
BIZOTTSÁG
04. CÍM — FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK

04. CÍM

FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK

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

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

Cím
Alcím

Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés PK 2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

04 01. A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS
ÜGYEK TERÜLETÉVEL KAPCSOLA-
TOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

04 01 01. A foglalkoztatási és szociális ügyek
területén aktív állományban foglal-
koztatott alkalmazottakkal kapcsola-
tos kiadások 5 58 256 122 (1) 54 553 983 52 156 070,81

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

04 01 02 01. Külső személyzet 5 4 481 183 4 842 012 5 019 874,51

04 01 02 11. Egyéb igazgatási kiadások 5 7 816 557 7 739 954 (2) 7 761 583,49

04 01 02. jogcímcsoport – Részösszeg 12 297 740 12 581 966 12 781 458,—

04 01 03. Felszerelésekkel, berendezésekkel és
szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadá-
sok a foglalkoztatási és szociális poli-
tika területén 5 4 344 667 4 098 731 3 705 140,96

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

04 01 04 01. Európai Szociális Alap (ESZA) és nem
műveleti technikai segítségnyújtás –
Igazgatási kiadások 1.2 15 346 086 (3) 17 729 570 11 134 871,91

04 01 04 02. Munkaügyi kapcsolatok és társadalmi
párbeszéd – Igazgatási kiadások 1.1 500 000 450 000 354 692,63

04 01 04 04. EURES (Európai Foglalkoztatási Szol-
gálat) – Igazgatási kiadások 1.1 500 000 450 000 456 949,38

(1) 170 855 EUR összegű előirányzat a 40 01. alcímben szerepel.
(2) 195 946 EUR összegű előirányzat a 40 01. alcímben szerepel.
(3) 2 708 133 EUR összegű előirányzat a 40 01. alcímben szerepel.
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04 01. ALCÍM — A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK TERÜLETÉVEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

Cím
Alcím

Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés PK 2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

04 01 04 06. Elemzések és tanulmányok a szociális
helyzetről, a demográfiáról és a család-
ról – Igazgatási kiadások 1.1 200 000 200 000 113 424,43

04 01 04 08. A munkavállalók szabad mozgása,
valamint a társadalombiztosítási rend-
szerek és a fogyatékkal élő személyekre
és a migránsokra, többek között a har-
madik országokból származó migrán-
sokra vonatkozó intézkedések
összehangolása – Igazgatási kiadások 1.1 400 000 350 000 345 613,29

04 01 04 10. Előrehaladás – Igazgatási kiadások 1.1 4 500 000 4 000 000 3 515 772,48

04 01 04 13. Előcsatlakozási eszköz (IPA) –
Emberierőforrások-összetevő – Igazga-
tási kiadások 4 2 500 000 2 493 000

04 01 04 14. Európai Globalizációs Alkalmazkodási
Alap (EGF) – Igazgatási kiadások 1.1 p.m.

04 01 04. jogcímcsoport – Részösszeg 23 946 086 25 672 570 15 921 324,12

04 01. Alcím – Összesen 98 844 615 96 907 250 84 563 993,89

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

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

58 256 122 (1) 54 553 983 52 156 070,81

(1) 170 855 EUR összegű előirányzat a 40 01. alcímben szerepel.

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

04 01 02 01. Külső személyzet

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

4 481 183 4 842 012 5 019 874,51
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04 01. ALCÍM — A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK TERÜLETÉVEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

04 01 02. (folytatás)

04 01 02 11. Egyéb igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

7 816 557 7 739 954 (1) 7 761 583,49

(1) 195 946 EUR összegű előirányzat a 40 01. alcímben szerepel.

Megjegyzések

A 04 01 02 11 02. aljogcímet (ülések általában) elsősorban a szociális párbeszéddel kapcsolatos ülésekre, valamint a szakértői
csoportokban (a Főtitkárság által irányított szakértői csoportok jegyzékébe tartozók) részt vevő szakértőknek járó visszatéríté-
sekre használják.

04 01 03. Felszerelésekkel, berendezésekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások a foglalkoztatási és szociális politika területén

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

4 344 667 4 098 731 3 705 140,96

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

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

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

15 346 086 (1) 17 729 570 11 134 871,91

(1) 2 708 133 EUR összegű előirányzat a 40 01. alcímben szerepel.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ESZA által finanszírozott 1081/2006/EK rendelet 9. cikkében meghatározott technikai támogató intézke-
dések fedezésére szolgál. A technikai támogatás kiterjed az ESZA Bizottság általi végrehajtásához szükséges előkészítő,
monitoring-, értékelési, felügyeleti és irányítási intézkedésekre. Az előirányzat különösen az alábbiak fedezésére fordítható:

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

– tájékoztatási és publikációs kiadások,

– információs technológiára és telekommunikációra fordított kiadások,

– a technikai segítségnyújtási intézkedéseken belül a fogyatékkal élők hozzáférésének támogatására irányuló kiadások,

– szolgáltatási szerződések,

– az ideiglenes személyzet kiadásai (szerződéses ügynökök, nemzeti és önálló szakértők, segédszemélyzet, ügynökségi sze-
mélyzet) 5 000 000 EUR összeghatárig.

Jogalap

Az Európai Szociális Alapról és az 1784/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 5-i 1081/2006/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 12. o.).
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04 01. ALCÍM — A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK TERÜLETÉVEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

04 01 04. (folytatás)

04 01 04 01. (folytatás)

Az 1989/2006/EK rendelettel (HL L 411., 2006.12.30., 6. o.) módosított, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai
Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatá-
lyon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 25. o.).

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

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

500 000 450 000 354 692,63

Megjegyzések

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

Jogalap

Lásd a 04 03 03 01. jogcímet.

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

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

500 000 450 000 456 949,38

Megjegyzések

Ez az előirányzat az e jogcím alá tartozó program vagy intézkedések céljainak eléréséhez közvetlenül kapcsolódó kutatásokkal,
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 technikai segítségnyújtási hivatalok
szerződései lejárnak.

Az e jogcím alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az EFTA-államok által az Európai Gazdasági Térségről szóló megál-
lapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-államokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékozta-
tásképpen, ezen összegek a bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett EFTA-államoktól származó hozzájárulások
összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban célhoz kötött bevétel-
nek minősülnek; azok megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadás-
kimutatás ezen részének V. melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

Jogalap

Lásd a 04 03 04. jogcímcsoportot.
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04 01. ALCÍM — A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK TERÜLETÉVEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

04 01 04. (folytatás)

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

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

200 000 200 000 113 424,43

Megjegyzések

Ez az előirányzat az e jogcím alá tartozó program vagy intézkedések céljainak eléréséhez közvetlenül kapcsolódó kutatásokkal,
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 technikai segítségnyújtási hivatalok
szerződései lejárnak.

Jogalap

Lásd a 04 03 07. jogcímet.

04 01 04 08. A munkavállalók szabad mozgása, valamint a társadalombiztosítási rendszerek és a fogyatékkal élő személyekre és a migrán-
sokra, többek között a harmadik országokból származó migránsokra vonatkozó intézkedések összehangolása – Igazgatási
kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

400 000 350 000 345 613,29

Megjegyzések

Ez az előirányzat az e jogcím alá tartozó program vagy intézkedések céljainak eléréséhez közvetlenül kapcsolódó kutatásokkal,
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 technikai segítségnyújtási hivatalok
szerződései lejárnak.

Jogalap

Lásd a 04 03 05. jogcímcsoportot.

04 01 04 10. Előrehaladás – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

4 500 000 4 000 000 3 515 772,48

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

– a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség megvalósítására és a fogyatékkal élők speciális igényeinek teljesítésére irányuló
közösségi intézkedések végrehajtásához biztosított technikai és adminisztratív segítségnyújtás kiadásai. Ebben az összefüg-
gésben az érintett előirányzat a központokban a technikai támogató iroda feladatait ellátó ideiglenes személyzettel kap-
csolatos kiadásokra is kiterjedhet (szerződéses ügynökök, segédszemélyzet, kirendelt nemzeti szakértők, ügynökségi
személyzet),

– a központokban foglalkoztatott ideiglenes személyzettel kapcsolatos kiadások, legfeljebb 370 000 EUR-s összeghatárig,
amely becsült értéken négy emberévet tesz ki. Ez a becslés egy olyan emberévenkénti éves költségegységen alapul, amely-
ből 97 % az adott személyzet fizetését, 3 % pedig a képzését, találkozókat, kiküldetést, valamint az adott személyzettel kap-
csolatos IT- és telekommunikációs költségeket fedezi,
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04 01. ALCÍM — A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK TERÜLETÉVEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

04 01 04. (folytatás)

04 01 04 10. (folytatás)

– legfeljebb 600 000 EUR-s kiadás a tagok és szakértők utazási, ellátási és járulékos költségeinek, az ülések megszervezésével
kapcsolatos költségek, valamint a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi bizottság egyedi tevékenységeivel és bizton-
sági kampányaival kapcsolatos költségek fedezésére,

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

Az e jogcím alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az EFTA-államok által az Európai Gazdasági Térségről szóló megál-
lapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-államokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékozta-
tásképpen, ezen összegek a bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett EFTA-államoktól származó hozzájárulások
összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban célhoz kötött bevétel-
nek minősülnek; azok megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadás-
kimutatás 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. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban további
előirányzatok nyújthatók, az engedélyezett igazgatási irányítási kiadások és a programra előirányzott teljes előirányzat össze-
gének arányában.

Jogalap

Lásd a 04 04 01. jogcímet.

04 01 04 13. Előcsatlakozási eszköz (IPA) – Emberierőforrások-összetevő – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

2 500 000 2 493 000

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 szerződéses vagy kihelyezett személyzetével (szerződéses alkalmazottak, kihelyezett nemzeti szakértők, egyéni
szakértők, helyi alkalmazottak és helyi műszaki kiszolgáló személyzet) kapcsolatos kiadások a Bizottság nem tagországok-
ban működő képviseleteiben végzett kihelyezett programirányításra vagy a fokozatosan felszámolt műszaki segítségnyúj-
tási hivatalok feladatainak belső átvételére, valamint olyan pótlólagos logisztikai és infrastrukturális költségek, mint a
képzések, értekezletek, kiküldetések költségei, a számítástechnikai és telekommunikációs költségek, valamint a bérleti díjak,
amelyek közvetlenül az ebben a jogcímben szereplő előirányzatokból fizetett, a képviseleteken dolgozó ideiglenes alkal-
mazottak jelenlétéből erednek,

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

Ez az előirányzat a 04 06 01. jogcímcsoport szerinti igazgatási költségeket fedezi.

2008.3.14. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja II/177



BIZOTTSÁG
04. CÍM — FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK

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

04 01 04. (folytatás)

04 01 04 14. Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGF) – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

p.m.

Megjegyzések

Új jogcím

A Bizottság kezdeményezésére az adott évre rendelkezésre álló pénzügyi források 0,35 %-os plafonja mellett az EGF az alap
műveleteinek elvégzéséhez szükséges monitoring, tájékoztatás, igazgatási és technikai támogatás, pénzügyi ellenőrzés, ellenőr-
zési és értékelési tevékenységek finanszírozására használható.

Jogalap

Lásd a 04 05 01. jogcímcsoportot.
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