
BIZOTTSÁG
09. CÍM — INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉS MÉDIA

09. CÍM

INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉS MÉDIA

09 01. ALCÍM — AZ „INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉS MÉDIA” SZAKPOLITIKAI TERÜLET IGAZGATÁSI KIADÁSAI

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

09 01. AZ „INFORMÁCIÓS TÁRSADA-
LOM ÉS MÉDIA” SZAKPOLITI-
KAI TERÜLET IGAZGATÁSI
KIADÁSAI

09 01 01. Az „Információs társadalom és
média” szakpolitikai terület
aktív állományban foglalkozta-
tott alkalmazottaival kapcsolatos
kiadások 5 37 015 044 (1) 32 168 343 30 936 533,36

09 01 02. Külső személyzethez kapcsolódó
és egyéb irányítási kiadások az
„Információs társadalom és
média” szakpolitikai terület
támogatására

09 01 02 01. Külső személyzet 5 2 486 163 2 136 200 1 658 866,39

09 01 02 11. Egyéb igazgatási kiadások 5 2 786 364 2 701 695 (2) 2 906 067,52

09 01 02. jogcímcsoport –
Részösszeg 5 272 527 4 837 895 4 564 933,91

09 01 03. Az információs társadalom és
média szakpolitikai terület fel-
szerelésekkel, berendezésekkel és
szolgáltatásokkal kapcsolatos
kiadásai 5 2 760 534 2 416 861 5 528 215,66

09 01 04. Az „Információs társadalom és
média” szakpolitikai terület tevé-
kenységeit támogató kiadások

09 01 04 01. Az elektronikus kommunikáció
területére vonatkozó közösségi
politika meghatározása és végre-
hajtása – Igazgatási kiadások 1.1 1 224 000 1 080 000 605 605,69

09 01 04 02. eContent plus – Az európai digi-
tális tartalomfejlesztés elősegítése
– Igazgatási kiadások 1.1 600 000 630 000 327 776,79

09 01 04 03. Versenyképességi és innovációs
keretprogram – Információs és
kommunikációs technológiai
szakpolitikai támogatása – Igazga-
tási kiadások 1.1 1 000 000 900 000 819 734,75

(1) 108 559 EUR összegű előirányzat a 40 01. alcímben szerepel.
(2) 47 027 EUR összegű előirányzat a 40 01. alcímben szerepel.
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BIZOTTSÁG
09. CÍM — INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉS MÉDIA

09 01. ALCÍM — AZ „INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉS MÉDIA” SZAKPOLITIKAI TERÜLET IGAZGATÁSI KIADÁSAI (folytatás)

Cím
Alcím

Jogcímcsoport
Jogcím

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

09 01 04 04. Safer Internet plus – Az internet
és az új online technológiák
biztonságosabb használatának
előmozdítása – Igazgatási kiadá-
sok 1.1 250 000 230 000 121 022,71

09 01 04 05. Media 2007 – Az európai audio-
vizuális ágazat támogató prog-
ramja – Igazgatási kiadások 3.2 1 136 000 1 000 000 990 913,79

09 01 04 06. Igazgatási kiadások 3.2 100 000 100 000 882,07

09 01 04 30. Oktatási, Audiovizuális és Kultu-
rális Végrehajtó Ügynökség – A
3b. megnevezés programjaira
vonatkozó támogatás 3.2 8 250 000 9 073 000 6 003 000,—

09 01 04. jogcímcsoport –
Részösszeg 12 560 000 13 013 000 8 868 935,80

09 01 05. Az „Információs társadalom és
média” szakpolitikai terület
kutatási tevékenységeire vonat-
kozó támogatási kiadások

09 01 05 01. A kutatási személyzettel kapcsola-
tos kiadások 1.1 44 583 000 49 100 000 47 774 286,—

09 01 05 02. Külső kutatási személyzet 1.1 13 965 000 13 300 000 11 639 943,—

09 01 05 03. A kutatással kapcsolatos egyéb
igazgatási kiadások 1.1 16 979 000 14 600 000 15 028 727,55

09 01 05. jogcímcsoport –
Részösszeg 75 527 000 77 000 000 74 442 956,55

09 01. Alcím – Összesen 133 135 105 129 436 099 124 341 575,28

09 01 01. Az „Információs társadalom és média” szakpolitikai terület aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottaival kapcsola-
tos kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

37 015 044 (1) 32 168 343 30 936 533,36

(1) 108 559 EUR összegű előirányzat a 40 01. alcímben szerepel.

09 01 02. Külső személyzethez kapcsolódó és egyéb irányítási kiadások az „Információs társadalom és média” szakpolitikai terület
támogatására

09 01 02 01. Külső személyzet

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

2 486 163 2 136 200 1 658 866,39
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BIZOTTSÁG
09. CÍM — INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉS MÉDIA

09 01. ALCÍM — AZ „INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉS MÉDIA” SZAKPOLITIKAI TERÜLET IGAZGATÁSI KIADÁSAI (folytatás)

09 01 02. (folytatás)

09 01 02 11. Egyéb igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

2 786 364 2 701 695 (1) 2 906 067,52

(1) 47 027 EUR összegű előirányzat a 40 01. alcímben szerepel.

09 01 03. Az információs társadalom és média szakpolitikai terület felszerelésekkel, berendezésekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos
kiadásai

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

2 760 534 2 416 861 5 528 215,66

09 01 04. Az „Információs társadalom és média” szakpolitikai terület tevékenységeit támogató kiadások

09 01 04 01. Az elektronikus kommunikáció területére vonatkozó közösségi politika meghatározása és végrehajtása – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

1 224 000 1 080 000 605 605,69

Megjegyzések

Ez az előirányzat az e jogcím alá tartozó program vagy intézkedések céljainak eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tanulmányok-
kal, 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 09 02 01. jogcímcsoportot.

09 01 04 02. eContent plus – Az európai digitális tartalomfejlesztés elősegítése – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

600 000 630 000 327 776,79

Megjegyzések

Ez az előirányzat a program vagy projekt meghatározásával, előkészítésével, irányításával, figyelemmel kísérésével, ellenőrzé-
sével és felülvizsgálatával kapcsolatos technikai és/vagy adminisztratív támogatás kiadásainak fedezésére szolgál.

Célja továbbá, hogy fedezze az e jogcím alá tartozó program vagy intézkedések céljainak eléréséhez közvetlenül kapcsolódó
tanulmányok, műszaki asszisztensi szerződések, szakértői találkozók, valamint tájékoztatások és kiadványok kiadásait.
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BIZOTTSÁG
09. CÍM — INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉS MÉDIA

09 01. ALCÍM — AZ „INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉS MÉDIA” SZAKPOLITIKAI TERÜLET IGAZGATÁSI KIADÁSAI (folytatás)

09 01 04. (folytatás)

09 01 04 02. (folytatás)

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-államoktól származó hozzájárulások 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 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 adminisztratív kiadások és a programra meghatározott teljes előirányzat összegének
arányával megegyező arányban.

Jogalap

Lásd a 09 03 02. jogcímcsoportot.

09 01 04 03. Versenyképességi és innovációs keretprogram – Információs és kommunikációs technológiai szakpolitikai támogatása – Igaz-
gatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

1 000 000 900 000 819 734,75

Megjegyzések

Ez az előirányzat az e jogcím alá tartozó program vagy intézkedések céljainak eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tanulmányok-
kal, 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 amiatt, hogy a következő években a műszaki támogatási hivatalok szer-
ződései lejárnak.

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-államokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen, 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 bevételnek minősülnek; azok megfe-
lelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadáskimutatás ezen részének V. mel-
léklete 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 adminisztratív kiadások és a programra meghatározott teljes előirányzat összegének
arányával megegyező arányban.

Harmadik személyek által adott hozzájárulásokból eredő, a bevételkimutatás 6 0 3 3. jogcíme alá tartozó bevételekből a költ-
ségvetési rendelettel összhangban további előirányzatok nyújthatók e jogcím alatt.

Jogalap

Lásd a 09 03 01. jogcímcsoportot.
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BIZOTTSÁG
09. CÍM — INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉS MÉDIA

09 01. ALCÍM — AZ „INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉS MÉDIA” SZAKPOLITIKAI TERÜLET IGAZGATÁSI KIADÁSAI (folytatás)

09 01 04. (folytatás)

09 01 04 04. Safer Internet plus – Az internet és az új online technológiák biztonságosabb használatának előmozdítása – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

250 000 230 000 121 022,71

Megjegyzések

Ez az előirányzat az e jogcím alá tartozó program vagy intézkedések céljainak eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tanulmányok-
kal, 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 amiatt, hogy a következő években a műszaki támogatási hivatalok szer-
ződései lejárnak.

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-államoktól származó hozzájárulások 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 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 adminisztratív kiadások és a programra meghatározott teljes előirányzat összegének
arányával megegyező arányban.

Jogalap

Lásd a 09 02 02. jogcímcsoportot.

09 01 04 05. Media 2007 – Az európai audiovizuális ágazat támogató programja – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

1 136 000 1 000 000 990 913,79

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: az e jogcím alá tartozó program vagy intézkedések céljainak eléréséhez köz-
vetlenül kapcsolódó tanulmányokkal, szakértői találkozókkal, tájékoztatásokkal és kiadványokkal kapcsolatos kiadások, vala-
mint bármely más olyan műszaki és igazgatási jellegű kiadás, 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 Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak
82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-államokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen, 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 bevételnek minősülnek; azok megfe-
lelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadáskimutatás ezen részének V. mel-
léklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
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BIZOTTSÁG
09. CÍM — INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉS MÉDIA

09 01. ALCÍM — AZ „INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉS MÉDIA” SZAKPOLITIKAI TERÜLET IGAZGATÁSI KIADÁSAI (folytatás)

09 01 04. (folytatás)

09 01 04 05. (folytatás)

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 adminisztratív kiadások és a programra meghatározott teljes előirányzat összegének
arányával megegyező arányban.

A közösségi programokban részt vevő Svájci Államszövetség által nyújtott hozzájárulásokból származó, a bevételi terv
6 0 3 3. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban pótló-
lagos előirányzatok nyújthatók az engedélyezett igazgatási kiadások és a programra meghatározott teljes előirányzat összegé-
nek arányával megegyező arányban.

Jogalap

Lásd a 09 06 01. jogcímcsoportot.

09 01 04 06. Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

100 000 100 000 882,07

Megjegyzések

Ez az előirányzat az e jogcím alá tartozó program vagy intézkedések céljainak eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tanulmányok-
kal, 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 amiatt, hogy a következő években a műszaki támogatási hivatalok szer-
ződései lejárnak.

Jogalap

Lásd a 09 06 03. jogcímcsoportot.

09 01 04 30. Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség – A 3b. megnevezés programjaira vonatkozó támogatás

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

8 250 000 9 073 000 6 003 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségnek azokat a működési költségeit, ame-
lyek az Ügynökségnek a költségvetési keret 3b. fejezetébe tartozó programok irányításába történő bekapcsolódása révén merül-
nek fel.

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-államokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen, 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 bevételnek minősülnek; azok megfe-
lelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadáskimutatás ezen részének V. mel-
léklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
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BIZOTTSÁG
09. CÍM — INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉS MÉDIA

09 01. ALCÍM — AZ „INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉS MÉDIA” SZAKPOLITIKAI TERÜLET IGAZGATÁSI KIADÁSAI (folytatás)

09 01 04. (folytatás)

09 01 04 30. (folytatás)

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 adminisztratív kiadások és a programra meghatározott teljes előirányzat összegének
arányával megegyező arányban.

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

Jogalap

Lásd a 09 06 01. jogcímcsoportot.

A közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megál-
lapításáról szóló, 2002. december 19-i 58/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 11., 2003.1.16., 1. o.).

Az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában a 2007/114/EK határozattal (HL L 49., 2007.2.17., 21. o.) módosított, az okta-
tási, audiovizuális és kulturális területen működő közösségi programok irányítására létrehozott Európai Oktatási, Audiovizuális
és Kulturális Ügynökség létrehozásáról szóló, 2005. január 14-i 2005/56/EK bizottsági határozat (HL L 24., 2005.1.27., 35. o.).

09 01 05. Az „Információs társadalom és média” szakpolitikai terület kutatási tevékenységeire vonatkozó támogatási kiadások

09 01 05 01. A kutatási személyzettel kapcsolatos kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

44 583 000 49 100 000 47 774 286,—

Megjegyzések

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-államoktól származó hozzájárulások 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.

09 01 05 02. Külső kutatási személyzet

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

13 965 000 13 300 000 11 639 943,—

Megjegyzések

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-államoktól származó hozzájárulások 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.
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BIZOTTSÁG
09. CÍM — INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉS MÉDIA

09 01. ALCÍM — AZ „INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉS MÉDIA” SZAKPOLITIKAI TERÜLET IGAZGATÁSI KIADÁSAI (folytatás)

09 01 05. (folytatás)

09 01 05 03. A kutatással kapcsolatos egyéb igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

16 979 000 14 600 000 15 028 727,55

Megjegyzések

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-államoktól származó hozzájárulások 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.
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