamint bármely más olyan műszaki és igaz-
gatási 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 műszaki támogatási hivatalok szer-
ződései lejárnak.

Jogalap

Lásd a 15 06 05. tételcsoportot.

15 01 04 30. Oktatási és kulturális végrehajtó ügynökség – Támogatás a 3. címsor alá tartozó programokra

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

23 870 000

Megjegyzések

Új jogcím

Ez az előirányzat az Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökségnek azokat a működési költségeit, amelyek az Ügynökségnek
a költségvetési perspektíva 3. címsorán szereplő programok irányításába történő bekapcsolódása révén merülnek fel.
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BIZOTTSÁG
15. CÍM — OKTATÁS ÉS KULTÚRA

15 01. FEJEZET — AZ OKTATÁS ÉS KULTÚRA TERÜLETÉNEK IGAZGATÁSI KIADÁSAI (folytatás)

15 01 04. (folytatás)

15 01 04 30. (folytatás)

Az e tétel alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen
annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-tagállamokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen, ezen össze-
gek a bevételkimutatás 6 3 0. tételcsoportjába bevezetett EFTA-tagállamoktól származó hozzájárulások összegeit jelentik, ame-
lyek 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. tétele alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával össz-
hangban további előirányzatok nyújthatók az engedélyezett adminisztratív kiadások és a programra meghatározott teljes elői-
rányzat összegének arányával megegyező arányban.

Az Ügynökség létszámtervét az általános bevételkimutatás C. része „Személyzet” tartalmazza (1. könyv).

Jogalap

A Leonardo da Vinci közösségi szakképzési akcióprogramja második fázisának elindításáról szóló, 1999. április 26-i 1999/382/EK
tanácsi határozat (HL L 146., 1999.6.11., 33. o.).

A Socrates közösségi oktatási cselekvési program második szakaszának elindításáról szóló, 2000. január 24-i 253/2000/EK euró-
pai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 28., 2000.2.3., 1. o.).

A Kultúra 2000 program létrehozásáról szóló, 2000. február 14-i 508/2000/EK európai parlamenti és tanácsi határozat
(HL L 63., 2000.3.10., 1. o.).

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.).

Az európai audiovizuális művek fejlesztését, terjesztését és vásárlásösztönzését előmozdító program végrehajtásáról (MEDIA
Plus – Fejlesztés, terjesztés és vásárlásösztönzés) (2001–2005) szóló, 2000. december 20-i 2000/821/EK tanácsi határozat
(HL L 336., 2000.12.30., 82. o.).

Az európai audiovizuális műsorkészítő ágazatban működő szakemberek képzési programjának megvalósításáról (MEDIA-
Oktatás) (2001–2005) szóló, 2001. január 19-i 163/2001/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 26., 2001.1.27.,
1. o.).

A közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megál-
lapításáról szóló, 2002. december 19-i 58/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 11., 2003.1.16., 1. o.).

A felsőoktatásban a harmadik országokkal történő együttműködésen keresztül a minőség javítására és az interkulturális meg-
értés előmozdítására irányuló program létrehozásáról (Erasmus Mundus) szóló, 2003. december 5-i 2317/2003/EK európai par-
lamenti és tanácsi határozat (HL L 345., 2003.12.31., 1. o.).

Az európai oktatási és szakképzési rendszerekben az információs és kommunikációs technológia (IKT) hatékony integrációja
érdekében többéves (2004–2006) program (elektronikus tanulási program) elfogadásáról szóló, 2003. december 5-i
2318/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 345., 2003.12.31., 9. o.).

A közösségi cselekvési program meghatározásáról az aktív európai állampolgárság elősegítésére (állampolgári részvétel) szóló,
2004. január 26-i 2004/100/EK tanácsi határozat (HL L 30., 2004.2.4., 6. o.).

A Kultúra 2000 program létrehozásáról szóló 508/2000/EK határozat módosításáról szóló, 2004. március 31-i 626/2004/EK
európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 99., 2004.4.3., 3. o.).

Az oktatás és a képzés területén európai szinten tevékenykedő szervezetek és eseti tevékenységek elősegítésére irányuló közös-
ségi cselekvés programjáról szóló, 2004. április 21-i 791/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 138.,
30.4.2004, 31. o.).

Az európai audiovizuális művek fejlesztését, terjesztését és vásárlásösztönzését előmozdító program végrehajtásáról (MEDIA
Plus – Fejlesztés, terjesztés és vásárlásösztönzés) (2001–2005) szóló, 2000. december 20-i 2000/821/EK tanácsi határozat
módosításáról szóló, 2004. április 29-i 846/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 195., 2004.6.2., 1. o.).

Az európai audiovizuális művek kidolgozását, forgalmazását és promócióját ösztönző program végrehajtásáról szóló
2000. december 20-i 2000/821/EK tanácsi határozat (MediaPlus – Kidolgozás, forgalmazás és promóció) (HL L 195., 2004.6.2.,
2. o.), amelyet a 2004. április 29-i 846/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat módosított.
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BIZOTTSÁG
15. CÍM — OKTATÁS ÉS KULTÚRA

15 01. FEJEZET — AZ OKTATÁS ÉS KULTÚRA TERÜLETÉNEK IGAZGATÁSI KIADÁSAI (folytatás)

15 01 04. (folytatás)

15 01 04 32. Oktatási és kulturális végrehajtó ügynökség – Támogatás az 5. címsor alá tartozó programokra

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

650 000 p.m.

Megjegyzések

Új jogcím

Ez az előirányzat az Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökségnek azokat a működési költségeit, amelyek az Ügynökségnek
a költségvetési perspektíva 5. címsorán szereplő programok irányításába történő bekapcsolódása révén merülnek fel.

Az e tétel alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen
annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-tagállamokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen, ezen össze-
gek a bevételkimutatás 6 3 0. tételcsoportjába bevezetett EFTA-tagállamoktól származó hozzájárulások összegeit jelentik, ame-
lyek 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. tétele alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával össz-
hangban további előirányzatok nyújthatók az engedélyezett adminisztratív kiadások és a programra meghatározott teljes elői-
rányzat összegének arányával megegyező arányban.

Az Ügynökség létszámtervét az általános bevételkimutatás C. része „Személyzet” tartalmazza (1. könyv).

Jogalap

A közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megál-
lapításáról szóló, 2002. december 19-i 58/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 11., 2003.1.16., 1. o.).

A közösségi cselekvési program meghatározásáról az aktív európai állampolgárság elősegítésére (állampolgári részvétel) szóló,
2004. január 26-i 2004/100/EK tanácsi határozat (HL L 30., 2004.2.4., 6. o.).

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

A kultúra terén európai szintű tevékenységet folytató szervezeteket támogató közösségi cselekvési program létrehozásáról szó-
ló, 2004. április 21-i 792/2004/EK tanácsi határozat (HL L 138., 2004.4.30, 40. o.).

15 01 60. Információszerzés

15 01 60 01. Könyvtári állomány, előfizetések, könyvek beszerzése, könyvek állagának megóvása

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

2 400 000 2 400 000 730 000,—

Megjegyzések

Az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

– könyvek, dokumentumok és egyéb nem időszaki kiadványok beszerzésének, a meglévő kötetek frissítésének, valamint a
Bizottság különböző osztályai részére szükséges elektronikus azonosító berendezések beszerzésének a költségei,

– könyvkötészeti költségek, valamint a könyvek és kiadványok megjelentetésével kapcsolatos egyéb kiadások,

– újságok, szakfolyóiratok, hivatalos lapok, parlamenti okmányok, külkereskedelmi statisztikák, hírügynökségi értesítők és
egyéb papír alapú és elektronikus formában megjelenő szakkiadványok előfizetési költségei.
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BIZOTTSÁG
15. CÍM — OKTATÁS ÉS KULTÚRA

15 01. FEJEZET — AZ OKTATÁS ÉS KULTÚRA TERÜLETÉNEK IGAZGATÁSI KIADÁSAI (folytatás)

15 01 60. (folytatás)

15 01 60 01. (folytatás)

Az előirányzat nem fedezi az alábbi költségeket:

– a Közös Kutatóközpont olyan helyszínei, amelyeknek a kiadásait a megfelelő címek 01 05. tételcsoportjainál számolnak el,

– a Közösség olyan hivatalai, amelyek kiadásait a 16 01 03 02. tétel alatt számolják el,

– a Közösségen kívül felmerülő egyéb olyan, ezekhez hasonló költségek, amelyek elszámolására a megfelelő
címek 01 03 02. tétele alatt kerül sor.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerint célhoz kötött bevétel becsült összege 10 000 euro.
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