
BIZOTTSÁG
04. CÍM — FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK

04 04. ALCÍM — FOGLALKOZTATÁS, TÁRSADALMI SZOLIDARITÁS ÉS NEMEK KÖZÖTTI EGYENLŐSÉG

Cím
Alcím
Jogcímcso-
port
Jogcím

Megnevezés PK

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

04 04. FOGLALKOZTATÁS, TÁRSA-
DALMI SZOLIDARITÁS ÉS
NEMEK KÖZÖTTI EGYENLŐSÉG

04 04 01. Előrehaladás

04 04 01 01. Foglalkoztatás 1.1 20 000 000 12 000 000 17 000 000 6 800 000

04 04 01 02. Szociális védelem és integráció 1.1 28 030 000 17 500 000 22 900 000 8 500 000

04 04 01 03. Munkakörülmények 1.1 10 200 000 6 500 000 10 100 000 3 750 000

04 04 01 04. Hátrányos megkülönböztetés
elleni küzdelem és sokféleség 1.1 20 520 000 13 000 000 19 550 000 7 500 000

04 04 01 05. A nemek közötti egyenlőség 1.1 10 720 000 6 000 000 7 200 000 2 750 000

04 04 01 06. A végrehajtáshoz nyújtott támo-
gatás 1.1 1 750 000 1 000 000 1 150 000 500 000

04 04 01 07. Előkészítő intézkedés – A nemi
alapú és a gyermekek elleni erő-
szakról szóló nemzeti szabályozá-
sok egységesítése 1.1 1 500 000 1 000 000

04 04 01. jogcímcsoport –
Részösszeg 92 720 000 57 000 000 77 900 000 29 800 000

04 04 02. Nemek Közötti Egyenlőség Euró-
pai Intézete

04 04 02 01. Nemek Közötti Egyenlőség Euró-
pai Intézete – Támogatás az 1. és
2. cím alapján 1.1 2 930 000 2 930 000 p.m. (1) p.m. (1)

04 04 02 02. Nemek Közötti Egyenlőség Euró-
pai Intézete – Támogatás a 3. cím
alapján 1.1 3 500 000 3 500 000 p.m. (2) p.m. (2)

04 04 02. jogcímcsoport –
Részösszeg 6 430 000 6 430 000 p.m. p.m.

04 04 03. Európai Alapítvány az Élet- és
Munkakörülmények Javításáért

04 04 03 01. Európai Alapítvány az Élet- és
Munkakörülmények Javításáért –
Az 1. és 2. címre szóló támogatás 1.1 12 400 000 12 400 000 12 138 000 (3) 12 138 000 (3) 11 900 000,— 11 900 000,—

04 04 03 02. Európai Alapítvány az Élet- és
Munkakörülmények Javításáért –
A 3. címre szóló támogatás 1.1 7 600 000 7 600 000 7 242 000 (4) 7 242 000 (4) 7 100 000,— 7 100 000,—

04 04 03. jogcímcsoport –
Részösszeg 20 000 000 20 000 000 19 380 000 19 380 000 19 000 000,— 19 000 000,—

(1) 2 310 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
(2) 2 190 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
(3) 12 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
(4) 208 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
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BIZOTTSÁG
04. CÍM — FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK

04 04. ALCÍM — FOGLALKOZTATÁS, TÁRSADALMI SZOLIDARITÁS ÉS NEMEK KÖZÖTTI EGYENLŐSÉG (folytatás)

Cím
Alcím
Jogcímcso-
port
Jogcím

Megnevezés PK

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

04 04 04. Európai Munkahelyi Bizton-
sági és Egészségvédelmi Ügynök-
ség

04 04 04 02. Európai Munkahelyi Biztonsági és
Egészségvédelmi Ügynökség –
Támogatás az 1. és 2. cím alapján 1.1 6 500 000 6 500 000 6 018 000 (1) 6 018 000 (1) 5 900 000,— 5 311 084,63

04 04 04 03. Európai Munkahelyi Biztonsági és
Egészségvédelmi Ügynökség –
Támogatás a 3. cím alapján 1.1 7 900 000 7 900 000 7 446 000 (2) 7 446 000 (2) 7 300 000,— 6 595 000,—

04 04 04. jogcímcsoport –
Részösszeg 14 400 000 14 400 000 13 464 000 13 464 000 13 200 000,— 11 906 084,63

04 04 05. A fogyatékkal élőkkel kapcsola-
tos intézkedések figyelembe-
vételét célzó kísérleti projekt: a
fogyatékkal élők európai évéhez
kapcsolódó és azt folytató kezde-
ményezés 1.1 — p.m. p.m. 2 000 000 0,— 1 183 044,47

04 04 06. „Esélyegyenlőséget mindenkinek
2007-ben” európai év 1.1 p.m. 5 500 000 9 000 000 8 500 000 5 964 861,91 1 000 000,—

04 04 07. Korábbi programok befejezése 1.1 — 20 000 000 p.m. 35 000 000 76 830 252,35 61 438 165,70

04 04 09. Támogatás az Európai Szociális
Nem Kormányközi Szervezetek
Platformjának működési költsé-
geihez 3.2 680 000 680 000 620 000 620 000 680 000,— 628 977,70

04 04 10. Kísérleti projekt: a munkaválla-
lók segítése ipari szerkezetváltás
idején 1.1 1 000 000 500 000

04 04 11. Kísérleti projekt: „Új foglalkoz-
tatási helyzet az egészségügyben:
Az egészségügyi dolgozók szak-
mai képzésének és képesítésének
javítását segítő bevált gyakorla-
tok”, valamint e dolgozók javad-
almazása 1.1 1 000 000 1 000 000

04 04. Alcím – Összesen 136 230 000 125 510 000 120 364 000 108 764 000 115 675 114,26 95 156 272,50

(1) 282 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
(2) 254 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
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BIZOTTSÁG
04. CÍM — FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK

04 04. ALCÍM — FOGLALKOZTATÁS, TÁRSADALMI SZOLIDARITÁS ÉS NEMEK KÖZÖTTI EGYENLŐSÉG (folytatás)

04 04 01. Előrehaladás

04 04 01 01. Foglalkoztatás

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

20 000 000 12 000 000 17 000 000 6 800 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Foglalkoztatási Stratégia végrehajtásához nyújtott támogatás fedezésére szolgál az alábbiakkal:

– a foglalkoztatási helyzet és a foglalkoztatási kilátások megértésének javítása, különösen elemzések és tanulmányok, vala-
mint statisztikák és egységes jelzőszámok kidolgozása révén az Európai Foglalkoztatási Stratégia keretében,

– az európai foglalkoztatási iránymutatások és ajánlások végrehajtásának figyelemmel kísérése és értékelése, illetve ezeknek
a foglalkoztatásra gyakorolt hatása, valamint az Európai Foglalkoztatási Stratégia és az általános gazdaság- és szociálpo-
litika, illetve egyéb politikai területek közötti kölcsönhatások elemzése,

– a szakpolitikák, a helyes gyakorlat és az innovatív megközelítések egymás közötti cseréje, a rászoruló csoportok, például a
fogyatékkal élők, szükségleteinek figyelembevétele, és a szociális védelmi és társadalmi integrációs stratégiával kapcsolato-
san a kölcsönös tanulás előmozdítása,

– a tudatosság növelése, információk terjesztése és a foglalkoztatáspolitikai kihívásokról, stratégiákról és a nemzeti cselek-
vési tervek végrehajtásáról szóló vita előremozdítása, beleértve a regionális és helyi illetékességű résztvevők, szociális part-
nerek, a civil társadalom és egyéb érdekeltek bevonását is.

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

A tagjelölt országok, valamint a stabilizációs és társulási folyamatban részt vevő nyugat-balkáni országok által a közösségi pro-
gramokban 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.

Jogalap

A Progress közösségi foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program létrehozásáról szóló, 2006. október 24-i 1672/2006/EK
európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 315., 2006.11.15., 1. o.).

04 04 01 02. Szociális védelem és integráció

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

28 030 000 17 500 000 22 900 000 8 500 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a koordináció nyílt módszerének (OMC) végrehajtásához nyújtott támogatás fedezésére szolgál a szociális véde-
lem és az integráció terén az alábbiakkal:

– a társadalmi kirekesztés és a szegénység vonatkozásainak jobb megértése, valamint a szociális védelem és a társadalmi
befogadás stratégiáinak a javítása, mindenekelőtt elemzések és tanulmányok készítésével, valamint statisztikák és egységes
jelzőszámok kidolgozásával a koordináció nyílt módszerének keretében a szociális védelem és az integráció területén,
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BIZOTTSÁG
04. CÍM — FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK

04 04. ALCÍM — FOGLALKOZTATÁS, TÁRSADALMI SZOLIDARITÁS ÉS NEMEK KÖZÖTTI EGYENLŐSÉG (folytatás)

04 04 01. (folytatás)

04 04 01 02. (folytatás)

– a koordináció nyílt módszere megvalósításának figyelemmel kísérése és kiértékelése a szociális védelem és befogadás terü-
letén, továbbá a koordináció nyílt módszere és egyéb politikai területek közötti kölcsönhatások, valamint nemzeti és közös-
ségi szintű hatásainak elemzése,

– a szakpolitikák, a helyes gyakorlat és az innovatív megközelítések egymás közötti cseréje, a rászoruló csoportok, például a
fogyatékkal élők, szükségleteinek figyelembevétele, és a szociális védelmi és társadalmi integrációs stratégiával kapcsolato-
san a kölcsönös tanulás előmozdítása,

– a tudatosság növelése, információk terjesztése és a szociális biztonsággal, a munkakörülményekkel és a foglalkoztatás minő-
ségével, többek között a szakmai és a családi élet összeegyeztetésével kapcsolatos legfontosabb kihívásokról és politikai fel-
adatokról szóló vita előmozdítása – a nem kormányzati szervezetek, a regionális és helyi szereplők, a szociális partnerek,
a civil társadalom és az egyéb érdekcsoportok között is,

– az alapvető fontosságú EU-hálózatok azon képességének fejlesztése, hogy képesek legyenek támogatni és továbbfejlesz-
teni az EU stratégiáit és politikai céljait a szociális védelem és a társadalmi integráció területén a közösségi alapú szolgál-
tatások és az önálló élet fejlesztése révén.

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

A tagjelölt országok, valamint a stabilizációs és társulási folyamatban részt vevő nyugat-balkáni országok által a közösségi pro-
gramokban 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.

Jogalap

A Progress közösségi foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program létrehozásáról szóló, 2006. október 24-i 1672/2006/EK
európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 315., 2006.11.15., 1. o.).

04 04 01 03. Munkakörülmények

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

10 200 000 6 500 000 10 100 000 3 750 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a munkakörnyezet és munkakörülmények javításának támogatására szolgál, ideértve a változáshoz való alkal-
mazkodást, a munkahelyi egészséget és biztonságot, a fogyatékkal élő munkavállalók számára megfelelő lakhatás biztosítását,
valamint a munka és családi élet összeegyeztetését a következők segítségével:

– a munkakörülmények jobb megértésének az elősegítése, különösen elemzések és tanulmányok elkészítésével, valamint adott
esetben statisztikák és nemek és korcsoportok szerinti bontásban elkészített minőségi és mennyiségi jelzőszámok kidol-
gozásával, továbbá a meglévő jogszabályok, politikák és gyakorlatok hatékonyságának és hatásainak a felmérése,

– az uniós munkajog végrehajtásának támogatása hatékony felügyelet, az e téren dolgozók számára szakmai szemináriumok
szervezése, iránymutatások kidolgozása és szakmai szervek és jogi szakértők hálózatba szervezése révén, ideértve a szoci-
ális partnereket is,
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BIZOTTSÁG
04. CÍM — FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK

04 04. ALCÍM — FOGLALKOZTATÁS, TÁRSADALMI SZOLIDARITÁS ÉS NEMEK KÖZÖTTI EGYENLŐSÉG (folytatás)

04 04 01. (folytatás)

04 04 01 03. (folytatás)

– megelőző intézkedések kezdeményezése és a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területének támogatása,

– figyelemfelkeltés, helyes gyakorlatok egymással való megosztása, az információk terjesztése és a munkakörülményekkel
kapcsolatos fő kihívásokról és politikai kérdésekről folyó vita előmozdítása, ideértve a szociális partnerek közti vitákat is.

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

A tagjelölt országok, valamint a stabilizációs és társulási folyamatban részt vevő nyugat-balkáni országok által a közösségi pro-
gramokban 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.

Jogalap

A Progress közösségi foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program létrehozásáról szóló, 2006. október 24-i 1672/2006/EK
európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 315., 2006.11.15., 1. o.).

04 04 01 04. Hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem és sokféleség

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

20 520 000 13 000 000 19 550 000 7 500 000

Megjegyzések

Ez a szakasz a megkülönböztetésmentesség elvének hatékony végrehajtásához szükséges támogatás fedezésére és annak vala-
mennyi uniós szakpolitikában való racionalizálására szolgál az alábbiakkal:

– a hátrányos megkülönböztetés jobb megértésének elősegítése, különösen elemzések és tanulmányok elkészítésével, vala-
mint adott esetben statisztikák és nemek és korcsoportok szerinti bontásban elkészített minőségi és mennyiségi jelzőszá-
mok kidolgozásával, továbbá a meglévő jogszabályok, politikák és gyakorlatok hatékonyságának és hatásainak a felmérése,

– az EU hátrányos megkülönböztetés elleni jogszabályai végrehajtásának támogatása hatékony felügyelet révén, szakmai sze-
mináriumok szervezése és a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemben tevékenykedő szakmai szervezetek hálózatba
szervezése révén,

– a tudatosság növelése, információk terjesztése, a hátrányos megkülönböztetés kérdéseinek kihívásairól és politikáiról szóló
vita előmozdítása és a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem beépítése az EU politikáiba, beleértve a hátrányos meg-
különböztetés elleni küzdelem területén működő nem kormányzati szervek, valamint regionális és helyi résztvevők, szo-
ciális partnerek és egyéb érintettek politikáit,

– a legfontosabb EU-hálózatok azon képességének fejlesztése, hogy képesek legyenek támogatni és tovább fejleszteni az EU
stratégiáit és politikai célkitűzéseit.

Az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az EFTA-államok által az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-államokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájé-
koztatásképpen, ezen összegek a bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett EFTA-államoktól származó hozzájáru-
lások összegeit jelentik, amelyek 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.

II/204 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.3.14.



BIZOTTSÁG
04. CÍM — FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK

04 04. ALCÍM — FOGLALKOZTATÁS, TÁRSADALMI SZOLIDARITÁS ÉS NEMEK KÖZÖTTI EGYENLŐSÉG (folytatás)

04 04 01. (folytatás)

04 04 01 04. (folytatás)

A tagjelölt országok, valamint a stabilizációs és társulási folyamatban részt vevő nyugat-balkáni országok által a közösségi pro-
gramokban 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.

Jogalap

A Progress közösségi foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program létrehozásáról szóló, 2006. október 24-i 1672/2006/EK
európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 315., 2006.11.15., 1. o.).

04 04 01 05. A nemek közötti egyenlőség

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

10 720 000 6 000 000 7 200 000 2 750 000

Megjegyzések

Ez a szakasz a megkülönböztetésmentesség elvének hatékony végrehajtásához szükséges támogatás fedezésére és annak vala-
mennyi uniós szakpolitikában való racionalizálására szolgál az alábbiakkal:

– a hátrányos megkülönböztetés jobb megértésének elősegítése, különösen elemzések és tanulmányok elkészítésével, vala-
mint adott esetben statisztikák és nemek és korcsoportok szerinti bontásban elkészített minőségi és mennyiségi jelzőszá-
mok kidolgozásával, továbbá a meglévő jogszabályok, politikák és gyakorlatok hatékonyságának és hatásainak a felmérése,

– az EU hátrányos megkülönböztetés elleni jogszabályai végrehajtásának támogatása hatékony felügyelet révén, szakmai sze-
mináriumok szervezése és a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemben tevékenykedő szakmai szervezetek hálózatba
szervezése révén,

– a tudatosság növelése, információk terjesztése, a hátrányos megkülönböztetés kérdéseinek kihívásairól és politikáiról szóló
vita előmozdítása és a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem beépítése az EU politikáiba, beleértve a hátrányos meg-
különböztetés elleni küzdelem területén működő nem kormányzati szervek, valamint regionális és helyi résztvevők, szo-
ciális partnerek és egyéb érintettek politikáit,

– a legfontosabb EU-hálózatok azon képességének fejlesztése, hogy képesek legyenek támogatni és tovább fejleszteni az EU
stratégiáit és politikai célkitűzéseit.

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

A tagjelölt országok, valamint a stabilizációs és társulási folyamatban részt vevő nyugat-balkáni országok által a közösségi pro-
gramokban 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.

Jogalap

A Progress közösségi foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program létrehozásáról szóló, 2006. október 24-i 1672/2006/EK
európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 315., 2006.11.15., 1. o.).
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BIZOTTSÁG
04. CÍM — FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK

04 04. ALCÍM — FOGLALKOZTATÁS, TÁRSADALMI SZOLIDARITÁS ÉS NEMEK KÖZÖTTI EGYENLŐSÉG (folytatás)

04 04 01. (folytatás)

04 04 01 06. A végrehajtáshoz nyújtott támogatás

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

1 750 000 1 000 000 1 150 000 500 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a program végrehajtásának támogatására, különösen az értékelésekkel és a Szociálpolitikai Menetrenddel fog-
lalkozó éves fórummal (Progress) kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál. Az említett fórum előmozdítja a különböző szintek-
hez tartozó valamennyi érdekelt fél közötti párbeszédet, nyilvánosságot biztosít a program eredményei számára és megtárgyalja
a jövőbeli prioritásokat.

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

A tagjelölt országok, valamint a stabilizációs és társulási folyamatban részt vevő nyugat-balkáni országok által a közösségi pro-
gramokban 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.

Jogalap

A Progress közösségi foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program létrehozásáról szóló, 2006. október 24-i 1672/2006/EK
európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 315., 2006.11.15., 1. o.).

04 04 01 07. Előkészítő intézkedés – A nemi alapú és a gyermekek elleni erőszakról szóló nemzeti szabályozások egységesítése

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

1 500 000 1 000 000

Megjegyzések

Ezen előirányzat olyan előkészítő intézkedés finanszírozására szolgál, amely keretet ad a gyermekekkel, serdülőkorúakkal és nők-
kel szembeni erőszak elleni küzdelemre irányuló, az EU által kidolgozás alatt álló megelőző intézkedések elősegítésének annak
biztosítása érdekében, hogy a tagállamokban e témában egységes szabályozás jöjjön létre. Az intézkedés céljai a következők:

– a tagállamokban jelenleg hatályos, a nemi alapú erőszakról – beleértve az erőszak valamennyi fajtájáról, a családon belül
erőszakról, a szexuális erőszakról, a prostitúcióról és az emberkereskedelemről, illetve a női nemi csonkításról és az ún.
becsületbeli bűntettekről – szóló jogszabályok elemzése,
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BIZOTTSÁG
04. CÍM — FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK

04 04. ALCÍM — FOGLALKOZTATÁS, TÁRSADALMI SZOLIDARITÁS ÉS NEMEK KÖZÖTTI EGYENLŐSÉG (folytatás)

04 04 01. (folytatás)

04 04 01 07. (folytatás)

– a nemi alapú erőszakról szóló jelenleg hatályos szabályozás végrehajtása terén az egyes tagállamokban fennálló jelenlegi
hiányosságok elemzése,

– a nemi alapú erőszakról szóló szabályozás európai szintű harmonizációs folyamatának elindítása a nemi alapú erőszakkal
szembeni Unión belüli küzdelemre és annak csökkentésére vonatkozó javasolt követelmény révén.

Jogalap

Előkészítő intézkedés a legutóbb az 1525/2007/EK rendelettel (HL L 343., 2007.12.27., 9. o.) módosított, az Európai Közös-
ségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom taná-
csi rendelet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.) 49. cikke (6) bekezdésének értelmében.

04 04 02. Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete

04 04 02 01. Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete – Támogatás az 1. és 2. cím alapján

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

2 930 000 2 930 000 p.m. (1) p.m. (2)

(1) 2 310 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
(2) 2 310 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a személyzeti és igazgatási költségek fedezésére szolgál.

Az intézet köteles tájékoztatni a költségvetési hatóságot az előirányzatoknak a működési és az igazgatási kiadások közötti
átcsoportosításáról.

Az intézet kérésére a Bizottság vállalja, hogy a működési és igazgatási előirányzatok közötti átcsoportosításokról értesíti a költ-
ségvetési hatóságot.

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

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete székhelyének elhelyezkedéséről szóló, a tagállamok kormányai képviselőinek
2006. december 11-i 2006/996/EK határozata (HL L 403., 2006.12.30., 61. o.) értelmében a Nemek Közötti Egyenlőség Euró-
pai Intézetének székhelye Vilniusban van.

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.
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BIZOTTSÁG
04. CÍM — FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK

04 04. ALCÍM — FOGLALKOZTATÁS, TÁRSADALMI SZOLIDARITÁS ÉS NEMEK KÖZÖTTI EGYENLŐSÉG (folytatás)

04 04 02. (folytatás)

04 04 02 01. (folytatás)

Jogalap

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1922/2006/EK európai parla-
menti és tanácsi rendelet (HL L 403., 2006.12.30., 9. o.).

04 04 02 02. Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete – Támogatás a 3. cím alapján

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

3 500 000 3 500 000 p.m. (1) p.m. (2)

(1) 2 190 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
(2) 2 190 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az intézet számára meghatározott feladatok elvégzésének beindítása érdekében a munkaprogram elkészítésé-
nek és végrehajtásának fedezésére szolgál, ideértve az adatgyűjtést és információelemzést, a telefonos hálózat telepítését és koor-
dinálását, szakértői ülések és konferenciák stb. szervezését, a dokumentációs központ megszervezését és a kiadványokat.

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 pénzügyi év becsült bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakulnak:

Bevételek:

– 1. cím: „Európai közösségi támogatás” 6 430 000

– 2. cím: „Egyéb bevételek” 0

Összesen 6 430 000

Kiadások:

– 1. cím: „Személyi állomány” 1 980 000

– 2. cím: „Igazgatási kiadások” 950 000

– 3. cím: „Működési kiadások” 3 500 000

Összesen 6 430 000

Jogalap

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1922/2006/EK európai parla-
menti és tanácsi rendelet (HL L 403., 2006.12.30., 9. o.).
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BIZOTTSÁG
04. CÍM — FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK

04 04. ALCÍM — FOGLALKOZTATÁS, TÁRSADALMI SZOLIDARITÁS ÉS NEMEK KÖZÖTTI EGYENLŐSÉG (folytatás)

04 04 03. Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért

04 04 03 01. Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért – Az 1. és 2. címre szóló támogatás

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

12 400 000 12 400 000 12 138 000 (1) 12 138 000 (2) 11 900 000,— 11 900 000,—

(1) 12 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
(2) 12 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alapítvány személyzeti és igazgatási kiadásainak fedezésére szolgál (1. és 2. cím).

1 000 000 EUR-s összeget szánnak az Európai Változásfigyelő Központ elemző munkájára, amelyről a 2000. december 7–9-i
nizzai Európai Tanács határozott azzal a céllal, hogy azonosítsa, siettesse és igazgassa a technológiai, szociális és gazdasági
trendeket.

Az alapítványnak tájékoztatnia kell a költségvetési hatóságot az előirányzatok működési és igazgatási kiadások közötti
átcsoportosításáról.

Az alapítvány kérésére a Bizottság vállalja, hogy értesíti a költségvetési hatóságot a működési és igazgatási előirányzatok közötti
átcsoportosításokról.

A hivatal létszámterve az általános bevételkimutatás (1. könyv) C. részében („Munkaerő”) kerül bemutatásra.

Jogalap

A legutóbb az 1111/2005/EK rendelettel (HL L 184., 2005.7.15., 1. o.) módosított, az Európai Alapítvány az Élet- és Munka-
körülmények Javításáért létrehozásáról szóló, 1975. május 26-i 1365/75/EGK tanácsi rendelet (HL L 139., 1975.5.30., 1. o.).

04 04 03 02. Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért – A 3. címre szóló támogatás

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

7 600 000 7 600 000 7 242 000 (1) 7 242 000 (2) 7 100 000,— 7 100 000,—

(1) 208 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
(2) 208 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.

Megjegyzések

Ez az előirányzat csak az alapítvány munkaprogrammal kapcsolatos működési kiadásainak fedezésére szolgál (3. cím).

Az előirányzat egy részét az Európai Változásfigyelő Központ létrehozására fordítják, amelyről a 2000. december 7–9-i nizzai
Európai Tanács határozott azzal a céllal, hogy azonosítsa, előre jelezze és igazgassa a technológiai, szociális és gazdasági tren-
deket. Ennek érdekében kiváló minőségű információt kell összegyűjteni, feldolgozni és elemezni.

Erre a célra 500 000 EUR-t különítettek el az Európai Változásmegfigyelő Központ tevékenységeire.

Ez az előirányzat fedezi továbbá az új technológiáknak a munkahelyeken gyakorolt hatásáról és a foglalkozási betegségekről –
például a feladatvégzés során végrehajtott ismétlődő mozdulatok hatásáról – szóló tanulmányokat.
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BIZOTTSÁG
04. CÍM — FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK

04 04. ALCÍM — FOGLALKOZTATÁS, TÁRSADALMI SZOLIDARITÁS ÉS NEMEK KÖZÖTTI EGYENLŐSÉG (folytatás)

04 04 03. (folytatás)

04 04 03 02. (folytatás)

A bevételek és kiadások becslése az alábbiak szerint alakul:

Bevételek:

– 1. cím: „Európai közösségi támogatás” 20 000 000

– 5. cím: „Egyéb bevételek” 1 000 000

Összesen 21 000 000

Kiadások:

– 1. cím „Személyi állomány” 11 480 000

– 2. cím: „Igazgatási kiadások” 1 520 000

– 3. cím: „Működési kiadások” 8 000 000

Összesen 21 000 000

Az előirányzatok egy része a családok vonatkozásában fontos három témával kapcsolatban végzett munka támogatására szolgál:

– munkahelyi családbarát politikák (a munka és családi élet közötti egyensúly, munkakörülmények stb.),

– a családok helyzetét a közösség lakhatással kapcsolatos rendelkezéseivel összefüggésben befolyásoló tényezők (családok
megfelelő lakhatáshoz való hozzáférése),

– egész életen át tartó családi támogatás például gyermekgondozásra és egyéb, az alapítvány hatókörébe tartozó esetekre.

Jogalap

A legutóbb az 1111/2005/EK rendelettel (HL L 184., 2005.7.15., 1. o.) módosított, az Európai Alapítvány az Élet- és Munka-
körülmények Javításáért létrehozásáról szóló, 1975. május 26-i 1365/75/EGK tanácsi rendelet (HL L 139., 1975.5.30., 1. o.).

04 04 04. Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség

04 04 04 02. Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség – Támogatás az 1. és 2. cím alapján

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

6 500 000 6 500 000 6 018 000 (1) 6 018 000 (2) 5 900 000,— 5 311 084,63

(1) 282 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
(2) 282 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügynökség személyzeti és igazgatási kiadásainak fedezésére szolgál (1. és 2. cím).

Az ügynökség köteles tájékoztatni a költségvetési hatóságot az előirányzatok működési és igazgatási kiadások közötti
átcsoportosításáról.

Az ügynökség kérésére a Bizottság vállalja, hogy értesíti a költségvetési hatóságot a működési és igazgatási előirányzatok közötti
átcsoportosításokról.

A hivatal létszámterve az általános bevételkimutatás (1. könyv) C. részében („Munkaerő”) kerül bemutatásra.
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BIZOTTSÁG
04. CÍM — FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK

04 04. ALCÍM — FOGLALKOZTATÁS, TÁRSADALMI SZOLIDARITÁS ÉS NEMEK KÖZÖTTI EGYENLŐSÉG (folytatás)

04 04 04. (folytatás)

04 04 04 02. (folytatás)

Jogalap

A legutóbb az 1112/2005/EK rendelettel (HL L 184., 2005.7.15., 5. o.) módosított, az Európai Munkahelyi Biztonsági és
Egészségvédelmi Ügynökség létrehozásáról szóló, 1994. július 18-i 2062/94/EK tanácsi rendelet (HL L 216., 1994.8.20., 1. o.).

04 04 04 03. Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség – Támogatás a 3. cím alapján

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

7 900 000 7 900 000 7 446 000 (1) 7 446 000 (2) 7 300 000,— 6 595 000,—

(1) 254 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
(2) 254 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.

Megjegyzések

Az előirányzat egyetlen célja, hogy fedezze az ügynökség munkaprogrammal kapcsolatos működési kiadásait (3. cím).

Az ügynökség célkitűzése, hogy a munkahelyi egészségügy és munkavédelem terén felhasználható műszaki, tudományos és gaz-
dasági információkkal lássa el a közösségi intézményeket, a tagállamokat és az érdekelt feleket.

1 000 000 EUR van előirányozva a KKV-programra.

A bevételek és kiadások becslése az alábbiak szerint alakul a pénzügyi évre vonatkozóan:

Bevételek:

– 1. cím: „Európai közösségi támogatás” 14 750 000

– 2. cím: „Egyéb bevételek” 297 000

Összesen 15 047 000

Kiadások:

– 1. cím „Személyi állomány” 5 000 000

– 2. cím: „Igazgatási kiadások” 1 746 000

– 3. cím: „Működési kiadások” 8 301 000

Összesen 15 047 000

Az előirányzat fedezi az ügynökség 2062/94/EK rendeletben meghatározott feladatainak ellátásához szükséges intézkedéseket,
különös tekintettel az alábbiakra:

– tudatosságfejlesztő és előzetes kockázatkezelő intézkedések, különös tekintettel a kkv-kra,

– „kockázatfigyelő intézet” felállítása a cégektől vagy tevékenységi területektől összegyűjtött helyes gyakorlatok példái alapján,

– tapasztalatok, információk és helyes gyakorlatok cseréjének szervezése,

– a tagjelölt országok integrálása ezen információs hálózatokba és a konkrét helyzethez adaptált munkaeszközök kidolgozása,

– európai egészségügyi és biztonsági hét szervezése, a meghatározott kockázatokra, valamint a felhasználók és a kedvezmé-
nyezettek igényeire összpontosítva.
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BIZOTTSÁG
04. CÍM — FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK

04 04. ALCÍM — FOGLALKOZTATÁS, TÁRSADALMI SZOLIDARITÁS ÉS NEMEK KÖZÖTTI EGYENLŐSÉG (folytatás)

04 04 04. (folytatás)

04 04 04 03. (folytatás)

Jogalap

A legutóbb az 1112/2005/EK rendelettel (HL L 184., 2005.7.15., 5. o.) módosított, az Európai Munkahelyi Biztonsági és
Egészségvédelmi Ügynökség létrehozásáról szóló, 1994. július 18-i 2062/94/EK tanácsi rendelet (HL L 216., 1994.8.20., 1. o.).

04 04 05. A fogyatékkal élőkkel kapcsolatos intézkedések figyelembevételét célzó kísérleti projekt: a fogyatékkal élők európai évéhez
kapcsolódó és azt folytató kezdeményezés

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

— p.m. p.m. 2 000 000 0,— 1 183 044,47

Megjegyzések

Ez az előirányzat az esélyegyenlőséget általánosan érvényesítő fogyatékossági politikákat célzó meghatározott cselekvések meg-
valósítására irányuló kezdeményezések fedezésére szolgál az összes vonatkozó közösségi politikán belül a fogyatékkal élők euró-
pai évének nyomonkövetési tevékenységének részeként:

– nagyobb együttműködés előmozdítása a fogyatékossági kérdésekben érintett összes testülettel, a civil társadalmat is ideértve,

– a fogyatékossággal kapcsolatos tényezők és politikák elemzésének támogatása, ideértve a statisztikai adatok gyűjtését, a
fogyatékosság hatásvizsgálatát és az egész Európára kiterjedő, az esélyegyenlőséget általánosan érvényesítő fogyatékossági
politika mutatóinak és referenciaértékeinek kidolgozása,

– a fogyatékossági kérdések esetében az esélyegyenlőség általános érvényesítésének támogatása a társadalmi kirekesztéssel és
szegénységgel kapcsolatos nemzeti cselekvési tervek megfogalmazásakor,

– a fogyatékossággal élő személyek kapacitásának fejlesztésével és képzésével kapcsolatos helyes gyakorlatok cseréjének elő-
segítése a fogyatékossággal élő emberek és családjaik esélyegyenlőségének megvalósítására irányuló pozitív fellépési intéz-
kedések előmozdításában.

A korábban elkülönített előirányzatok célja az volt, hogy fedezzék a 2003-as fogyatékkal élők európai évével kapcsolatos
kiadásokat.

Az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az EFTA-államok által az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-államokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájé-
koztatásképpen, ezen összegek a bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett EFTA-államoktól származó hozzájáru-
lások összegeit jelentik, amelyek 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.

Jogalap

Az Európai Közösséget létrehozó szerződés és különösen annak 13. cikke.

A fogyatékkal élők európai évéről szóló, 2001. december 3-i 2001/903/EK tanácsi határozat (HL L 335., 2001.12.19., 15. o.).

A fogyatékkal élő személyek foglalkoztatásának és társadalmi beilleszkedésének elősegítéséről szóló, 2003. július 15-i tanácsi
állásfoglalás (HL C 175., 2003.7.24., 1. o.).
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BIZOTTSÁG
04. CÍM — FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK

04 04. ALCÍM — FOGLALKOZTATÁS, TÁRSADALMI SZOLIDARITÁS ÉS NEMEK KÖZÖTTI EGYENLŐSÉG (folytatás)

04 04 06. „Esélyegyenlőséget mindenkinek 2007-ben” európai év

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. 5 500 000 9 000 000 8 500 000 5 964 861,91 1 000 000,—

Megjegyzések

Az „Esélyegyenlőséget mindenkinek 2007-ben” európai év keretében minden olyan intézkedés támogatható volt, amelynek célja
a különbözőséget tisztelő, és mégis koherensebb társadalom népszerűsítése, amely tiszteletben tartja az egyenlőség és a
megkülönböztetésmentesség terén az EU által elért legfontosabb eredményeket, valamint vitát kezdeményez és párbeszédet foly-
tat az igazságos és befogadó társadalom megvalósítása szempontjából központi szerepet betöltő kérdésekről.

A 771/2006/EK határozatnak megfelelően ez az előirányzat azon nemzeti tevékenységek fedezésére szolgál, amelyeket a tagál-
lamok az európai évre meghatározott nemzeti stratégiájukkal és prioritásaikkal összhangban valósítanak meg, illetve az európai
uniós zárókonferencia soros elnök ország általi megszervezésével kapcsolatos költségekre. Az előirányzat egy része emellett az
európai év tendenciáit és a megvalósult haladást felmérő Eurobarometer-felmérés költségeinek fedezésére is szolgál.

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

Az „Esélyegyenlőség mindenki számára európai éve (2007) – az igazságos társadalom irányában” című, 2006. május 17-i
771/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 146., 2006.5.31., 1. o.).

04 04 07. Korábbi programok befejezése

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

— 20 000 000 p.m. 35 000 000 76 830 252,35 61 438 165,70

Megjegyzések

Ez az előirányzat a korábbi jogcímcsoportok és jogcímek tekintetében az előző évekből visszamaradt előirányzatok finanszí-
rozásának fedezésére szolgál.

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.
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BIZOTTSÁG
04. CÍM — FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK

04 04. ALCÍM — FOGLALKOZTATÁS, TÁRSADALMI SZOLIDARITÁS ÉS NEMEK KÖZÖTTI EGYENLŐSÉG (folytatás)

04 04 07. (folytatás)

A tagjelölt országok a PHARE előcsatlakozási eszköz segítségével fedezhetik a programban való részvételükkel kapcsolatban fel-
merült kiadásaikat.

A tagjelölt országok által a közösségi programokban való részvétel céljából adott hozzájárulásokból eredő, a bevételkimutatás
6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendelet
18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban további előirányzatok nyújthatók.

Jogalap

A Bányabiztonsági és Egészségügyi Bizottság alapszabályáról és eljárási szabályzatáról szóló, 1957. július 9-i tanácsi határozat
(HL 28., 1957.8.31., 487./57. o.).

A 2003. július 22-i határozattal (HL C 218., 2003.9.13., 1. o.) hatályon kívül helyezett, a munkahelyi biztonsági, higiéniai és
egészségvédelmi tanácsadó bizottság létrehozásáról szóló, 1974. június 27-i 74/325/EGK tanácsi határozat (HL L 185.,
1974.7.9., 15. o.).

A 2003. július 22-i határozattal (HL C 218., 2003.9.13., 1. o.) hatályon kívül helyezett, a Bányabiztonsági és Egészségügyi Bizott-
ság hatáskörének minden ásványkitermelő iparágra való kiterjesztéséről szóló, 1974. június 27-i 74/326/EGK tanácsi határozat
(HL L 185., 1974.7.9., 18. o.).

A legutóbb a 2007/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 165., 2007.6.27., 21. o.) módosított, a munkaválla-
lók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12-i
89/391/EGK tanácsi irányelv (HL L 183., 1989.6.29., 1. o.) és a kapcsolódó irányelvek.

A legutóbb a 2007/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 165., 2007.6.27., 21. o.) módosított, a hajók fedél-
zetén a jobb orvosi ellátás biztosítását célzó biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményekről szóló, 1992. március
31-i 92/29/EGK tanácsi irányelv (HL L 113., 1992.4.30., 19. o.).

A foglalkoztatással és a munkaerőpiaccal kapcsolatos elemzésben, kutatásban és együttműködésben végzett közösségi tevé-
kenységekről szóló, 1998. február 23-i 98/171/EK tanácsi határozat (HL L 63., 1998.3.4., 26. o.).

A közösségi cselekvési program meghatározásáról a diszkrimináció elleni harchoz szóló, 2000. november 27-i 2000/750/EK
tanácsi határozat (2001-től 2006-ig) (HL L 303., 2000.12.2., 23. o.).

A legutóbb a 786/2004/EK határozattal (HL L 138., 2004.4.30., 7. o.) módosított, a tagállamok társadalmi kirekesztés elleni
küzdelmet szolgáló együttműködése ösztönzésére szolgáló közösségi cselekvési programról szóló, 2001. december 7-i
50/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 10., 2002.1.12., 1. o.).

A 786/2004/EK határozattal (HL L 138., 2004.4.30., 7. o.) módosított, a foglalkoztatás területére vonatkozó közösségi ösz-
tönző intézkedésekről szóló, 2002. június 10-i 1145/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 170., 2002.6.29.,
1. o.).

A munkahelyi biztonsági, higiéniai és egészségvédelmi tanácsadó bizottság létrehozásáról szóló, 2003. július 22-i tanácsi hatá-
rozat (HL C 218., 2003.9.13., 1. o.).

A nemek közötti egyenlőségre vonatkozó közösségi keretstratégiához kapcsolódó cselekvési program létrehozásáról szóló
2001/51/EK tanácsi határozat és a nemek közötti egyenlőség területén európai szinten tevékenykedő szervezetek támogatását
célzó közösségi cselekvési program létrehozásáról szóló 848/2004/EK határozat módosításáról szóló, 2005. szeptember 7-i
1554/2005/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 255., 2005.9.30., 9. o.).

Jogi hivatkozások

Az ESZAK Főhatósága és a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Nemzetközi Munkabiztonsági és Munka-egészségügyi Információs
Központja (CIS) között 1959-ben létrejött egyezmény.

Az Európai Közösséget létrehozó szerződés által a 136., 137. és 140. cikk értelmében a Bizottságra közvetlenül átruházott
különleges hatáskörökből adódó feladat.
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BIZOTTSÁG
04. CÍM — FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK

04 04. ALCÍM — FOGLALKOZTATÁS, TÁRSADALMI SZOLIDARITÁS ÉS NEMEK KÖZÖTTI EGYENLŐSÉG (folytatás)

04 04 09. Támogatás az Európai Szociális Nem Kormányközi Szervezetek Platformjának működési költségeihez

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

680 000 680 000 620 000 620 000 680 000,— 628 977,70

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Szociális Nem Kormányzati Szervezetek Platformjának működési költségeinek fedezésére szolgál.

A Szociális Platform megkönnyíti a részvételi alapú demokráciát az Európai Unióban a társadalmi nem kormányzati szerveze-
teknek az EU intézményeivel folytatott strukturált civil párbeszédbe való következetes bevonása révén. Hozzáadott értéket is
biztosít az EU szociálpolitikájának alakítási folyamatához, és megerősíti a civil társadalmat az új tagállamokban.

Az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és külö-
nösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-államokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen ezen
összegek a bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett EFTA-tagállamoktól származó hozzájárulások összegeit jelen-
tik, amelyek 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 kiadási kimutatás ezen
részének V. melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

Jogalap

A 2007–2013-as időszakra az aktív európai polgárságot támogató Európa a polgárokért című program létrehozásáról szóló,
2006. december 12-i 1904/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 378., 2006.12.27., 32. o.).

04 04 10. Kísérleti projekt: a munkavállalók segítése ipari szerkezetváltás idején

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

1 000 000 500 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a munkavállalóknak az ipari szerkezetváltáshoz való alkalmazkodását elősegítő kezdeményezések finanszíro-
zására szolgál. A finanszírozott intézkedések közé tartoznak az alábbiak:

– annak megvizsgálása, hogy a munkavállalók hogyan készülhetnek fel jobban az ipari szerkezetváltásra, illetve hogy mely
iparágak válhatnak érintetté a közeljövőben,

– az ipari szerkezetváltással egy társadalmi felelősségvállaláson alapuló megközelítés révén történő szembenézést célzó poli-
tikák és bevált gyakorlatok cseréjének elemzése és ösztönzése.

Jogalap

Kísérleti projekt a legutóbb az 1525/2007/EK rendelettel (HL L 343., 2007.12.27., 9. o.) módosított, az Európai Közösségek
általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi ren-
delet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.) 49. cikkének (6) bekezdése értelmében.
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BIZOTTSÁG
04. CÍM — FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK

04 04. ALCÍM — FOGLALKOZTATÁS, TÁRSADALMI SZOLIDARITÁS ÉS NEMEK KÖZÖTTI EGYENLŐSÉG (folytatás)

04 04 11. Kísérleti projekt: „Új foglalkoztatási helyzet az egészségügyben: Az egészségügyi dolgozók szakmai képzésének és képesíté-
sének javítását segítő bevált gyakorlatok”, valamint e dolgozók javadalmazása

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

1 000 000 1 000 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az egészségügyben kialakult új foglalkoztatási helyzet kezelését segítő kezdeményezések, különösen a szak-
mai képesítésekkel, valamint az egészségügyi dolgozók, az egészségügyi asszisztensek és az alacsonyabban képzett ápolók által
ellátott feladatokkal kapcsolatos kezdeményezések finanszírozására szolgál. A finanszírozott intézkedések közé tartoznak az
alábbiak:

– az egészségügyi alkalmazottak számának hosszú távon történő növelésére és képzettségének javítására irányuló intézke-
dések iránti igény jobb kielégítését célzó tényezők és politikák elemzése,

– az egészségügyi ellátás igénybevételének a demográfiai változások miatti növekedésével való szembenézést szolgáló poli-
tikák és bevált gyakorlatok cseréjének előmozdítása,

– olyan kezdeményezések, amelyek elősegítik az egészségügyi szolgáltatások határokon átnyúló hatásainak vizsgálatát,

– az ezen összefüggésben esetlegesen előforduló különböző mértékű javadalmazás hatásaira való odafigyelés,

– tanulmányok, szakértőkkel tartott találkozók és tájékoztató kampányok. Megoldást kell találni a nemzeti egészségügyi rend-
szerek által biztosított ellátás szintjének megőrzésére.

Jogalap

Kísérleti projekt a legutóbb az 1525/2007/EK rendelettel (HL L 343., 2007.12.27., 9. o.) módosított, az Európai Közösségek
általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi ren-
delet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.) 49. cikkének (6) bekezdése értelmében.
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