
BIZOTTSÁG
22. CÍM — BŐVÍTÉS

22. CÍM

BŐVÍTÉS

22 01. ALCÍM — A BŐVÍTÉS SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

Az 1. 2. 3. és 5. jogcímcsoport részletezése az XX 01. alcímben található

Cím
Alcím

Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés PK 2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

22 01. A BŐVÍTÉS SZAKPOLITIKAI
TERÜLETTEL KAPCSOLATOS
IGAZGATÁSI KIADÁSOK

22 01 01. A bővítés szakpolitikai terüle-
ten aktív állományban foglal-
koztatott alkalmazottakkal
kapcsolatos kiadások

22 01 01 01. A Bővítési Főigazgatóságon aktív
állományban foglalkoztatott
alkalmazottakkal kapcsolatos
kiadások 5 21 592 450 18 707 953 (1) 15 854 766,04

22 01 01 02. A bővítés szakpolitikai területen
aktív állományban foglalkozta-
tott alkalmazottakkal kapcsola-
tos kiadások – Delegációk 5 10 049 003 9 572 181 9 252 535,96

22 01 01. jogcímcsoport –
Részösszeg 31 641 453 28 280 134 25 107 302

22 01 02. A bővítés szakpolitikai
területen a külső
munkatársakkal kapcsolatos
személyi jellegű kiadások és
egyéb igazgatási kiadások

22 01 02 01. A Bővítési Főigazgatóságon
foglalkoztatott külső
munkatársak 5 2 090 779 1 944 060 1 803 991,74

22 01 02 02. A bővítés szakpolitikai területen
foglalkoztatott külső
munkatársak – Delegációk 5 3 621 087 3 258 884 2 930 444,75

22 01 02 11. A Bővítési Főigazgatóság egyéb
igazgatási kiadásai 5 1 638 236 (2) 1 616 912 (3) 1 521 406,75

22 01 02 12. A bővítés szakpolitikai területtel
kapcsolatos egyéb igazgatási
kiadások – Delegációk 5 984 314 992 696 946 942,54

22 01 02. jogcímcsoport –
Részösszeg 8 334 416 7 812 552 7 202 785,78

22 01 03. A bővítés szakpolitikai terület
felszereléshez és
szolgáltatásokhoz, valamint
épületekhez kapcsolódó
kiadásai

22 01 03 01. A Bővítési Főigazgatóság
felszerelésekkel és
szolgáltatásokkal kapcsolatos
kiadásai 5 1 627 222 1 255 737 1 026 844,90

22 01 03 02. Ingatlanra fordított és járulékos
kiadások a bővítés szakpolitikai
területen – Delegációk 5 8 386 382 7 861 872 7 123 200,81

22 01 03. jogcímcsoport –
Részösszeg 10 013 604 9 117 609 8 150 045,71

(1) 198 860 EUR összegű előirányzat a 40 01. alcímben szerepel.
(2) 13 716 EUR összegű előirányzat a 40 01. alcímben szerepel.
(3) 105 000 EUR összegű előirányzat a 40 01. alcímben szerepel.
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BIZOTTSÁG
22. CÍM — BŐVÍTÉS

22 01. ALCÍM — A BŐVÍTÉS SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

Cím
Alcím

Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés PK 2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

22 01 04. A bővítés szakpolitikai terüle-
ten végzett tevékenységekre
vonatkozó támogatási kiadások

22 01 04 01. Előcsatlakozási támogatás –
Igazgatási kiadások 4 33 260 000 32 366 000 39 508 261,39

22 01 04 02. Az új tagállamok csatlakozási
támogatásainak fokozatos meg-
szüntetése – Igazgatási kiadások 4 11 900 000 1 600 000 5 531 975,61

22 01 04 03. Átmeneti támogatási keret az új
tagállamok számára – Igazgatási
kiadások 3.2 — p.m. 0,—

22 01 04 04. A Technikai Segítségnyújtási
Információcsere Hivatal (TAIEX)
előcsatlakozási eszköze – Igaz-
gatási kiadások 4 2 520 000 2 340 000 (1) 2 799 999,99

22 01 04 06. A Technikai Segítségnyújtási
Információcsere Hivatal (TAIEX)
átmeneti támogatási kerete az új
tagállamok számára – Igazgatási
kiadások 3.2 1 170 000 1 350 000 1 310 834,78

22 01 04 07. A ciprusi török közösség gazda-
sági fejlődését előmozdító pénz-
ügyi támogatás – Igazgatási kia-
dások 4 p.m. p.m. (2) 0,—

22 01 04. jogcímcsoport –
Részösszeg 48 850 000 37 656 000 49 151 071,77

22 01. Alcím – Összesen 98 839 473 82 866 295 89 611 205,26

(1) 180 000 EUR összegű előirányzat a 40 01. alcímben szerepel.
(2) 3 150 000 EUR összegű előirányzat a 40 01. alcímben szerepel.
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BIZOTTSÁG
22. CÍM — BŐVÍTÉS

22 01. ALCÍM — A BŐVÍTÉS SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

22 01 01. A bővítés szakpolitikai területen aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

22 01 01 01. A Bővítési Főigazgatóságon aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

21 592 450 18 707 953 (1) 15 854 766,04

(1) 198 860 EUR összegű előirányzat a 40 01. alcímben szerepel.

22 01 01 02. A bővítés szakpolitikai területen aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások – Delegációk

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

10 049 003 9 572 181 9 252 535,96

22 01 02. A bővítés szakpolitikai területen a külső munkatársakkal kapcsolatos személyi jellegű kiadások és egyéb igazgatási kiadások

22 01 02 01. A Bővítési Főigazgatóságon foglalkoztatott külső munkatársak

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

2 090 779 1 944 060 1 803 991,74

22 01 02 02. A bővítés szakpolitikai területen foglalkoztatott külső munkatársak – Delegációk

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

3 621 087 3 258 884 2 930 444,75

22 01 02 11. A Bővítési Főigazgatóság egyéb igazgatási kiadásai

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

1 638 236 (1) 1 616 912 (2) 1 521 406,75

(1) 13 716 EUR összegű előirányzat a 40 01. alcímben szerepel.
(2) 105 000 EUR összegű előirányzat a 40 01. alcímben szerepel.

22 01 02 12. A bővítés szakpolitikai területtel kapcsolatos egyéb igazgatási kiadások – Delegációk

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

984 314 992 696 946 942,54

II/1190 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.3.16.



BIZOTTSÁG
22. CÍM — BŐVÍTÉS

22 01. ALCÍM — A BŐVÍTÉS SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

22 01 03. A bővítés szakpolitikai terület felszereléshez és szolgáltatásokhoz, valamint épületekhez kapcsolódó kiadásai

22 01 03 01. A Bővítési Főigazgatóság felszerelésekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásai

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

1 627 222 1 255 737 1 026 844,90

22 01 03 02. Ingatlanra fordított és járulékos kiadások a bővítés szakpolitikai területen – Delegációk

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

8 386 382 7 861 872 7 123 200,81

22 01 04. A bővítés szakpolitikai területen végzett tevékenységekre vonatkozó támogatási kiadások

22 01 04 01. Előcsatlakozási támogatás – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

33 260 000 32 366 000 39 508 261,39

Megjegyzések

Korábbi 22 01 04 01., 22 01 04 02. és 22 01 04 08. jogcím

Ezen előirányzat az előcsatlakozási programok (IPA) végrehajtásához közvetlenül kapcsolódó igazgatási költségek és különösen
az alábbiak fedezésére szolgál:

– a Bizottság által a közösségi jog alapján működő végrehajtó ügynökségre átruházható technikai és igazgatási segítségnyúj-
tás kiadásai,

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

– képviseletek kisegítő személyzetével (kihelyezett nemzeti szakértők, egyéni szakértők, helyi alkalmazottak és helyi műszaki
kiszolgáló személyzet) kapcsolatos kiadások a Bizottság nem tagországokban működő képviseleteiben végzett kihelyezett
programirányításra vagy a felszámolt műszaki segítségnyújtási hivatalok feladatainak belső átvételére, valamint azok a pót-
lólagos logisztikai és infrastrukturális költségek, mint a képzések, értekezletek költségei, a számítástechnikai és telekom-
munikációs költségek, valamint a bérleti díjak, amelyek közvetlenül az ebben a jogcímben szereplő előirányzatokból fize-
tett, a delegációkban dolgozó ideiglenes személyzet jelenlétéből erednek,

– 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 korlátja 1 200 000 euro, és ennek az előirányzatnak az alapja az emberévre kivetített ideiglenes éves egy-
ségköltség, amelynek 97 %-át az érintett személyzet díjazása, 3 %-át pedig az ezekkel a munkatársakkal kapcsolatos pót-
lólagos képzések, értekezletek, kiküldetések költsége, valamint a számítástechnikai és telekommunikációs költségek teszik
ki,

– a program célkitűzésének elérésével közvetlenül kapcsolatos tanulmányok, szakértői találkozók, a nem kormányzati szer-
vezetekre és különösen a nőszervezetekre bízott tevékenységek, tájékoztatás és kiadványok ráfordításai.

Ez az előirányzat a nem az Európai Újjáépítési Ügynökségre bízott operatív programokra vonatkozó, a 22 02 01., 22 02 02.,
22 02 03., 22 02 04., 22 02 05. és 22 02 07. jogcímcsoport szerinti igazgatási irányítási költségeket fedezi.
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BIZOTTSÁG
22. CÍM — BŐVÍTÉS

22 01. ALCÍM — A BŐVÍTÉS SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

22 01 04. (folytatás)

22 01 04 02. Az új tagállamok csatlakozási támogatásainak fokozatos megszüntetése – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

11 900 000 1 600 000 5 531 975,61

Megjegyzések

Korábbi 22 01 04 03. jogcím

A bővítés után a Bizottság továbbra is felelős marad az összes jogi és pénzügyi követelmény teljesítésének biztosításáért, külö-
nös tekintettel a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásra. A csatlakozási okmánnyal összhangban, az EU-hoz 2004-ben csat-
lakozott tíz új tagállam valamennyi végrehajtó ügynöksége a kiterjesztett decentralizált végrehajtási rendszer (EDIS) szerint
működik. Bulgáriában és Romániában a kiterjesztett decentralizált végrehajtási rendszert a lehető leghamarabb bevezetik. Annak
érdekében, hogy Bulgáriában és Romániában támogatást nyújtsanak ezen átmenethez, a küldöttségek jelenlegi igazgatási és sze-
mélyzeti struktúráját a csatlakozást követő 15 hónapon keresztül megőrzik.

Mindazonáltal számos, az előcsatlakozási programok teljesítéséhez kapcsolódó, át nem ruházható feladat visszakerült a köz-
pontba a tíz új tagállam fokozatosan megszüntetett küldöttségeitől/képviseleteitől, amihez hozzájön még Románia és Bulgária
előcsatlakozási programjainak lezárása, az ezen országok EK-küldöttségeinek fokozatos megszüntetésével összhangban lévő
menetrend szerint. Ezek nagyrészt projekt-nyomonkövetésre vonatkoznak mind az eredmények és a pénzgazdálkodás ellenőr-
zésének összefüggésében, beleértve a kifizetési kérelmeket is, mind az EDIS vizsgálatainak ajánlására elvégzett korrekciós intéz-
kedések nyomon követése és a csatlakozást követő átmeneti pénzügyi támogatás végrehajtása és nyomon követése terén. A pro-
jektadatlapok és/vagy a hozzárendelt források módosításait szintén megfelelő módon értékelni kell, és a megfelelő határozatot
be kell nyújtani a Bizottságnak.

Ez az előirányzat arra szolgál, hogy fedezze az új tagállamok előcsatlakozási támogatási programjainak fokozatos megszünte-
tését célzó program fennmaradó részének igazgatási költségeit, nevezetesen:

– a küldöttségek/képviseletek ideiglenes kisegítő személyzetével (kihelyezett nemzeti szakértők, egyéni szakértők, helyi alkal-
mazottak és helyi műszaki kiszolgáló személyzet) kapcsolatos, a Bizottság nem tagországokban működő
küldöttségeiben/képviseleteiben végzett delegált programirányítást célzó kiadások, valamint azok a pótlólagos logisztikai,
igazgatási és infrastrukturális költségek, mint a képzések, értekezletek költségei, a számítástechnikai és telekommunikációs
költségek, valamint a bérleti díjak, amelyek közvetlenül az e jogcímben szereplő előirányzatokból fizetett, a delegációkon
dolgozó ideiglenes személyzet jelenlétéből erednek,

– a program céljainak eléréséhez kapcsolt rövid távú műszaki támogatással kapcsolatos kiadások (vagy olyan intézkedéseké,
amelyek e jogcímcsoport alá tartoznak, továbbá bármely más olyan műszaki és igazgatási támogatással kapcsolatos kiadás,
amelyek nem tartalmaznak a Bizottság által ad hoc szolgáltatási szerződések keretében kiszerződtetett közhatósági
feladatokat),

– központi ideiglenes kisegítő személyzettel (szerződéses személyzet, kihelyezett nemzeti szakértők, munkaközvetítő ügy-
nökségektől érkező személyzet) kapcsolatos kiadások, akik közvetlenül az előcsatlakozási programok befejezésén dolgoz-
nak; a központi ideiglenes kisegítő személyzet kiadásainak korlátja 1 600 000 euro, és ezen előirányzat alapja az ember-
évre kivetített ideiglenes éves egységköltség, amelynek 97 %-át az érintett személyzet díjazása, 3 %-át pedig az ezekkel a
munkatársakkal kapcsolatos pótlólagos képzések, értekezletek, kiküldetések költsége, valamint a számítástechnikai és tele-
kommunikációs költségek teszik ki.

Jogalap

2003. évi csatlakozási okmány és különösen annak 4. része I. címének 33. cikke, valamint a 2005. évi csatlakozási okmány
4. része III. címének 27. cikke.
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BIZOTTSÁG
22. CÍM — BŐVÍTÉS

22 01. ALCÍM — A BŐVÍTÉS SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

22 01 04. (folytatás)

22 01 04 03. Átmeneti támogatási keret az új tagállamok számára – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

— p.m. 0,—

Megjegyzések

Korábbi 22 01 04 04. jogcím

Ez a jogcím 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,

– műszaki és igazgatási támogatási költségek, amelyeket a Bizottság a költségvetési rendelet 54. cikkének (2) bekezdése alap-
ján meghatározott ügynökségekre és/vagy szervekre ruházhat át.

Ez az előirányzat a 22 03 01. jogcímcsoport szerinti igazgatási kiadásokat fedezi.

22 01 04 04. A Technikai Segítségnyújtási Információcsere Hivatal (TAIEX) előcsatlakozási eszköze – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

2 520 000 2 340 000 (1) 2 799 999,99

(1) 180 000 EUR összegű előirányzat a 40 01. alcímben szerepel.

Megjegyzések

Korábbi 22 01 04 05. jogcím

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

– 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 2 500 000 euro, és ennek az előirányzatnak az alapja az emberévre kivetített ideiglenes éves költ-
ségegység, amelynek 97 %-át az érintett személyzet díjazása, 3 %-át pedig az ezekkel a munkatársakkal kapcsolatos pótló-
lagos képzések, értekezletek, kiküldetések költsége, valamint a számítástechnikai és telekommunikációs költségek teszik ki,

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

Ez az előirányzat a 22 02 06. jogcímcsoport szerinti igazgatási irányítási költségeket fedezi.
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BIZOTTSÁG
22. CÍM — BŐVÍTÉS

22 01. ALCÍM — A BŐVÍTÉS SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

22 01 04. (folytatás)

22 01 04 06. A Technikai Segítségnyújtási Információcsere Hivatal (TAIEX) átmeneti támogatási kerete az új tagállamok számára – Igazgatási
kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

1 170 000 1 350 000 1 310 834,78

Megjegyzések

Korábbi 22 01 04 06. jogcím

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

– a központi ideiglenes kisegítő személyzettel (szerződéses alkalmazottak, kisegítő személyzet, kihelyezett nemzeti szakér-
tők, munkaközvetítő ügynökségektől érkező személyzet) kapcsolatos költségek, akik részt vesznek az intézményépítő intéz-
kedésekben (TAIEX, ikerintézményi együttműködés és SIGMA), akik alkalmazásának a célja, hogy átvegyék a korábban a
felszámolt műszaki segítségnyújtási hivatalok által végzett feladatokat. A központi ideiglenes kisegítő személyzet kiadása-
inak határa 1 100 000 euro, és ennek az előirányzatnak az alapja az emberévre kivetített ideiglenes éves költségegység,
amelynek 90 %-át az érintett személyzet díjazása, 10 %-át pedig az ezekkel a munkatársakkal kapcsolatos pótlólagos kép-
zések, értekezletek, kiküldetések költsége, valamint a számítástechnikai és telekommunikációs költségek teszik ki.

– Ez az előirányzat fedezi a 22 03 02. jogcímcsoportba tartozó igazgatási kiadásokat.

22 01 04 07. A ciprusi török közösség gazdasági fejlődését előmozdító pénzügyi támogatás – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

p.m. p.m. (1) 0,—

(1) 3 150 000 EUR összegű előirányzat a 40 01. alcímben szerepel.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezését szolgálja:

– műszaki és igazgatási támogatási kiadások, amelyeket a Bizottság a közösségi jog alapján működő végrehajtó ügynökségre
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,

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

– a központi ideiglenes kisegítő személyzet (szerződéses alkalmazottak, kisegítő személyzet, kihelyezett nemzeti szakértők,
munkaközvetítő ügynökségektől érkező személyzet) kiadásainak határa 3 000 000 euro, amely megfelel a 28 ember/év
becsült egységárnak. Ennek az előirányzatnak az alapja az emberévre kivetített ideiglenes éves költségegység, amelynek
75 %-át az érintett személyzet díjazása, 25 %-át pedig az ezekkel a munkatársakkal kapcsolatos pótlólagos képzések,
értekezletek, kiküldetések költsége, a számítástechnikai és telekommunikációs költségek, valamint az épületek bérleti díja
teszik ki.

Ez az előirányzat fedezi a 22 02 07 03. jogcímbe tartozó igazgatási kiadásokat.
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