
BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19. CÍM

KÜLKAPCSOLATOK

19 01. FEJEZET — IGAZGATÁSI KIADÁSOK A KÜLKAPCSOLATOK TERÜLETÉN

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

19 01. IGAZGATÁSI KIADÁSOK A
KÜLKAPCSOLATOK TERÜ-
LETÉN

19 01 01. A külkapcsolatok területén
aktív állományban foglal-
koztatott alkalmazottakkal
kapcsolatos kiadások

19 01 01 01. „Külső kapcsolatok” politikai
területén dolgozó aktív alkal-
mazottakkal kapcsolatos
kiadások: vezérigazgatóságok 5 90 078 666 (1) 90 078 666 (2) 91 251 378 (3) 91 251 378 (4) 96 154 671,70 96 154 671,70

19 01 01 02. A külkapcsolati delegáció-
knál aktív állományban fog-
lalkoztatott alkalmazottakkal
kapcsolatos kiadások 5 75 388 855 75 388 855 73 396 879 73 396 879 64 357 264,34 64 357 264,34

19 01 01. tételcsoport-
– Részösszeg 165 467 521 165 467 521 164 648 257 164 648 257 160 511 936,04 160 511 936,04

19 01 02. A külkapcsolatok területén
foglalkoztatott külső
munkatársakkal kapcsolatos
kiadások, és egyéb igazga-
tási kiadások

19 01 02 01. „Külső kapcsolatok” politikai
területén dolgozó külsős
alkalmazottakkal kapcsolatos
kiadások: vezérigazgatóságok 5 8 292 290 8 292 290 8 429 890 8 429 890 7 599 264,59 7 599 264,59

19 01 02 02. A külkapcsolati delegációk
külső munkatársai 5 24 836 525 24 836 525 26 809 240 26 809 240 25 286 806,21 25 286 806,21

(1) 164 427 EUR összegű előirányzat a 31 01. fejezetben szerepel.
(2) 164 427 EUR összegű előirányzat a 31 01. fejezetben szerepel.
(3) 433 100 EUR összegű előirányzat a 31 01. fejezetben szerepel.
(4) 433 100 EUR összegű előirányzat a 31 01. fejezetben szerepel.
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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 01. FEJEZET — IGAZGATÁSI KIADÁSOK A KÜLKAPCSOLATOK TERÜLETÉN (folytatás)

Cím
Fejezet

Tételcsoport
Tétel

Címsor PT

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

19 01 02 11. Egyéb igazgatási kiadások a
„Külső kapcsolatok” politikai
területén: vezérigazgatóságok 5 8 899 015 (1) 8 899 015 (2) 8 441 341 (3) 8 441 341 (4) 7 652 821,50 7 652 821,50

19 01 02 12. A külkapcsolati delegációkra
vonatkozó egyéb igazgatási
kiadások 5 6 839 117 6 839 117 6 039 633 6 039 633 7 558 164,— 7 558 164,—

19 01 02. tételcsoport-
– Részösszeg 48 866 947 48 866 947 49 720 104 49 720 104 48 097 056,30 48 097 056,30

19 01 03. Ingatlanra fordított és járu-
lékos kiadások a külkapcso-
latok területén

19 01 03 01. „Külső kapcsolatok” politikai
területével kapcsolatos ingat-
lankiadások és egyéb kap-
csolt kiadások: vezérigazga-
tóságok 5 24 289 667 24 289 667 23 646 326 23 646 326 23 064 759,40 23 064 759,40

19 01 03 02. A külkapcsolati delegációk
ingatlanra fordított és járulé-
kos kiadásai 5 59 569 052 59 569 052 57 394 537 57 394 537 55 738 033,20 55 738 033,20

19 01 03. tételcsoport-
– Részösszeg 83 858 719 83 858 719 81 040 863 81 040 863 78 802 792,60 78 802 792,60

19 01 04. A külkapcsolatok területén
végzett tevékenységekre
vonatkozó támogatási kia-
dások

19 01 04 01. Együttműködés a tagsággal
nem rendelkező ipari orszá-
gokkal – Igazgatási kiadások 4 p.m. p.m. 110 000 110 000

(1) 24 158 EUR összegű előirányzat a 31 01. fejezetben szerepel.
(2) 24 158 EUR összegű előirányzat a 31 01. fejezetben szerepel.
(3) 961 319 EUR összegű előirányzat a 31 01. fejezetben szerepel.
(4) 961 319 EUR összegű előirányzat a 31 01. fejezetben szerepel.
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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 01. FEJEZET — IGAZGATÁSI KIADÁSOK A KÜLKAPCSOLATOK TERÜLETÉN (folytatás)

Cím
Fejezet

Tételcsoport
Tétel

Címsor PT

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

19 01 04 02. Gyorsreagálási mechanizmus
– Igazgatási kiadások 4 1 000 000 1 000 000 2 000 000 2 000 000

19 01 04 03. Tájékoztatási programok a
tagsággal nem rendelkező
országok számára – Igazga-
tási kiadások 4 p.m. p.m. 100 000 100 000

19 01 04 04. Pénzügyi és műszaki együtt-
működés az ázsiai fejlődő
országokkal – Igazgatási kia-
dások 4 24 860 000 24 860 000 25 000 000 25 000 000

19 01 04 05. Pénzügyi és műszaki együtt-
működés a latin-amerikai
fejlődő országokkal – Igazga-
tási kiadások 4 19 100 000 19 100 000 18 550 000 18 550 000

19 01 04 06. MEDA (a tagsággal nem ren-
delkező mediterrán orszá-
gokban a gazdasági és társa-
dalmi szerkezeti reformokat
kísérő intézkedések) – Igaz-
gatási kiadások 4 21 327 000 21 327 000 15 200 000 15 200 000

19 01 04 07. Segítségnyújtás a kelet-
európai és közép-ázsiai part-
nerországoknak – Igazgatási
kiadások 4 27 000 000 27 000 000 26 270 000 26 270 000

19 01 04 08. Segítségnyújtás a nyugat-
balkáni országoknak – Igaz-
gatási kiadások 4 14 500 000 14 500 000 17 460 000 17 460 000

19 01 04 09. A közösségi támogatások
eredményeinek értékelése,
nyomon követő intézkedések
és pénzügyi ellenőrzés –
Igazgatási kiadások 4 1 400 000 1 400 000 1 500 000 1 500 000

19 01 04 10. Közösségi részvétel a gyalog-
sági aknák elleni fellépésben
– Igazgatási kiadások 4 540 000 540 000 540 000 540 000
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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 01. FEJEZET — IGAZGATÁSI KIADÁSOK A KÜLKAPCSOLATOK TERÜLETÉN (folytatás)

Cím
Fejezet

Tételcsoport
Tétel

Címsor PT

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

19 01 04 11. A demokrácia és a jogállami-
ság fejlesztése és megerősí-
tése – Az emberi jogok és
alapvető szabadságok tiszte-
letben tartása – Igazgatási
kiadások 4 8 500 000 8 500 000 7 000 000 7 000 000

19 01 04 12. A közösségi befektetéseknek
gazdasági együttműködés,
valamint kereskedelmi egyez-
mények útján való elősegí-
tése a latin-amerikai, ázsiai,
mediterrán és dél-afrikai fej-
lődő országokban – Igazga-
tási kiadások 4 p.m. p.m. p.m. p.m.

19 01 04 13. Együttműködés a migráció
területén harmadik orszá-
gokkal – Igazgatási kiadások 4 650 000 650 000

19 01 04 14. CFSP – Igazgatási kiadások 4 400 000 400 000 362 102 362 102 523 699,— 304 159,—

19 01 04 30. Oktatási és Kulturális Végre-
hajtó Ügynökség – Támo-
gatás a 4. címsor alá tartozó
programokra 4 140 000 140 000

19 01 04. tételcsoport-
– Részösszeg 119 417 000 119 417 000 114 092 102 114 092 102 523 699,— 304 159,—

19 01. Fejezet –
Összesen 417 610 187 417 610 187 409 501 326 409 501 326 287 935 483,94 287 715 943,94
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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 01. FEJEZET — IGAZGATÁSI KIADÁSOK A KÜLKAPCSOLATOK TERÜLETÉN (folytatás)

19 01 01. A külkapcsolatok területén aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

19 01 01 01. „Külső kapcsolatok” politikai területén dolgozó aktív alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások: vezérigazgatóságok

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

90 078 666 (1) 91 251 378 (2) 96 154 671,70

(1) 164 427 EUR összegű előirányzat a 31 01. fejezetben szerepel.
(2) 433 100 EUR összegű előirányzat a 31 01. fejezetben szerepel.

19 01 01 02. A külkapcsolati delegációknál aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

75 388 855 73 396 879 64 357 264,34

19 01 02. A külkapcsolatok területén foglalkoztatott külső munkatársakkal kapcsolatos kiadások, és egyéb igazgatási kiadások

19 01 02 01. „Külső kapcsolatok” politikai területén dolgozó külsős alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások: vezérigazgatóságok

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

8 292 290 8 429 890 7 599 264,59

19 01 02 02. A külkapcsolati delegációk külső munkatársai

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

24 836 525 26 809 240 25 286 806,21

19 01 02 11. Egyéb igazgatási kiadások a „Külső kapcsolatok” politikai területén: vezérigazgatóságok

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

8 899 015 (1) 8 441 341 (2) 7 652 821,50

(1) 24 158 EUR összegű előirányzat a 31 01. fejezetben szerepel.
(2) 961 319 EUR összegű előirányzat a 31 01. fejezetben szerepel.

19 01 02 12. A külkapcsolati delegációkra vonatkozó egyéb igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

6 839 117 6 039 633 7 558 164,—
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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 01. FEJEZET — IGAZGATÁSI KIADÁSOK A KÜLKAPCSOLATOK TERÜLETÉN (folytatás)

19 01 03. Ingatlanra fordított és járulékos kiadások a külkapcsolatok területén

19 01 03 01. „Külső kapcsolatok” politikai területével kapcsolatos ingatlankiadások és egyéb kapcsolt kiadások: vezérigazgatóságok

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

24 289 667 23 646 326 23 064 759,40

19 01 03 02. A külkapcsolati delegációk ingatlanra fordított és járulékos kiadásai

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

59 569 052 57 394 537 55 738 033,20

19 01 04. A külkapcsolatok területén végzett tevékenységekre vonatkozó támogatási kiadások

19 01 04 01. Együttműködés a tagsággal nem rendelkező ipari országokkal – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

p.m. 110 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

– műszaki és igazgatási támogatási kiadások a Bizottság által a kedvezményezettek és a Bizottság kölcsönös előnyére ad hoc
szolgáltatói szerződések keretében kiszerződtetett közhatalmi feladatok nélkül,

– a program célkitűzésének elérésével közvetlenül kapcsolatos tanulmányok, szakértői találkozók, tájékoztatás és kiadvá-
nyok ráfordításai.

Ez az előirányzat fedezi a 19 05 02. tételcsoport szerinti igazgatási kiadásokat.

19 01 04 02. Gyorsreagálási mechanizmus – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

1 000 000 2 000 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

– műszaki és igazgatási támogatási kiadások, amelyeket a Bizottság a közösségi jog alapján működő végrehajtó szervekre
ruházhat át,

– műszaki és igazgatási támogatási kiadások a Bizottság által a kedvezményezettek és a Bizottság kölcsönös előnyére ad hoc
szolgáltatói szerződések keretében kiszerződtetett közhatalmi feladatok nélkül,
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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 01. FEJEZET — IGAZGATÁSI KIADÁSOK A KÜLKAPCSOLATOK TERÜLETÉN (folytatás)

19 01 04. (folytatás)

19 01 04 02. (folytatás)

– képviseletek ideiglenes kisegítő személyzetével (kihelyezett nemzeti szakértők, egyéni szakértők, helyi alkalmazottak és helyi
műszaki kiszolgáló személyzet) kapcsolatos kiadások a Bizottság nem tagországokban működő képviseleteiben végzett
kidelegált programirányításra vagy a felszámolt műszaki segítségnyújtási hivatalok feladatainak belső átvételére, valamint
azok a pótlólagos logisztikai és infrastrukturális költségek, mint a képzések, értekezletek költségei, a informatikai és táv-
közlési költségek, valamint a bérleti díjak, amelyek közvetlenül az ebben a tételben szereplő előirányzatokból fizetett, a dele-
gációkban dolgozó ideiglenes személyzet jelenlétéből erednek,

– a program célkitűzésének elérésével közvetlenül kapcsolatos tanulmányok, szakértői találkozók, tájékoztatás és kiadvá-
nyok ráfordításai.

Ez az előirányzat a 19 02 05. tételcsoport szerinti igazgatási költségeket fedezi.

19 01 04 03. Tájékoztatási programok a tagsággal nem rendelkező országok számára – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

p.m. 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.

Ez az előirányzat a 19 11 02. tételcsoport szerinti igazgatási költségeket fedezi.

19 01 04 04. Pénzügyi és műszaki együttműködés az ázsiai fejlődő országokkal – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

24 860 000 25 000 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

– műszaki és igazgatási támogatási kiadások, amelyeket a Bizottság a közösségi jog alapján működő végrehajtó szervekre
ruházhat át,

– műszaki és igazgatási támogatási kiadások a Bizottság által a kedvezményezettek és a Bizottság kölcsönös előnyére ad hoc
szolgáltatói szerződések keretében kiszerződtetett közhatalmi feladatok nélkül,

– központi ideiglenes kisegítő személyzettel (szerződéses alkalmazottak, kisegítő személyzet, kihelyezett nemzeti szakértők,
munkaközvetítő ügynökségektől érkező személyzet) kapcsolatos kiadások, akiket azzal a céllal alkalmaztak, hogy átvegyék
a felszámolt műszaki segítségnyújtási hivatalok által korábban végzett feladatokat; a központi ideiglenes kisegítő személy-
zet kiadásainak határa 2 900 000 euro, és ennek az összegnek a kialakítására egy olyan ember/év egységköltség alapján
került sor, amelynek 97 %-át a kérdéses alkalmazottak javadalmazására, 3 %-át pedig az ilyen alkalmazottakkal kapcsola-
tos képzésre, ülésekre, kiküldetésre, valamint informatikai és távközlési költségekre fordítják,
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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 01. FEJEZET — IGAZGATÁSI KIADÁSOK A KÜLKAPCSOLATOK TERÜLETÉN (folytatás)

19 01 04. (folytatás)

19 01 04 04. (folytatás)

– képviseletek ideiglenes kisegítő személyzetével (kihelyezett nemzeti szakértők, egyéni szakértők, helyi alkalmazottak és helyi
műszaki kiszolgáló személyzet) kapcsolatos kiadások a Bizottság nem tagországokban működő képviseleteiben végzett
kidelegált programirányításra vagy a felszámolt műszaki segítségnyújtási hivatalok feladatainak belső átvételére, valamint
azok a pótlólagos logisztikai és infrastrukturális költségek, mint a képzések, értekezletek költségei, a informatikai és táv-
közlési költségek, valamint a bérleti díjak, amelyek közvetlenül az ebben a tételben szereplő előirányzatokból fizetett, a dele-
gációkban dolgozó ideiglenes személyzet jelenlétéből erednek,

– a program célkitűzésének elérésével közvetlenül kapcsolatos tanulmányok, szakértői találkozók, tájékoztatás és kiadvá-
nyok ráfordításai.

Ez az előirányzat a 19 10 01., 19 10 02., 19 10 03., 19 10 04 és 19 10 06. tételcsoportok szerinti igazgatási költségeket fedezi.

Jogalap

Lásd a 19 10 01. tételcsoportot.

19 01 04 05. Pénzügyi és műszaki együttműködés a latin-amerikai fejlődő országokkal – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

19 100 000 18 550 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

– műszaki és igazgatási támogatási kiadások, amelyeket a Bizottság a közösségi jog alapján működő végrehajtó szervekre
ruházhat át,

– műszaki és igazgatási támogatási kiadások a Bizottság által a kedvezményezettek és a Bizottság kölcsönös előnyére ad hoc
szolgáltatói szerződések keretében kiszerződtetett közhatalmi feladatok nélkül,

– központi ideiglenes kisegítő személyzettel (szerződéses alkalmazottak, kisegítő személyzet, kihelyezett nemzeti szakértők,
munkaközvetítő ügynökségektől érkező személyzet) kapcsolatos kiadások, akiket azzal a céllal alkalmaztak, hogy átvegyék
a felszámolt műszaki segítségnyújtási hivatalok által korábban végzett feladatokat; a központi ideiglenes kisegítő személy-
zet kiadásainak határa 2 800 000 euro, és ennek az összegnek a kialakítására egy olyan ember/év egységköltség alapján
került sor, amelynek 97 %-át a kérdéses alkalmazottak javadalmazására, 3 %-át pedig az ilyen alkalmazottakkal kapcsola-
tos képzésre, ülésekre, kiküldetésre, valamint informatikai és távközlési költségekre fordítják,

– képviseletek ideiglenes kisegítő személyzetével (kihelyezett nemzeti szakértők, egyéni szakértők, helyi alkalmazottak és helyi
műszaki kiszolgáló személyzet) kapcsolatos kiadások a Bizottság nem tagországokban működő képviseleteiben végzett
kidelegált programirányításra vagy a felszámolt műszaki segítségnyújtási hivatalok feladatainak belső átvételére, valamint
azok a pótlólagos logisztikai és infrastrukturális költségek, mint a képzések, értekezletek költségei, a informatikai és táv-
közlési költségek, valamint a bérleti díjak, amelyek közvetlenül az ebben a tételben szereplő előirányzatokból fizetett, a dele-
gációkban dolgozó ideiglenes személyzet jelenlétéből erednek,

– a program célkitűzésének elérésével közvetlenül kapcsolatos tanulmányok, szakértői találkozók, tájékoztatás és kiadvá-
nyok ráfordításai.

Ez az előirányzat a 19 09 01., 19 09 02., 19 09 03. és 19 09 04. tételcsoportok szerinti igazgatási költségeket fedezi.

Jogalap

Lásd a 19 09 01. tételcsoportot.
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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 01. FEJEZET — IGAZGATÁSI KIADÁSOK A KÜLKAPCSOLATOK TERÜLETÉN (folytatás)

19 01 04. (folytatás)

19 01 04 06. MEDA (a tagsággal nem rendelkezőmediterrán országokban a gazdasági és társadalmi szerkezeti reformokat kísérő intézkedések)
– Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

21 327 000 15 200 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

– műszaki és igazgatási támogatási kiadások, amelyeket a Bizottság a közösségi jog alapján működő végrehajtó szervekre
ruházhat át,

– műszaki és igazgatási támogatási kiadások a Bizottság által a kedvezményezettek és a Bizottság kölcsönös előnyére ad hoc
szolgáltatói szerződések keretében kiszerződtetett közhatalmi feladatok nélkül,

– központi ideiglenes kisegítő személyzettel (szerződéses alkalmazottak, kisegítő személyzet, kihelyezett nemzeti szakértők,
munkaközvetítő ügynökségektől érkező személyzet) kapcsolatos kiadások, akiket azzal a céllal alkalmaztak, hogy átvegyék
a felszámolt műszaki segítségnyújtási hivatalok által korábban végzett feladatokat; a központi ideiglenes kisegítő személy-
zet kiadásainak határa 3 282 000 euro, és ennek az összegnek a kialakítására egy olyan ember/év egységköltség alapján
került sor, amelynek 97 %-át a kérdéses alkalmazottak javadalmazására, 3 %-át pedig az ilyen alkalmazottakkal kapcsola-
tos képzésre, ülésekre, kiküldetésre, valamint informatikai és távközlési költségekre fordítják,

– képviseletek ideiglenes kisegítő személyzetével (kihelyezett nemzeti szakértők, egyéni szakértők, helyi alkalmazottak és helyi
műszaki kiszolgáló személyzet) kapcsolatos kiadások a Bizottság nem tagországokban működő képviseleteiben végzett
kidelegált programirányításra vagy a felszámolt műszaki segítségnyújtási hivatalok feladatainak belső átvételére, valamint
azok a pótlólagos logisztikai és infrastrukturális költségek, mint a képzések, értekezletek költségei, a informatikai és táv-
közlési költségek, valamint a bérleti díjak, amelyek közvetlenül az ebben a tételben szereplő előirányzatokból fizetett, a dele-
gációkban dolgozó ideiglenes személyzet jelenlétéből erednek,

– a program célkitűzésének elérésével közvetlenül kapcsolatos tanulmányok, szakértői találkozók, tájékoztatás és kiadvá-
nyok ráfordításai.

Ez az előirányzat a 19 08 02., 19 08 03., 19 08 04., 19 08 05. és 19 08 06. és 19 08 07. tételcsoportok szerinti igazgatási
költségeket fedezi.

19 01 04 07. Segítségnyújtás a kelet-európai és közép-ázsiai partnerországoknak – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

27 000 000 26 270 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

– műszaki és igazgatási támogatási kiadások, amelyeket a Bizottság a közösségi jog alapján működő végrehajtó szervekre
ruházhat át,

– műszaki és igazgatási támogatási kiadások a Bizottság által a kedvezményezettek és a Bizottság kölcsönös előnyére ad hoc
szolgáltatói szerződések keretében kiszerződtetett közhatalmi feladatok nélkül,

– központi ideiglenes kisegítő személyzettel (szerződéses alkalmazottak, kisegítő személyzet, kihelyezett nemzeti szakértők,
munkaközvetítő ügynökségektől érkező személyzet) kapcsolatos kiadások, akiket azzal a céllal alkalmaztak, hogy átvegyék
a felszámolt műszaki segítségnyújtási hivatalok által korábban végzett feladatokat; a központi ideiglenes kisegítő személy-
zet kiadásainak határa 2 800 000 euro, és ennek az összegnek a kialakítására egy olyan ember/év egységköltség alapján
került sor, amelynek 97 %-át a kérdéses alkalmazottak javadalmazására, 3 %-át pedig az ilyen alkalmazottakkal kapcsola-
tos képzésre, ülésekre, kiküldetésre, valamint informatikai és távközlési költségekre fordítják,
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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 01. FEJEZET — IGAZGATÁSI KIADÁSOK A KÜLKAPCSOLATOK TERÜLETÉN (folytatás)

19 01 04. (folytatás)

19 01 04 07. (folytatás)

– képviseletek ideiglenes kisegítő személyzetével (kihelyezett nemzeti szakértők, egyéni szakértők, helyi alkalmazottak és helyi
műszaki kiszolgáló személyzet) kapcsolatos kiadások a Bizottság nem tagországokban működő képviseleteiben végzett
kidelegált programirányításra vagy a felszámolt műszaki segítségnyújtási hivatalok feladatainak belső átvételére, valamint
azok a pótlólagos logisztikai és infrastrukturális költségek, mint a képzések, értekezletek költségei, a informatikai és táv-
közlési költségek, valamint a bérleti díjak, amelyek közvetlenül az ebben a tételben szereplő előirányzatokból fizetett, a dele-
gációkban dolgozó ideiglenes személyzet jelenlétéből erednek,

– a program célkitűzésének elérésével közvetlenül kapcsolatos tanulmányok, szakértői találkozók, tájékoztatás és kiadvá-
nyok ráfordításai.

Ez az előirányzat a 19 06 01., 19 06 02., 19 06 04., 19 06 05. és 19 06 06. tételcsoportok szerinti igazgatási irányítási költ-
ségeket fedezi.

19 01 04 08. Segítségnyújtás a nyugat-balkáni országoknak – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

14 500 000 17 460 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

– műszaki és igazgatási támogatási kiadások, amelyeket a Bizottság a közösségi jog alapján működő végrehajtó szervekre
ruházhat át,

– műszaki és igazgatási támogatási kiadások a Bizottság által a kedvezményezettek és a Bizottság kölcsönös előnyére ad hoc
szolgáltatói szerződések keretében kiszerződtetett közhatalmi feladatok nélkül,

– központi ideiglenes kisegítő személyzettel (szerződéses alkalmazottak, kisegítő személyzet, kihelyezett nemzeti szakértők,
munkaközvetítő ügynökségektől érkező személyzet) kapcsolatos kiadások, akiket azzal a céllal alkalmaztak, hogy átvegyék
a felszámolt műszaki segítségnyújtási hivatalok által korábban végzett feladatokat; a központi ideiglenes kisegítő személy-
zet kiadásainak határa 1 000 000 euro, és ennek az összegnek a kialakítására egy olyan ember/év egységköltség alapján
került sor, amelynek 97 %-át a kérdéses alkalmazottak javadalmazására, 3 %-át pedig az ilyen alkalmazottakkal kapcsola-
tos képzésre, ülésekre, kiküldetésre, valamint informatikai és távközlési költségekre fordítják,

– képviseletek ideiglenes kisegítő személyzetével (kihelyezett nemzeti szakértők, egyéni szakértők, helyi alkalmazottak és helyi
műszaki kiszolgáló személyzet) kapcsolatos kiadások a Bizottság nem tagországokban működő képviseleteiben végzett
kidelegált programirányításra vagy a felszámolt műszaki segítségnyújtási hivatalok feladatainak belső átvételére, valamint
azok a pótlólagos logisztikai és infrastrukturális költségek, mint a képzések, értekezletek költségei, a informatikai és táv-
közlési költségek, valamint a bérleti díjak, amelyek közvetlenül az ebben a tételben szereplő előirányzatokból fizetett, a dele-
gációkban dolgozó ideiglenes személyzet jelenlétéből erednek,

– a program célkitűzésének elérésével közvetlenül kapcsolatos tanulmányok, szakértői találkozók, tájékoztatás és kiadvá-
nyok ráfordításai.

Ez az előirányzat a nem az Európai Újjáépítési Ügynökségre bízott operatív programokra vonatkozó, a 19 07 01., 19 07 02.,
19 07 03. és 19 07 04. tételcsoportok szerinti igazgatási irányítási költségeket fedezi.
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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 01. FEJEZET — IGAZGATÁSI KIADÁSOK A KÜLKAPCSOLATOK TERÜLETÉN (folytatás)

19 01 04. (folytatás)

19 01 04 09. A közösségi támogatások eredményeinek értékelése, nyomon követő intézkedések és pénzügyi ellenőrzés – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

1 400 000 1 500 000

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.

Ez az előirányzat a 19 11 01. tételcsoport szerinti igazgatási költségeket fedezi.

19 01 04 10. Közösségi részvétel a gyalogsági aknák elleni fellépésben – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

540 000 540 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

– műszaki és igazgatási támogatási kiadások, amelyeket a Bizottság a közösségi jog alapján működő végrehajtó szervekre
ruházhat át,

– műszaki és igazgatási támogatási kiadások a Bizottság által a kedvezményezettek és a Bizottság kölcsönös előnyére ad hoc
szolgáltatói szerződések keretében kiszerződtetett közhatalmi feladatok nélkül,

– képviseletek ideiglenes kisegítő személyzetével (szerződéses alkalmazottak, kihelyezett nemzeti szakértők, egyéni szakér-
tők, helyi alkalmazottak és helyi műszaki kiszolgáló személyzet) kapcsolatos kiadások a Bizottság nem tagországokban
működő képviseleteiben végzett kidelegált programirányításra vagy a felszámolt műszaki segítségnyújtási hivatalok fela-
datainak belső átvételére, valamint azok a pótlólagos logisztikai és infrastrukturális költségek, mint a képzések, értekezle-
tek költségei, a informatikai és távközlési költségek, valamint a bérleti díjak, amelyek közvetlenül az ebben a tételben sze-
replő előirányzatokból fizetett, a delegációkban dolgozó ideiglenes személyzet jelenlétéből erednek,

– a program célkitűzésének elérésével közvetlenül kapcsolatos tanulmányok, szakértői találkozók, tájékoztatás és kiadvá-
nyok ráfordításai.

Ez az előirányzat a 19 02 04. (a korábbi B7-6 6 1. tételcsoport) és a 19 02 11. (a korábbi B7-6 3 1 0. tételcsoport) tételcso-
portok szerinti igazgatási irányítási költségeket fedezi.
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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 01. FEJEZET — IGAZGATÁSI KIADÁSOK A KÜLKAPCSOLATOK TERÜLETÉN (folytatás)

19 01 04. (folytatás)

19 01 04 11. A demokrácia és a jogállamiság fejlesztése és megerősítése – Az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartása –
Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

8 500 000 7 000 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

– műszaki és igazgatási támogatási kiadások, amelyeket a Bizottság a közösségi jog alapján működő végrehajtó szervekre
ruházhat át,

– műszaki és igazgatási támogatási kiadások a Bizottság által a kedvezményezettek és a Bizottság kölcsönös előnyére ad hoc
szolgáltatói szerződések keretében kiszerződtetett közhatalmi feladatok nélkül,

– központi ideiglenes kisegítő személyzettel (szerződéses alkalmazottak, kisegítő személyzet, kihelyezett nemzeti szakértők,
munkaközvetítő ügynökségektől érkező személyzet) kapcsolatos kiadások, akiket azzal a céllal alkalmaztak, hogy átvegyék
a felszámolt műszaki segítségnyújtási hivatalok által korábban végzett feladatokat; a központi ideiglenes kisegítő személy-
zet kiadásainak határa 2 600 000 euro, és ennek az összegnek a kialakítására egy olyan ember/év egységköltség alapján
került sor, amelynek 97 %-át a kérdéses alkalmazottak javadalmazására, 3 %-át pedig az ilyen alkalmazottakkal kapcsola-
tos képzésre, ülésekre, kiküldetésre, valamint informatikai és távközlési költségekre fordítják,

– képviseletek ideiglenes kisegítő személyzetével (kihelyezett nemzeti szakértők, egyéni szakértők, helyi alkalmazottak és helyi
műszaki kiszolgáló személyzet) kapcsolatos kiadások a Bizottság nem tagországokban működő képviseleteiben végzett
kidelegált programirányításra vagy a felszámolt műszaki segítségnyújtási hivatalok feladatainak belső átvételére, valamint
azok a pótlólagos logisztikai és infrastrukturális költségek, mint a képzések, értekezletek költségei, a informatikai és táv-
közlési költségek, valamint a bérleti díjak, amelyek közvetlenül az ebben a tételben szereplő előirányzatokból fizetett, a dele-
gációkban dolgozó ideiglenes személyzet jelenlétéből erednek,

– a program célkitűzésének elérésével közvetlenül kapcsolatos tanulmányok, szakértői találkozók, tájékoztatás és kiadvá-
nyok ráfordításai.

Ez az előirányzat a 19 04 03. és 19 04 04. tételcsoportok szerinti igazgatási irányítási költségeket fedezi.

19 01 04 12. A közösségi befektetéseknek gazdasági együttműködés, valamint kereskedelmi egyezmények útján való elősegítése a
latin-amerikai, ázsiai, mediterrán és dél-afrikai fejlődő országokban – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

p.m. p.m.

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.

Ez az előirányzat a 19 02 07. tételcsoport szerinti igazgatási költségeket fedezi.
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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 01. FEJEZET — IGAZGATÁSI KIADÁSOK A KÜLKAPCSOLATOK TERÜLETÉN (folytatás)

19 01 04. (folytatás)

19 01 04 13. Együttműködés a migráció területén harmadik országokkal – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

650 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

– műszaki és igazgatási támogatási kiadások a Bizottság által a kedvezményezettek és a Bizottság kölcsönös előnyére ad hoc
szolgáltatói szerződések keretében kiszerződtetett közhatalmi feladatok nélkül,

– a program célkitűzésének elérésével közvetlenül kapcsolatos tanulmányok, szakértői találkozók, tájékoztatás és kiadvá-
nyok ráfordításai.

Ez az előirányzat a 19 02 03. tételcsoport szerinti igazgatási költségeket fedezi.

19 01 04 14. CFSP – Igazgatási kiadások

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettségvállalások Kifizetések Kötelezettségvállalások Kifizetések Kötelezettségvállalások Kifizetések

400 000 400 000 362 102 362 102 523 699,— 304 159,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Oroszországi tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni közös akció végrehajtásával megbízott szakértői
csoport minden kiadásának fedezésére szolgál, úgymint:

– központi ideiglenes kisegítő személyzettel (szerződéses alkalmazottak, kisegítő személyzet, kihelyezett nemzeti szakértők,
munkaközvetítő ügynökségektől érkező személyzet) kapcsolatos kiadások, akiket azzal a céllal alkalmaztak, hogy átvegyék
a felszámolt műszaki segítségnyújtási hivatalok által korábban végzett feladatokat; a központi ideiglenes kisegítő személy-
zet kiadásainak határa 400 000 euro, és ennek az összegnek a kialakítására egy olyan ember/év egységköltség alapján került
sor, amelynek 97 %-át a kérdéses alkalmazottak javadalmazására, 3 %-át pedig az ilyen alkalmazottakkal kapcsolatos kép-
zésre, ülésekre, kiküldetésre, valamint informatikai és távközlési költségekre fordítják,

– képviseletek ideiglenes kisegítő személyzetével (kihelyezett nemzeti szakértők, egyéni szakértők, helyi alkalmazottak és helyi
műszaki kiszolgáló személyzet) kapcsolatos kiadások, valamint azok a pótlólagos logisztikai és infrastrukturális költségek,
mint a képzések, értekezletek költségei, a informatikai és távközlési költségek, valamint a bérleti díjak, amelyek közvetlenül
az ebben a tételben szereplő előirányzatokból fizetett, a delegációkban dolgozó ideiglenes személyzet jelenlétéből erednek,

– a program célkitűzésének elérésével közvetlenül kapcsolatos tanulmányok, szakértői találkozók, tájékoztatás és kiadvá-
nyok ráfordításai.

Ez az előirányzat a 19 03 02. tételcsoport szerinti igazgatási költségeket fedezi.
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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 01. FEJEZET — IGAZGATÁSI KIADÁSOK A KÜLKAPCSOLATOK TERÜLETÉN (folytatás)

19 01 04. (folytatás)

19 01 04 30. Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség – Támogatás a 4. címsor alá tartozó programokra

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

140 000

Megjegyzések

Új tétel

Ez az előirányzat az Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökségnek azon működési költségeinek fedezésére szolgál, amelyek
az Ügynökségnek a pénzügyi terv 4. címsorában szereplő programok igazgatásában való részvételével kapcsolatosan merülnek
fel.

Jogalap

Az ázsiai és latin-amerikai fejlődő országoknak nyújtandó pénzügyi és műszaki segítségről és a velük folytatott gazdasági együtt-
működésről szóló, 1992. február 25-i 443/92/EGK tanácsi rendelet (HL L 52., 1992.2.27., 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.).
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