
BIZOTTSÁG
29. CÍM — STATISZTIKA

29 02. ALCÍM — STATISZTIKAI ADATOK KÉSZÍTÉSE

Cím
Alcím
Jogcímcso-
port
Jogcím

Megnevezés PK

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

29 02. STATISZTIKAI ADATOK
KÉSZÍTÉSE

29 02 01. Statisztikai adatszolgáltatási
politika

29 02 01 01. Támogatás statisztikai termé-
kekre, műszaki infrastruktúrára 1.1 9 465 822 8 525 822 8 340 300 6 377 904 6 066 165,67 4 610 128,16

29 02 01 02. Demográfiai és társadalomsta-
tisztika 1.1 11 831 773 10 656 773 11 583 750 8 858 200 8 425 230,10 6 402 955,78

29 02 01 03. Gazdaságstatisztika 1.1 19 878 024 17 904 024 21 314 100 16 299 088 15 502 423,37 11 781 438,61

29 02 01 04. Mezőgazdaság, erdészet és halá-
szat 1.1 1 419 570 1 278 570 2 316 750 1 771 640 1 685 046,02 1 280 591,16

29 02 01 05. Több területre kiterjedő statiszti-
kák 1.1 4 732 911 4 262 911 2 780 100 2 125 968 2 022 055,22 1 536 709,39

29 02 01. jogcímcsoport –
Részösszeg 47 328 100 42 628 100 46 335 000 35 432 800 33 700 920,38 25 611 823,10

29 02 02. Az áruforgalmi statisztikai
adatok összegyűjtése,
feldolgozása és terjesztése
transzeurópai hálózatának
(Edicom) befejezése 1.1 p.m. 2 100 000 p.m. 7 600 000 5 827 106,90 5 145 055,77

29 02. Alcím – Összesen 47 328 100 44 728 100 46 335 000 43 032 800 39 528 027,28 30 756 878,87
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BIZOTTSÁG
29. CÍM — STATISZTIKA

29 02. ALCÍM — STATISZTIKAI ADATOK KÉSZÍTÉSE (folytatás)

29 02 01. Statisztikai adatszolgáltatási politika

29 02 01 01. Támogatás statisztikai termékekre, műszaki infrastruktúrára

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

9 465 822 8 525 822 8 340 300 6 377 904 6 066 165,67 4 610 128,16

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2006 2007 2008 2009 Következő
évek és egyéb

2006 előtti, kifizetetlen köte-
lezettségvállalások

9 207 437 5 488 904 3 631 000 87 533

Ismét rendelkezésre álló
és/vagy 2005-ról áthozott
kötelezettségvállalási elői-
rányzatok

2006. évi előirányzatok 8 340 300 889 000 4 219 000 2 941 000 291 300

2007. évi előirányzatok 9 465 822 675 822 2 690 000 5 461 000 639 000

Összesen 27 013 559 6 377 904 8 525 822 5 718 533 5 752 300 639 000

Megjegyzések

Korábbi 29 02 01. jogcímcsoport (részben)

Ez az előirányzat a statisztikai adatokat előállító rendszer helyes működésének biztosításához szükséges intézkedéseket tartal-
mazza. A tevékenységek (ideértve a statisztikai kormányzást, az európai statisztikai képzési programot, az adatok és metaada-
tok átvitelét és terjesztését, az újonnan csatlakozott országok integrációját) közvetetten vagy közvetlenül hozzájárulnak a Bizott-
ság 2007. évi valamennyi prioritásához.

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

– statisztikai felmérések, tanulmányok, valamint mutatók/referenciaértékek kidolgozása,

– minőségtanulmányok és a statisztika minőségének javítását célzó tevékenységek,

– szubvenciók országos statisztikai hatóságok részére,

– statisztikai információ feldolgozása, terjesztése, előmozdítása és marketingje,

– statisztikai információs rendszerekhez fontos berendezések, feldolgozási infrastruktúra és karbantartás,

– mágneses rögzítésű statisztikai elemzés és dokumentáció,

– külső szakértők által nyújtott szolgáltatások,

– a közszféra és a magánszektor által közösen finanszírozott jövedelem,

– kereskedelmi vállalkozások által végzett felmérések finanszírozása,

– tanfolyamok szervezése statisztikusok részére a modern statisztikai technológiákról,

– dokumentáció beszerzési költségei,

– szubvenciók a Nemzetközi Statisztikai Intézet számára és előfizetés más nemzetközi statisztikai szervezetekhez.

Fedezi továbbá a gazdasági adatok és strukturális mutatók/referenciaértékek alapján az Európai Unió gazdasági és szociális hely-
zetéről készítendő éves összefoglaló jelentések összeállításához szükséges információk begyűjtését.
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BIZOTTSÁG
29. CÍM — STATISZTIKA

29 02. ALCÍM — STATISZTIKAI ADATOK KÉSZÍTÉSE (folytatás)

29 02 01. (folytatás)

29 02 01 01. (folytatás)

Ez az előirányzat továbbá nemzeti statisztikusok képzésével és a fejlődő országokkal, a közép- és kelet-európai országokkal és
a dél-mediterrán országokkal fenntartott együttműködési politikával kapcsolatos költségek; a hivatalnokok cseréjével kapcso-
latos kiadások, tájékoztató értekezletek, szubvenciók költsége, a Közösség hivatalnokai és egyéb személyzet fizetéskiegészíté-
seivel kapcsolatosan nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő kiadások fedezésére szolgál.

E jogcímcsoportnál szerepelnek az adatok beszerzésével és a Bizottság hivatalainak külső adatbázisokhoz való hozzáférésével
kapcsolatos kiadások. Ezenkívül a finanszírozást fel kell használni új modultechnikák kifejlesztésére.

Továbbá a Közösség kiadásainak a felmérése, nyomon követése és értékelése érdekében a Bizottság vagy a Közösség más intéz-
ményei által igényelt szükséges statisztikai információ biztosításának a fedezésére szolgál. Ez javítja a pénzügyi és költségvetési
politika végrehajtását (a költségvetés elkészítése és a pénzügyi tervek időszakos felülvizsgálata), és lehetővé teszi közép- és hos-
szú távú adatok összeállítását a Közösség finanszírozása szempontjából.

Az e jogcím 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 összegek a
bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-tagállamokból 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 költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 800 000 euro.

Jogalap

Az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított, a közösségi statiszti-
káról szóló, 1997. február 17-i 322/97/EK tanácsi rendelet (HL L 52., 1997.2.22., 1. o.).

A legutóbb a 787/2004/EK határozattal (HL L 138., 2004.4.30., 12. o.) módosított, a 2003–2007. évi közösségi statisztikai
programról szóló, 2002. december 16-i 2367/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 358., 2002.12.31., 1. o.).
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BIZOTTSÁG
29. CÍM — STATISZTIKA

29 02. ALCÍM — STATISZTIKAI ADATOK KÉSZÍTÉSE (folytatás)

29 02 01. (folytatás)

29 02 01 02. Demográfiai és társadalomstatisztika

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

11 831 773 10 656 773 11 583 750 8 858 200 8 425 230,10 6 402 955,78

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2006 2007 2008 2009 Következő
évek és egyéb

2006 előtti, kifizetetlen köte-
lezettségvállalások

11 697 829 7 624 000 3 952 000 121 829

Ismét rendelkezésre álló
és/vagy 2005-ról áthozott
kötelezettségvállalási elői-
rányzatok

2006. évi előirányzatok 11 583 750 1 234 200 5 860 000 4 084 000 405 550

2007. évi előirányzatok 11 831 773 844 773 3 362 000 6 827 000 798 000

Összesen 35 113 352 8 858 200 10 656 773 7 567 829 7 232 550 798 000

Megjegyzések

Korábbi 29 02 01. jogcímcsoport (részben)

Európa népességének elöregedése és a hosszú távú társadalmi-gazdasági politikák kihívásai továbbra is az EU politikai menet-
rendjén maradnak még évekig.

Ez az alcím a releváns demográfiai adatsorok minősége, lefedettsége, teljessége és nemzetközi összehasonlíthatósága javításának
célkitűzését érinti. A munkaerőpiac és a közegészségügy területén további prioritások vannak.

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

– statisztikai felmérések, tanulmányok, valamint mutatók/referenciaértékek kidolgozása,

– minőségtanulmányok és a statisztika minőségének javítását célzó tevékenységek,

– szubvenciók országos statisztikai hatóságok részére,

– statisztikai információ feldolgozása, terjesztése, előmozdítása és marketingje,

– statisztikai információs rendszerekhez fontos berendezések, feldolgozási infrastruktúra és karbantartás,

– mágneses rögzítésű statisztikai elemzés és dokumentáció,

– külső szakértők által nyújtott szolgáltatások,

– a közszféra és a magánszektor által közösen finanszírozott jövedelem,

– kereskedelmi vállalkozások által végzett felmérések finanszírozása,

– tanfolyamok szervezése statisztikusok részére a modern statisztikai technológiákról,

– dokumentáció beszerzési költségei,

– szubvenciók a Nemzetközi Statisztikai Intézet számára és előfizetés más nemzetközi statisztikai szervezetekhez.

Fedezi továbbá a gazdasági adatok és strukturális mutatók/referenciaértékek alapján az Európai Unió gazdasági és szociális hely-
zetéről készítendő éves összefoglaló jelentések összeállításához szükséges információk begyűjtését.
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BIZOTTSÁG
29. CÍM — STATISZTIKA

29 02. ALCÍM — STATISZTIKAI ADATOK KÉSZÍTÉSE (folytatás)

29 02 01. (folytatás)

29 02 01 02. (folytatás)

Ez az előirányzat továbbá nemzeti statisztikusok képzésével és a fejlődő országokkal, a közép- és kelet-európai országokkal és
a dél-mediterrán országokkal fenntartott együttműködési politikával kapcsolatos költségek; a hivatalnokok cseréjével kapcso-
latos kiadások, tájékoztató értekezletek, szubvenciók költsége, a Közösség hivatalnokai és egyéb személyzet fizetéskiegészíté-
seivel kapcsolatosan nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő kiadások fedezésére szolgál.

E jogcímcsoportnál szerepelnek az adatok beszerzésével és a Bizottság hivatalainak külső adatbázisokhoz való hozzáférésével
kapcsolatos kiadások. Ezenkívül a finanszírozást fel kell használni új modultechnikák kifejlesztésére.

Továbbá a Közösség kiadásainak a felmérése, nyomon követése és értékelése érdekében a Bizottság vagy a Közösség más intéz-
ményei által igényelt szükséges statisztikai információ biztosításának a fedezésére szolgál. Ez javítja a pénzügyi és költségvetési
politika végrehajtását (a költségvetés elkészítése és a pénzügyi tervek időszakos felülvizsgálata), és lehetővé teszi közép- és hos-
szú távú adatok összeállítását a Közösség finanszírozása szempontjából.

Az e jogcím 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 összegek a
bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-tagállamokból 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 költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 800 000 euro.

Jogalap

Az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított, a közösségi statiszti-
káról szóló, 1997. február 17-i 322/97/EK tanácsi rendelet (HL L 52., 1997.2.22., 1. o.).

A legutóbb a 787/2004/EK határozattal (HL L 138., 2004.4.30., 12. o.) módosított, a 2003–2007. évi közösségi statisztikai
programról szóló, 2002. december 16-i 2367/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 358., 2002.12.31., 1. o.).
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BIZOTTSÁG
29. CÍM — STATISZTIKA

29 02. ALCÍM — STATISZTIKAI ADATOK KÉSZÍTÉSE (folytatás)

29 02 01. (folytatás)

29 02 01 03. Gazdaságstatisztika

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

19 878 024 17 904 024 21 314 100 16 299 088 15 502 423,37 11 781 438,61

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2006 2007 2008 2009 Következő
évek és egyéb

2006 előtti, kifizetetlen köte-
lezettségvállalások

19 954 006 14 027 088 5 702 000 224 918

Ismét rendelkezésre álló
és/vagy 2005-ról áthozott
kötelezettségvállalási elői-
rányzatok

2006. évi előirányzatok 21 314 100 2 272 000 10 783 000 7 515 000 744 100

2007. évi előirányzatok 19 878 024 1 419 024 5 648 000 11 469 000 1 342 000

Összesen 61 146 130 16 299 088 17 904 024 13 387 918 12 213 100 1 342 000

Megjegyzések

Korábbi 29 02 01. jogcímcsoport (részben)

Ez az előirányzat makrogazdasági statisztikákat tartalmaz, amelyeket a lisszaboni menetrend keretén belül gazdasági elemzés-
hez és a monetáris politikához, valamint igazgatási és költségvetési célokra használnak. Tovább folytatódik a munka a nemzeti
számviteli adatok – különösen a bruttó nemzeti jövedelem (GNI) – megbízhatóságának, összehasonlíthatóságának és teljessé-
gének ellenőrzése céljából.

Az üzleti statisztikák fejlesztése tovább folytatódik, hogy jobban megfeleljenek a közösségi szakpolitikák igényeinek (minőség
javítása és jobb szabályozás).

A Stabilitási és Növekedési Paktum statisztikai vonatkozásai továbbra is jelentős kihívást jelentenek.

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

– statisztikai felmérések, tanulmányok, valamint mutatók/referenciaértékek kidolgozása,

– minőségtanulmányok és a statisztika minőségének javítását célzó tevékenységek,

– szubvenciók országos statisztikai hatóságok részére,

– statisztikai információ feldolgozása, terjesztése, előmozdítása és marketingje,

– statisztikai információs rendszerekhez fontos berendezések, feldolgozási infrastruktúra és karbantartás,

– mágneses rögzítésű statisztikai elemzés és dokumentáció,

– külső szakértők által nyújtott szolgáltatások,

– a közszféra és a magánszektor által közösen finanszírozott jövedelem,

– kereskedelmi vállalkozások által végzett felmérések finanszírozása,

– tanfolyamok szervezése statisztikusok részére a modern statisztikai technológiákról,
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BIZOTTSÁG
29. CÍM — STATISZTIKA

29 02. ALCÍM — STATISZTIKAI ADATOK KÉSZÍTÉSE (folytatás)

29 02 01. (folytatás)

29 02 01 03. (folytatás)

– dokumentáció beszerzési költségei,

– szubvenciók a Nemzetközi Statisztikai Intézet számára és előfizetés más nemzetközi statisztikai szervezetekhez.

Fedezi továbbá a gazdasági adatok és strukturális mutatók/referenciaértékek alapján az Európai Unió gazdasági és szociális hely-
zetéről készítendő éves összefoglaló jelentések összeállításához szükséges információk begyűjtését.

Ez az előirányzat továbbá a nemzeti statisztikusok képzésével és a fejlődő országokkal, a közép- és kelet-európai országokkal és
a dél-mediterrán országokkal fenntartott együttműködési politikával kapcsolatos költségek; a hivatalnokok cseréjével kapcso-
latos kiadások, tájékoztató értekezletek, szubvenciók költsége, a Közösség hivatalnokai és egyéb személyzet fizetéskiegészíté-
seivel kapcsolatosan nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő kiadások fedezésére szolgál.

E jogcímcsoportnál szerepelnek az adatok beszerzésével és a Bizottság hivatalainak külső adatbázisokhoz való hozzáférésével
kapcsolatos kiadások. Ezenkívül a finanszírozást fel kell használni új modultechnikák kifejlesztésére.

Továbbá a Közösség kiadásainak a felmérése, nyomon követése és értékelése érdekében a Bizottság vagy a Közösség más intéz-
ményei által igényelt szükséges statisztikai információ biztosításának a fedezésére szolgál. Ez javítja a pénzügyi és költségvetési
politika végrehajtását (a költségvetés elkészítése és a pénzügyi tervek időszakos felülvizsgálata), és lehetővé teszi közép- és hos-
szú távú adatok összeállítását a Közösség finanszírozása szempontjából.

Az e jogcím 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 összegek a
bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-tagállamokból 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 költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 800 000 euro.

Jogalap

Az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított, a közösségi statiszti-
káról szóló, 1997. február 17-i 322/97/EK tanácsi rendelet (HL L 52., 1997.2.22., 1. o.).

A legutóbb a 787/2004/EK határozattal (HL L 138., 2004.4.30., 12. o.) módosított, a 2003–2007. évi közösségi statisztikai
programról szóló, 2002. december 16-i 2367/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 358., 2002.12.31., 1. o.).
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BIZOTTSÁG
29. CÍM — STATISZTIKA

29 02. ALCÍM — STATISZTIKAI ADATOK KÉSZÍTÉSE (folytatás)

29 02 01. (folytatás)

29 02 01 04. Mezőgazdaság, erdészet és halászat

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

1 419 570 1 278 570 2 316 750 1 771 640 1 685 046,02 1 280 591,16

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2006 2007 2008 2009 Következő
évek és egyéb

2006 előtti, kifizetetlen köte-
lezettségvállalások

1 554 566 1 524 640 5 000 24 926

Ismét rendelkezésre álló
és/vagy 2005-ról áthozott
kötelezettségvállalási elői-
rányzatok

2006. évi előirányzatok 2 316 750 247 000 1 172 000 817 000 80 750

2007. évi előirányzatok 1 419 570 101 570 403 000 819 000 96 000

Összesen 5 290 886 1 771 640 1 278 570 1 244 926 899 750 96 000

Megjegyzések

Korábbi 29 02 01. jogcímcsoport (részben)

Ezen előirányzat fő célkitűzése a mezőgazdasági statisztikák korszerűsítésére és reformjára való törekvés, különösen a mező-
gazdasági üzemek regisztereiről és a mezőgazdasági üzemszerkezeti felmérésről, valamint az állatállományra és a húsokra vonat-
kozó statisztikákról szóló rendeletjavaslatok megvitatásával.

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

– statisztikai felmérések, tanulmányok, valamint mutatók/referenciaértékek kidolgozása,

– minőségtanulmányok és a statisztika minőségének javítását célzó tevékenységek,

– szubvenciók országos statisztikai hatóságok részére,

– statisztikai információ feldolgozása, terjesztése, előmozdítása és marketingje,

– statisztikai információs rendszerekhez fontos berendezések, feldolgozási infrastruktúra és karbantartás,

– mágneses rögzítésű statisztikai elemzés és dokumentáció,

– külső szakértők által nyújtott szolgáltatások,

– a közszféra és a magánszektor által közösen finanszírozott jövedelem,

– kereskedelmi vállalkozások által végzett felmérések finanszírozása,

– tanfolyamok szervezése statisztikusok részére a modern statisztikai technológiákról,

– dokumentáció beszerzési költségei,

– szubvenciók a Nemzetközi Statisztikai Intézet számára és előfizetés más nemzetközi statisztikai szervezetekhez.

Fedezi továbbá a gazdasági adatok és strukturális mutatók/referenciaértékek alapján az Európai Unió gazdasági és szociális hely-
zetéről készítendő éves összefoglaló jelentések összeállításához szükséges információk begyűjtését.
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BIZOTTSÁG
29. CÍM — STATISZTIKA

29 02. ALCÍM — STATISZTIKAI ADATOK KÉSZÍTÉSE (folytatás)

29 02 01. (folytatás)

29 02 01 04. (folytatás)

Ez az előirányzat továbbá nemzeti statisztikusok képzésével és a fejlődő országokkal, a közép- és kelet-európai országokkal és
a dél-mediterrán országokkal fenntartott együttműködési politikával kapcsolatos költségek; a hivatalnokok cseréjével kapcso-
latos kiadások, tájékoztató értekezletek, szubvenciók költsége, a Közösség hivatalnokai és egyéb személyzet fizetéskiegészíté-
seivel kapcsolatosan nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő kiadások fedezésére szolgál.

E jogcímcsoportnál szerepelnek az adatok beszerzésével és a Bizottság hivatalainak külső adatbázisokhoz való hozzáférésével
kapcsolatos kiadások. Ezenkívül a finanszírozást fel kell használni új modultechnikák kifejlesztésére.

Továbbá a Közösség kiadásainak a felmérése, nyomon követése és értékelése érdekében a Bizottság vagy a Közösség más intéz-
ményei által igényelt szükséges statisztikai információ biztosításának a fedezésére szolgál. Ez javítja a pénzügyi és költségvetési
politika végrehajtását (a költségvetés elkészítése és a pénzügyi tervek időszakos felülvizsgálata), és lehetővé teszi közép- és hos-
szú távú adatok összeállítását a Közösség finanszírozása szempontjából.

Az e jogcím 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 összegek a
bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-tagállamokból 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 költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 800 000 euro.

Jogalap

Az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított, a közösségi statiszti-
káról szóló, 1997. február 17-i 322/97/EK tanácsi rendelet (HL L 52., 1997.2.22., 1. o.).

A legutóbb a 787/2004/EK határozattal (HL L 138., 2004.4.30., 12. o.) módosított, a 2003–2007. évi közösségi statisztikai
programról szóló, 2002. december 16-i 2367/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 358., 2002.12.31., 1. o.).
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BIZOTTSÁG
29. CÍM — STATISZTIKA

29 02. ALCÍM — STATISZTIKAI ADATOK KÉSZÍTÉSE (folytatás)

29 02 01. (folytatás)

29 02 01 05. Több területre kiterjedő statisztikák

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

4 732 911 4 262 911 2 780 100 2 125 968 2 022 055,22 1 536 709,39

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2006 2007 2008 2009 Következő
évek és egyéb

2006 előtti, kifizetetlen köte-
lezettségvállalások

4 377 479 1 829 968 2 519 000 28 511

Ismét rendelkezésre álló
és/vagy 2005-ról áthozott
kötelezettségvállalási elői-
rányzatok

2006. évi előirányzatok 2 780 100 296 000 1 406 000 980 000 98 100

2007. évi előirányzatok 4 732 911 337 911 1 345 000 2 731 000 319 000

Összesen 11 890 490 2 125 968 4 262 911 2 353 511 2 829 100 319 000

Megjegyzések

Korábbi 29 02 01. jogcímcsoport (részben)

A több területre kiterjedő statisztikákon folyó munka fő célja az, hogy közvetlenül hozzájáruljon a Közösség fő célkitűzéseihez,
azaz pl. a bővítéshez, a fenntartható fejlődéshez, a jóléthez, a szolidaritáshoz és a biztonsághoz.

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

– statisztikai felmérések, tanulmányok, valamint mutatók/referenciaértékek kidolgozása,

– minőségtanulmányok és a statisztika minőségének javítását célzó tevékenységek,

– szubvenciók országos statisztikai hatóságok részére,

– statisztikai információ feldolgozása, terjesztése, előmozdítása és marketingje,

– statisztikai információs rendszerekhez fontos berendezések, feldolgozási infrastruktúra és karbantartás,

– mágneses rögzítésű statisztikai elemzés és dokumentáció,

– külső szakértők által nyújtott szolgáltatások,

– a közszféra és a magánszektor által közösen finanszírozott jövedelem,

– kereskedelmi vállalkozások által végzett felmérések finanszírozása,

– tanfolyamok szervezése statisztikusok részére a modern statisztikai technológiákról,

– dokumentáció beszerzési költségei,

– szubvenciók a Nemzetközi Statisztikai Intézet számára és előfizetés más nemzetközi statisztikai szervezetekhez.

Fedezi továbbá a gazdasági adatok és strukturális mutatók/referenciaértékek alapján az Európai Unió gazdasági és szociális hely-
zetéről készítendő éves összefoglaló jelentések összeállításához szükséges információk begyűjtését.
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BIZOTTSÁG
29. CÍM — STATISZTIKA

29 02. ALCÍM — STATISZTIKAI ADATOK KÉSZÍTÉSE (folytatás)

29 02 01. (folytatás)

29 02 01 05. (folytatás)

Ez az előirányzat továbbá nemzeti statisztikusok képzésével és a fejlődő országokkal, a közép- és kelet-európai országokkal és
a dél-mediterrán országokkal fenntartott együttműködési politikával kapcsolatos költségek; a hivatalnokok cseréjével kapcso-
latos kiadások, tájékoztató értekezletek, szubvenciók költsége, a Közösség hivatalnokai és egyéb személyzet fizetéskiegészíté-
seivel kapcsolatosan nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő kiadások fedezésére szolgál.

E jogcímcsoportnál szerepelnek az adatok beszerzésével és a Bizottság hivatalainak külső adatbázisokhoz való hozzáférésével
kapcsolatos kiadások. Ezenkívül a finanszírozást fel kell használni új modultechnikák kifejlesztésére.

Továbbá a Közösség kiadásainak a felmérése, nyomon követése és értékelése érdekében a Bizottság vagy a Közösség más intéz-
ményei által igényelt szükséges statisztikai információ biztosításának a fedezésére szolgál. Ez javítja a pénzügyi és költségvetési
politika végrehajtását (a költségvetés elkészítése és a pénzügyi tervek időszakos felülvizsgálata), és lehetővé teszi közép- és hos-
szú távú adatok összeállítását a Közösség finanszírozása szempontjából.

Az e jogcím 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 összegek a
bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-tagállamokból 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 költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 800 000 euro.

Jogalap

Az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított, a közösségi statiszti-
káról szóló, 1997. február 17-i 322/97/EK tanácsi rendelet (HL L 52., 1997.2.22., 1. o.).

A legutóbb a 787/2004/EK határozattal (HL L 138., 2004.4.30., 12. o.) módosított, a 2003–2007. évi közösségi statisztikai
programról szóló, 2002. december 16-i 2367/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 358., 2002.12.31., 1. o.).
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BIZOTTSÁG
29. CÍM — STATISZTIKA

29 02. ALCÍM — STATISZTIKAI ADATOK KÉSZÍTÉSE (folytatás)

29 02 02. Az áruforgalmi statisztikai adatok összegyűjtése, feldolgozása és terjesztése transzeurópai hálózatának (Edicom) befejezése

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. 2 100 000 p.m. 7 600 000 5 827 106,90 5 145 055,77

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2006 2007 2008 2009 Következő
évek és egyéb

2006 előtti, kifizetetlen köte-
lezettségvállalások

9 803 857 7 600 000 2 100 000 103 857

Ismét rendelkezésre álló
és/vagy 2005-ról áthozott
kötelezettségvállalási elői-
rányzatok

2006. évi előirányzatok p.m. p.m.

2007. évi előirányzatok p.m. p.m.

Összesen 9 803 857 7 600 000 2 100 000 103 857

Megjegyzések

E jogcím a feltüntetett költségvetései tételek keretén belül támogatott intézkedések eredményeit tartalmazza – Edicom-intézkedés
(elektronikus adatcsere a kereskedelemről).

Jogalap

A legutóbb a 787/2004/EK határozattal (HL L 138., 2004.4.30., 12. o.) módosított, a Közösségben, valamint a közösségi és a
tagsággal nem rendelkező országok közötti árukereskedelem statisztikáinak összegyűjtésére, előállítására és terjesztésére szol-
gáló transzeurópai hálózathoz szükséges akciócsomagról (Edicom) szóló, 2001. március 12-i 507/2001/EK európai parla-
menti és tanácsi határozat (HL L 76., 2001.3.16., 1. o.).
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BIZOTTSÁG
29. CÍM — STATISZTIKA

KÖLTSÉGVETÉSI SORBA BE NEM SOROLT TEVÉKENYSÉGEK

– IGAZGATÁSI TÁMOGATÁS AZ EUROSTAT SZÁMÁRA

– AZ EUROSTAT SZAKPOLITIKAI STRATÉGIÁJA ÉS KOORDINÁLÁSA
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