
BIZOTTSÁG
13. CÍM — REGIONÁLIS POLITIKA

13. CÍM

REGIONÁLIS POLITIKA

13 01. ALCÍM — A REGIONÁLIS POLITIKA 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

13 01. A REGIONÁLIS POLITIKA TERÜLETÉVEL
KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

13 01 01. A regionális politika területén aktív állo-
mányban foglalkoztatott alkalmazot-
takkal kapcsolatos kiadások 5 54 491 880 (1) 51 381 216 49 195 199,09

13 01 02. A regionális politika területén a külső
személyzettel kapcsolatos kiadások és
egyéb igazgatási kiadások

13 01 02 01. Külső személyzet 5 2 231 561 2 025 437 2 380 468,08

13 01 02 11. Egyéb igazgatási kiadások 5 3 850 838 3 902 917 (2) 3 439 643,76

13 01 02. jogcímcsoport – Részösszeg 6 082 399 5 928 354 5 820 111,84

13 01 03. Felszerelésekkel, berendezésekkel és szol-
gáltatásokkal kapcsolatos kiadások a re-
gionális politika területén 5 4 063 935 3 860 355 3 494 806,92

13 01 04. A regionális politika területén végzett
műveletekre vonatkozó támogatási kiadá-
sok

13 01 04 01. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap
(ERFA) – Igazgatási kiadások 1.2 11 135 000 (3) 13 100 000 10 320 840,38

13 01 04 02. Előcsatlakozási eszköz (IPA) – Regionális
fejlesztési komponens – Igazgatási kiadá-
sok 4 3 850 000 4 050 000 2 338 711,73

13 01 04 03. Kohéziós Alap (KA) – Igazgatási kiadások 1.2 4 207 500 (4) 4 950 000 4 218 779,15

13 01 04 04. Az Európai Unió Szolidaritási Alapja
(EUSZA) – Igazgatási kiadások 3.2 p.m. p.m.

13 01 04. jogcímcsoport – Részösszeg 19 192 500 22 100 000 16 878 331,26

13 01. Alcím – Összesen 83 830 714 83 269 925 75 388 449,11

13 01 01. A regionális politika területén aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

54 491 880 (1) 51 381 216 49 195 199,09

(1) 159 815 EUR összegű előirányzat a 40 01. alcímben szerepel.

(1) 159 815 EUR összegű előirányzat a 40 01. alcímben szerepel.
(2) 29 392 EUR összegű előirányzat a 40 01. alcímben szerepel.
(3) 1 965 000 EUR összegű előirányzat a 40 01. alcímben szerepel.
(4) 742 500 EUR összegű előirányzat a 40 01. alcímben szerepel.

II/542 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.3.14.



BIZOTTSÁG
13. CÍM — REGIONÁLIS POLITIKA

13 01. ALCÍM — A REGIONÁLIS POLITIKA TERÜLETÉVEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

13 01 02. A regionális politika területén a külső személyzettel kapcsolatos kiadások és egyéb igazgatási kiadások

13 01 02 01. Külső személyzet

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

2 231 561 2 025 437 2 380 468,08

13 01 02 11. Egyéb igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

3 850 838 3 902 917 (1) 3 439 643,76

(1) 29 392 EUR összegű előirányzat a 40 01. alcímben szerepel.

13 01 03. Felszerelésekkel, berendezésekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások a regionális politika területén

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

4 063 935 3 860 355 3 494 806,92

13 01 04. A regionális politika területén végzett műveletekre vonatkozó támogatási kiadások

13 01 04 01. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

11 135 000 (1) 13 100 000 10 320 840,38

(1) 1 965 000 EUR összegű előirányzat a 40 01. alcímben szerepel.

Megjegyzések

Az előirányzat célja, hogy fedezze az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 53. cikkében előírt, az ERFA-alapból finanszírozott tech-
nikai segítségnyújtást. A technikai segítségnyújtás keretében finanszírozható a rendelet végrehajtásához szükséges előkészítés,
nyomon követés, adminisztratív és technikai támogatás, értékelés, auditálás és ellenőrzés.

Az előirányzatot különösen az alábbiak fedezésére lehet felhasználni:

– a közösségi stratégiai iránymutatások elkészítéséhez, a Bizottság éves jelentéséhez és a hároméves kohéziós jelentéshez kap-
csolódó tanulmányok, amelyek az 1083/2006/EK rendelet 16. cikkének megfelelően külön fejezetet tartalmaznak a nemi
vonatkozások, illetve a fogyatékkal élők számára biztosított hozzáférés megvalósításáról,

– az alapok végrehajtásával kapcsolatos fenntartható fejlődésről szóló stratégiákra vonatkozó mutatók jegyzéke,

– értékelések, szakértői jelentések, statisztikák és tanulmányok, beleértve az alapok működésére vonatkozó általános jelle-
gűeket is,

– partnereknek, az alapokból nyújtott támogatás kedvezményezetteinek és a nyilvánosságnak szóló intézkedések, beleértve a
tájékoztatásra, fogyatékkal élők számára hozzáférhető tájékoztatás és létesítmények biztosítására, képzésre, valamint
a civil társadalmi partnerek közötti kapcsolatépítésre irányuló intézkedéseket az 1083/2006/EK tanácsi rendelet
11. cikke (1) bekezdése c) pontjának megfelelően,
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13 01. ALCÍM — A REGIONÁLIS POLITIKA TERÜLETÉVEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

13 01 04. (folytatás)

13 01 04 01. (folytatás)

– az Unió egészében történő tájékoztatás, hálózatépítés, figyelemfelhívás, az együttműködés és a tapasztalatcsere elősegítését
célzó intézkedések, mint például a Konvent a Városi és Vidéki Európáról,

– irányítást, ellenőrzést és értékelést segítő informatikai rendszerek telepítése, működtetése és összekapcsolása,

– az értékelési módszerek javítása és az e téren alkalmazott gyakorlatokra vonatkozó információcsere,

– az ideiglenes jelleggel alkalmazott személyzet (szerződéses személyzet, kiküldött nemzeti szakértők, kisegítő személyzet,
kölcsönzött munkaerő) költségei 2 660 000 EUR összeghatárig.

Jogalap

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és az 1783/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 5-i
1080/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 1. o.).

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések
megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi ren-
delet (HL L 210., 2006.7.31., 25. o.).

13 01 04 02. Előcsatlakozási eszköz (IPA) – Regionális fejlesztési komponens – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

3 850 000 4 050 000 2 338 711,73

Megjegyzések

Az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

– technikai és igazgatási támogatási kiadások, amelyeket a Bizottság a közösségi jog alapján működő végrehajtó szervekre
ruházhat át,

– technikai és igazgatási támogatási kiadások, amelyek nem tartalmazzák a Bizottság által a kedvezményezettek és a Bizott-
ság kölcsönös előnyére eseti szolgáltatói szerződések keretében kiszervezett közhatalmi feladatokat, többek között a part-
nerek közötti kapcsolatépítésre irányuló intézkedéseket, a társadalmi párbeszéd és a civil társadalom előmozdítása
érdekében,

– képviseletek szerződéses vagy kihelyezett személyzetével (szerződéses állomány, kihelyezett nemzeti szakértők, egyéni szak-
értők, helyi alkalmazottak és helyi műszaki kiszolgáló személyzet) kapcsolatos kiadások a Bizottság nem tagországokban
működő képviseleteiben végzett, átruházott programirányításra, vagy a felszámolt műszaki segítségnyújtási hivatalok fel-
adatainak belső átvételére, valamint olyan pótlólagos logisztikai és infrastrukturális költségek, mint a képzések, értekezle-
tek, kiküldetések költségei, a számítástechnikai és telekommunikációs költségek, valamint a bérleti díjak, amelyek
közvetlenül az ebben a jogcímben szereplő előirányzatokból fizetett, a képviseleteken dolgozó ideiglenes személyzet jelen-
létéből erednek,

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

Ez az előirányzat fedezi a 13 05. alcímben szereplő igazgatási kiadásokat.
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13 01. ALCÍM — A REGIONÁLIS POLITIKA TERÜLETÉVEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

13 01 04. (folytatás)

13 01 04 03. Kohéziós Alap (KA) – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

4 207 500 (1) 4 950 000 4 218 779,15

(1) 742 500 EUR összegű előirányzat a 40 01. alcímben szerepel.

Megjegyzések

Az előirányzat célja, hogy fedezze az 1083/2006/EK rendelet 45. cikkében előírt, a Kohéziós Alapból finanszírozott technikai
segítségnyújtást. A technikai segítségnyújtás keretében finanszírozható a rendelet végrehajtásához szükséges előkészítés, nyo-
mon követés, adminisztratív és technikai támogatás, értékelés, auditálás és ellenőrzés.

Az előirányzatot különösen az alábbiak fedezésére lehet felhasználni:

– a közösségi stratégiai iránymutatások elkészítéséhez, a Bizottság éves jelentéséhez és a hároméves kohéziós jelentéshez kap-
csolódó tanulmányok,

– értékelések, szakértői jelentések, statisztikák és tanulmányok, beleértve az alapok működésére vonatkozó általános jelle-
gűeket is, beleértve a horizontális elveket, például a nemek közötti egyenlőséget, a fogyatékkal élők hozzáférését és a fenn-
tartható fejlődést nyomon követő magas szintű csoport létrehozását,

– a partnereknek, az alapokból nyújtott segítség kedvezményezetteinek és a nagyközönségnek szóló intézkedések, beleértve
a fogyatékkal élők számára hozzáférhető tájékoztatás és létesítmények biztosítását is,

– az Unió egészében történő tájékoztatást, hálózatépítést/-használatot, figyelemfelhívást, az együttműködés és a tapasztalat-
csere elősegítését célzó intézkedések,

– irányítást, ellenőrzést és értékelést segítő informatikai rendszerek telepítése, működtetése és összekapcsolása,

– az értékelési módszerek javítása és az e téren alkalmazott gyakorlatokra vonatkozó információcsere,

– az ideiglenes jelleggel alkalmazott személyzet (szerződéses személyzet, kiküldött nemzeti szakértők, kisegítő személyzet,
kölcsönzött munkaerő) költségei 1 140 000 EUR összeghatárig.

Jogalap

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések
megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi ren-
delet (HL L 210., 2006.7.31., 25. o.).

A Kohéziós Alap létrehozásáról és az 1164/94/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i 1084/2006/EK
tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 79. o.).

13 01 04 04. Az Európai Unió Szolidaritási Alapja (EUSZA) – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

p.m. p.m.

Megjegyzések

Az előirányzat az e költségvetési megnevezés alá tartozó, az alap célkitűzésének eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tanulmá-
nyokkal, szakértői találkozókkal, tájékoztatásokkal és kiadványokkal közvetlenül kapcsolatos kiadások, valamint bármely más
olyan technikai és igazgatási jellegű kiadás fedezésére szolgál, amelyekhez nem kapcsolódnak olyan hatósági feladatok, ame-
lyeket a Bizottság eseti jellegű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett.

Jogalap

Lásd a 13 06 01. jogcímet.
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