
BIZOTTSÁG
15. CÍM — OKTATÁS ÉS KULTÚRA

15. CÍM

OKTATÁS ÉS KULTÚRA

15 01. ALCÍM — AZ OKTATÁS ÉS KULTÚRA TERÜLETÉNEK 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

15 01. AZ OKTATÁS ÉS KULTÚRA
TERÜLETÉNEK IGAZGATÁSI
KIADÁSAI

15 01 01. Az oktatás és kultúra területén
aktív állományban foglalkozta-
tott alkalmazottakkal kapcsola-
tos kiadások 5 47 590 771 (1) 45 740 740 43 340 896,04

15 01 02. Az oktatás és kultúra területén
foglalkoztatott külső munkatár-
sakkal kapcsolatos kiadások és
egyéb igazgatási kiadások

15 01 02 01. Külső munkatársak 5 3 878 918 3 718 913 4 109 106,76

15 01 02 11. Egyéb igazgatási kiadások 5 5 361 423 5 316 050 (2) 5 882 751,92

15 01 02. jogcímcsoport –
Részösszeg 9 240 341 9 034 963 9 991 858,68

15 01 03. Felszerelésekkel, berendezésekkel
és szolgáltatásokkal kapcsolatos
kiadások az oktatási és kulturá-
lis politika területén 5 3 549 259 3 436 577 3 079 194,77

15 01 04. Az oktatás és kultúra területén
végzett tevékenységekre vonat-
kozó támogatási kiadások

15 01 04 14. Erasmus Mundus – Igazgatási
kiadások 1.1 1 530 000 947 000 515 813,90

15 01 04 17. A tagsággal nem rendelkező or-
szágokkal folytatott együttműkö-
dés az oktatás és szakképzés
területén – Igazgatási kiadások 4 250 000 240 000

15 01 04 20. A Bizottságnál tett hivatalos láto-
gatások – Igazgatási kiadások 3.2 620 000 540 000 544 874,02

15 01 04 22. Egész életen át tartó tanulás –
Igazgatási kiadások 1.1 8 670 000 8 500 000 8 104 949,41

15 01 04 30. Európai Oktatási, Audiovizuális és
Kulturális Ügynökség – Az 1a.
megnevezés programjaira vonat-
kozó támogatás 1.1 19 982 000 17 925 000 14 804 481,80

15 01 04 31. Európai Oktatási, Audiovizuális és
Kulturális Ügynökség – A 3b.
megnevezés programjaira vonat-
kozó támogatás 3.2 9 327 000 10 126 000 6 789 518,20

(1) 139 575 EUR összegű előirányzat a 40 01. alcímben szerepel.
(2) 117 078 EUR összegű előirányzat a 40 01. alcímben szerepel.
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BIZOTTSÁG
15. CÍM — OKTATÁS ÉS KULTÚRA

15 01. ALCÍM — AZ OKTATÁS ÉS KULTÚRA TERÜLETÉNEK IGAZGATÁSI KIADÁSAI (folytatás)

Cím
Alcím

Jogcímcsoport
Jogcím

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

15 01 04 32. Oktatási, audiovizuális és kulturá-
lis végrehajtó hivatal – A 4. meg-
nevezés programjaira vonatkozó
támogatás 4 520 000 400 000

15 01 04 44. Kultúra program (2007–2013) –
Igazgatási kiadások 3.2 670 000 516 000 910 371,50

15 01 04 55. Cselekvő ifjúság – Igazgatási kia-
dások 3.2 780 000 1 159 000 1 778 820,01

15 01 04 66. Európa a Polgárokért – Igazgatási
kiadások 3.2 350 000 300 000 195 365,76

15 01 04. jogcímcsoport –
Részösszeg 42 699 000 40 653 000 33 644 194,60

15 01 60. Információszerzés

15 01 60 01. Könyvtári állomány, előfizetések,
könyvek beszerzése, könyvek
állagának megóvása 5 2 700 000 2 750 000 2 662 600,53

15 01 60. jogcímcsoport –
Részösszeg 2 700 000 2 750 000 2 662 600,53

15 01 61. Az intézményeknél folytatott
posztgraduális szakmai gyakor-
latok megszervezésének költségei 5 6 664 000

15 01. Alcím – Összesen 112 443 371 101 615 280 92 718 744,62

15 01 01. Az oktatás és kultúra területén aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

47 590 771 (1) 45 740 740 43 340 896,04

(1) 139 575 EUR összegű előirányzat a 40 01. alcímben szerepel.

15 01 02. Az oktatás és kultúra területén foglalkoztatott külső munkatársakkal kapcsolatos kiadások és egyéb igazgatási kiadások

15 01 02 01. Külső munkatársak

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

3 878 918 3 718 913 4 109 106,76

15 01 02 11. Egyéb igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

5 361 423 5 316 050 (1) 5 882 751,92

(1) 117 078 EUR összegű előirányzat a 40 01. alcímben szerepel.
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BIZOTTSÁG
15. CÍM — OKTATÁS ÉS KULTÚRA

15 01. ALCÍM — AZ OKTATÁS ÉS KULTÚRA TERÜLETÉNEK IGAZGATÁSI KIADÁSAI (folytatás)

15 01 03. Felszerelésekkel, berendezésekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások az oktatási és kulturális politika területén

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

3 549 259 3 436 577 3 079 194,77

15 01 04. Az oktatás és kultúra területén végzett tevékenységekre vonatkozó támogatási kiadások

15 01 04 14. Erasmus Mundus – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

1 530 000 947 000 515 813,90

Megjegyzések

Ez az előirányzat az e költségvetési sor alá tartozó program vagy intézkedések céljainak eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tanul-
mányokkal, 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.

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

Jogalap

Lásd a 15 02 02 05. jogcímet.

15 01 04 17. A tagsággal nem rendelkező országokkal folytatott együttműködés az oktatás és szakképzés területén – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

250 000 240 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az e költségvetési sor alá tartozó program vagy intézkedések megvalósításához közvetlenül kapcsolódó tanul-
mányokkal, 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 15 02 03. jogcímcsoportot.
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BIZOTTSÁG
15. CÍM — OKTATÁS ÉS KULTÚRA

15 01. ALCÍM — AZ OKTATÁS ÉS KULTÚRA TERÜLETÉNEK IGAZGATÁSI KIADÁSAI (folytatás)

15 01 04. (folytatás)

15 01 04 20. A Bizottságnál tett hivatalos látogatások – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

620 000 540 000 544 874,02

Megjegyzések

Ez az előirányzat az e költségvetési sor alá tartozó program vagy intézkedések céljainak eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tanul-
mányokkal, 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 15 06 05. jogcímcsoportot.

15 01 04 22. Egész életen át tartó tanulás – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

8 670 000 8 500 000 8 104 949,41

Megjegyzések

Ez az előirányzat az e költségvetési sor alá tartozó program vagy intézkedések céljainak eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tanul-
mányokkal, 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.

Az e jogcím alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak
82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-tagállamokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a
bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett EFTA-tagállamoktól származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek
a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban célhoz kötött bevételnek minősülnek; azok meg-
felelő 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 és a Nyugat-Balkán országai által a közösségi programokban való részvétel céljából adott hozzájárulások-
ból eredő, a bevételkimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bármely bevétel a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének
d) pontjával összhangban további kiadásokra ugyanolyan arányban használható fel, mint az igazgatási kiadásokra engedélye-
zett összeg és a programra vonatkozóan bevezetett összes előirányzat.

A Svájci Államszövetség által a közösségi programokban való részvétel céljából adott hozzájárulásokból eredő, a bevételkimu-
tatás 6 0 3 3. jogcíme alá tartozó bármely bevétel a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban
további kiadásokra ugyanolyan arányban használható fel, mint az igazgatási kiadásokra engedélyezett összeg és a programra
vonatkozóan bevezetett összes előirányzat.

Jogalap

Lásd a 15 02 22. jogcímet.

A legutóbb a 885/2004/EK rendelettel (HL L 168., 2004.5.1., 1. o.) módosított, a „Leonardo da Vinci” közösségi szakképzési
cselekvési program második szakaszának létrehozásáról szóló, 1999. április 26-i 1999/382/EK tanácsi határozat (HL L 146.,
1999.6.11., 33. o.)
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BIZOTTSÁG
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15 01. ALCÍM — AZ OKTATÁS ÉS KULTÚRA TERÜLETÉNEK IGAZGATÁSI KIADÁSAI (folytatás)

15 01 04. (folytatás)

15 01 04 22. (folytatás)

A legutóbb a 885/2004/EK tanácsi rendelettel (HL L 168., 2004.5.1., 1. o.) módosított, a „Socrates” közösségi oktatási cselek-
vési program második szakaszának elindításáról szóló, 2000. január 24-i 253/2000/EK európai parlamenti és tanácsi határozat
(HL L 28., 2000.2.3., 1. o.)

Az európai oktatási és szakképzési rendszerekben az információs és kommunikációs technológia (IKT) hatékony integrációja
érdekében többéves (2004–2006) program (elektronikus tanulási program) elfogadásáról szóló, 2003. december 5-i
2318/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 345., 2003.12.31., 9. o.)

Az oktatás és a képzés terén európai szintű tevékenységet folytató szervezeteket támogató, illetve meghatározott tevékenysé-
geket előmozdító közösségi cselekvési program létrehozásáról szóló, 2004. április 21-i 791/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi határozat (HL L 138., 2004.4.30., 31. o.)

A képesítések és a szakmai alkalmasság átláthatóságának egységes közösségi keretéről (Europass) szóló, 2004. december 15-i
2241/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 390., 2004.12.31., 6. o.)

Az egész életen át tartó tanulás terén egy cselekvési program létrehozásáról szóló, 2006. november 15-i 1720/2006/EK euró-
pai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 327., 2006.11.24., 45. o.).

15 01 04 30. Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség – Az 1a. megnevezés programjaira vonatkozó támogatás

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

19 982 000 17 925 000 14 804 481,80

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség azon működési kiadásainak fedezésére szolgál,
amelyek az Ügynökségnek a 2007–2013-as pénzügyi keret 1a. megnevezésében szereplő programok irányításában való rész-
vételével kapcsolatosan merülnek 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-tagállamokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a
bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett EFTA-tagállamoktól származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek
a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban célhoz kötött bevételnek minősülnek; azok meg-
felelő 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 és a Nyugat-Balkán országai által a közösségi programokban való részvétel céljából adott hozzájárulások-
ból eredő, a bevételkimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bármely bevétel a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének
d) pontjával összhangban további kiadásokra ugyanolyan arányban használható fel, mint az igazgatási kiadásokra engedélye-
zett összeg és a programra vonatkozóan bevezetett összes előirányzat.

A Svájci Államszövetség által a közösségi programokban való részvétel céljából adott hozzájárulásokból eredő, a bevételkimu-
tatás 6 0 3 3. jogcíme alá tartozó bármely bevétel a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban
további kiadásokra ugyanolyan arányban használható fel, mint az igazgatási kiadásokra engedélyezett összeg és a programra
vonatkozóan bevezetett összes előirányzat.

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

Jogalap

A legutóbb a 885/2004/EK rendelettel (HL L 168., 2004.5.1., 1. o.) módosított, a „Leonardo da Vinci” közösségi szakképzési
akcióprogramja második fázisának elindításáról szóló, 1999. április 26-i 1999/382/EK tanácsi határozat (HL L 146., 1999.6.11.,
33. o.).
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15. CÍM — OKTATÁS ÉS KULTÚRA

15 01. ALCÍM — AZ OKTATÁS ÉS KULTÚRA TERÜLETÉNEK IGAZGATÁSI KIADÁSAI (folytatás)

15 01 04. (folytatás)

15 01 04 30. (folytatás)

A legutóbb a 885/2004/EK rendelettel (HL L 168., 2004.5.1., 1. o.) módosított, a „Socrates” közösségi oktatási cselekvési pro-
gram második szakaszának elindításáról szóló, 2000. január 24-i 253/2000/EK európai parlamenti és tanácsi határozat
(HL L 28., 2000.2.3., 1. o.).

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.).

A felsőoktatásban a harmadik országokkal történő együttműködésen keresztül a minőség javítására és az interkulturális meg-
értés előmozdítására irányuló program létrehozásáról (Erasmus Mundus) (2004–2008) szóló, 2003. december 5-i
2317/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 345., 2003.12.31., 1. o.).

Az európai oktatási és szakképzési rendszerekben az információs és kommunikációs technológia (IKT) hatékony integrációja
érdekében többéves (2004–2006) program (elektronikus tanulási program) elfogadásáról szóló, 2003. december 5-i
2318/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 345., 2003.12.31., 9. o.).

Az oktatás és a képzés területén európai szinten tevékenykedő szervezetek és eseti tevékenységek elősegítésére irányuló közös-
ségi cselekvés programjáról szóló, 2004. április 21-i 791/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 138.,
2004.4.30., 31. o.).

A legutóbb a 2007/114/EK határozattal (HL L 49., 2007.2.17., 21. o.) módosított, az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazá-
sában az oktatási, 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.).

Az egész életen át tartó tanulás terén egy cselekvési program létrehozásáról szóló, 2006. november 15-i 1720/2006/EK euró-
pai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 327., 2006.11.24., 45. o.).

15 01 04 31. Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség – A 3b. megnevezés programjaira vonatkozó támogatás

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

9 327 000 10 126 000 6 789 518,20

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség azon működési kiadásainak fedezésére szolgál,
amelyek az Ügynökségnek a 2007–2013-as pénzügyi keret 3b. megnevezésében szereplő programok irányításában való rész-
vételével kapcsolatosan merülnek 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-tagállamokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a
bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett EFTA-tagállamoktól származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek
a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban célhoz kötött bevételnek minősülnek; azok meg-
felelő 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 és a Nyugat-Balkán országai által a közösségi programokban való részvétel céljából adott hozzájárulások-
ból eredő, a bevételkimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bármely bevétel a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének
d) pontjával összhangban további kiadásokra ugyanolyan arányban használható fel, mint az igazgatási kiadásokra engedélye-
zett összeg és a programra vonatkozóan bevezetett összes előirányzat.
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BIZOTTSÁG
15. CÍM — OKTATÁS ÉS KULTÚRA

15 01. ALCÍM — AZ OKTATÁS ÉS KULTÚRA TERÜLETÉNEK IGAZGATÁSI KIADÁSAI (folytatás)

15 01 04. (folytatás)

15 01 04 31. (folytatás)

A Svájci Államszövetség által a közösségi programokban való részvétel céljából adott hozzájárulásokból eredő, a bevételkimu-
tatás 6 0 3 3. jogcíme alá tartozó bármely bevétel a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban
további kiadásokra ugyanolyan arányban használható fel, mint az igazgatási kiadásokra engedélyezett összeg és a programra
vonatkozóan bevezetett összes előirányzat. Az Ügynökség létszámtervét az általános bevételkimutatás „Személyzet” című C.
része tartalmazza (1. könyv).

Jogalap

A legutóbb a 885/2004/EK tanácsi rendelettel (HL L 168., 2004.5.1., 1. o.) módosított, a „Kultúra 2000” program létrehozá-
sáról szóló, 2000. február 14-i 508/2000/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 63., 2000.3.10., 1. o.).

A legutóbb a 885/2004/EK tanácsi rendelettel (HL L 168., 2004.5.1., 1. o.) módosított, az „Ifjúság” közösségi cselekvési pro-
gram létrehozásáról szóló, 2000. április 13-i 1031/2000/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 117., 2000.5.18.,
1. o.).

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.).

A közösségi cselekvési program meghatározásáról az aktív európai állampolgárság elősegítésére (állampolgári részvétel) szóló,
2004. január 26-i 2004/100/EK tanácsi határozat (HL L 30., 2004.2.4., 6. o.).

Az ifjúság terén európai szintű tevékenységet folytató szervezeteket támogató közösségi cselekvési program létrehozásáról szó-
ló, 2004. április 21-i 790/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 138., 2004.4.30., 24. o.).

A legutóbb a 2007/114/EK határozattal (HL L 49., 2007.2.17., 21. o.) módosított, az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazá-
sában az oktatási, 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.).

A 2007 és 2013 közötti időszakra vonatkozó Cselekvő ifjúság program létrehozásáról szóló, 2006. november 15-i
1719/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 327., 2006.11.24., 30. o.).

A Kultúra program (2007–2013) létrehozásáról szóló, 2006. december 12-i 1855/2006/EK európai parlamenti és tanácsi hatá-
rozat (HL L 372., 2006.12.27., 1. o.).

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.).

15 01 04 32. Oktatási, audiovizuális és kulturális végrehajtó hivatal – A 4. megnevezés programjaira vonatkozó támogatás

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

520 000 400 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség azon működési kiadásainak fedezésére szolgál, amelyek az
Ügynökségnek a 2007–2013-as pénzügyi keret 4. megnevezésében szereplő programok irányításában való részvételével kap-
csolatosan merülnek fel.

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

Jogalap

Az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között a felsőoktatásban, a szakoktatásban és a szakképzésben történő
együttműködésre irányuló program megújításáról szóló megállapodás megkötéséről szóló, 2001. február 26-i 2001/196/EK
tanácsi határozat (HL L 71., 2001.3.13., 7. o.).
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BIZOTTSÁG
15. CÍM — OKTATÁS ÉS KULTÚRA

15 01. ALCÍM — AZ OKTATÁS ÉS KULTÚRA TERÜLETÉNEK IGAZGATÁSI KIADÁSAI (folytatás)

15 01 04. (folytatás)

15 01 04 32. (folytatás)

Az Európai Közösség és Kanada kormánya közötti felsőoktatási és képzési együttműködési program megújításáról szóló meg-
állapodás megkötéséről szóló, 2001. február 26-i 2001/197/EK tanácsi határozat (HL L 71., 2001.3.13., 15. o.).

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.).

A legutóbb a 2007/114/EK határozattal (HL L 49., 2007.2.17., 21. o.) módosított, az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazá-
sában az oktatási, 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.).

Az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött, a felsőoktatásban, a szakoktatásban és a szakképzésben
történő együttműködésre irányuló program megújításáról szóló megállapodás megkötéséről szóló, 2006. december 4-i
2006/910/EK tanácsi határozat (HL L 346., 2006.12.9., 33. o.).

Az Európai Közösség és Kanada kormánya közötti, a felsőoktatás, a képzés és az ifjúság területén történő együttműködés kere-
tének létrehozásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló, 2006. december 18-i 2006/964/EK tanácsi határozat (HL L 397.,
2006.12.30., 14. o.).

15 01 04 44. Kultúra program (2007–2013) – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

670 000 516 000 910 371,50

Megjegyzések

Ez az előirányzat az e költségvetési sor alá tartozó program vagy intézkedések céljainak eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tanul-
mányokkal, 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.

Az e jogcím alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak
82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-tagállamokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a
bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett EFTA-tagállamoktól származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek
a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban célhoz kötött bevételnek minősülnek; azok meg-
felelő 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 és a Nyugat-Balkán országai által a közösségi programokban való részvétel céljából adott hozzájárulások-
ból eredő, a bevételkimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bármely bevétel a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének
d) pontjával összhangban további kiadásokra ugyanolyan arányban használható fel, mint az igazgatási kiadásokra engedélye-
zett összeg és a programra vonatkozóan bevezetett összes előirányzat aránya.

Jogalap

Lásd a 15 04 44. jogcímet.

A legutóbb a 885/2004/EK tanácsi rendelettel (HL L 168., 2004.5.1., 1. o.) módosított, a „Kultúra 2000” program létrehozá-
sáról szóló, 2000. február 14-i 508/2000/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 63., 2000.3.10., 1. o.).

A Kultúra program (2007–2013) létrehozásáról szóló, 2006. december 12-i 1855/2006/EK európai parlamenti és tanácsi hatá-
rozat (HL L 372., 2006.12.27., 1. o.).
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BIZOTTSÁG
15. CÍM — OKTATÁS ÉS KULTÚRA

15 01. ALCÍM — AZ OKTATÁS ÉS KULTÚRA TERÜLETÉNEK IGAZGATÁSI KIADÁSAI (folytatás)

15 01 04. (folytatás)

15 01 04 55. Cselekvő ifjúság – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

780 000 1 159 000 1 778 820,01

Megjegyzések

Ez az előirányzat az e költségvetési sor alá tartozó program vagy intézkedések céljainak eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tanul-
mányokkal, 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.

Az e jogcím alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak
82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-tagállamokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a
bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett EFTA-tagállamoktól származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek
a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban célhoz kötött bevételnek minősülnek; azok meg-
felelő 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 és a Nyugat-Balkán országai által a közösségi programokban való részvétel céljából adott hozzájárulások-
ból eredő, a bevételkimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bármely bevétel a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének
d) pontjával összhangban további kiadásokra ugyanolyan arányban használható fel, mint az igazgatási kiadásokra engedélye-
zett összeg és a programra vonatkozóan bevezetett összes előirányzat.

A Svájci Államszövetség által a közösségi programokban való részvétel céljából adott hozzájárulásokból eredő, a bevételkimu-
tatás 6 0 3 3. jogcíme alá tartozó bármely bevétel a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban
további kiadásokra ugyanolyan arányban használható fel, mint az igazgatási kiadásokra engedélyezett összeg és a programra
vonatkozóan bevezetett összes előirányzat.

Jogalap

Lásd a 15 05 55. jogcímcsoportot.

A legutóbb a 885/2004/EK tanácsi rendelettel (HL L 168., 2004.5.1., 1. o.) módosított, az Ifjúság közösségi cselekvési program
létrehozásáról szóló, 2000. április 13-i 1031/2000/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 117., 2000.5.18., 1. o.).

A 2007 és 2013 közötti időszakra vonatkozó Cselekvő ifjúság program létrehozásáról szóló, 2006. november 15-i
1719/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 327., 2006.11.24., 30. o.).

15 01 04 66. Európa a Polgárokért – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

350 000 300 000 195 365,76

Megjegyzések

Ez az előirányzat az e költségvetési sor alá tartozó program vagy intézkedések céljainak eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tanul-
mányokkal, 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.

Az e jogcím alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az EFTA-tagállamok által az Európai Gazdasági Térségről szóló meg-
állapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-tagállamokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájé-
koztatásképpen, ezen összegek a bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett EFTA-tagállamoktól 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 kap-
csolatos kiadáskimutatás ezen részének V. melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
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BIZOTTSÁG
15. CÍM — OKTATÁS ÉS KULTÚRA

15 01. ALCÍM — AZ OKTATÁS ÉS KULTÚRA TERÜLETÉNEK IGAZGATÁSI KIADÁSAI (folytatás)

15 01 04. (folytatás)

15 01 04 66. (folytatás)

A tagjelölt országok és a Nyugat-Balkán országai által a közösségi programokban való részvétel céljából adott hozzájárulások-
ból eredő, a bevételkimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bármely bevétel a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének
d) pontjával összhangban további kiadásokra ugyanolyan arányban használható fel, mint az igazgatási kiadásokra engedélye-
zett összeg és a programra vonatkozóan bevezetett összes előirányzat.

Jogalap

Lásd a 15 06 66. jogcímcsoportot.

Az aktív európai polgárságot (a polgári részvételt) támogató közösségi cselekvési program létrehozásáról szóló, 2004. január
26-i 2004/100/EK tanácsi határozat (HL L 30., 2004.2.4., 6. o.).

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.).

15 01 60. Információszerzés

15 01 60 01. Könyvtári állomány, előfizetések, könyvek beszerzése, könyvek állagának megóvása

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

2 700 000 2 750 000 2 662 600,53

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

– könyvek, dokumentumok és egyéb nem időszaki kiadványok beszerzésének, a meglévő kötetek frissítésének, valamint a
Bizottság különböző osztályai részére szükséges elektronikus azonosító berendezések beszerzésének a költségei,

– könyvkötészeti költségek, valamint a könyvek és kiadványok megjelentetésével kapcsolatos egyéb kiadások,

– újságok, szakfolyóiratok, hivatalos lapok, parlamenti okmányok, külkereskedelmi statisztikák, hírügynökségi értesítők és
egyéb papíralapú és elektronikus formában megjelenő szakkiadványok előfizetési költségei.

Az előirányzat nem fedezi az alábbi költségeket:

– a Közös Kutatóközpont olyan helyszínei, amelyeknek a kiadásait a megfelelő címek 01 05. jogcímcsoportjainál számolnak
el,

– a Közösség olyan hivatalai, amelyek kiadásait a 16 01 03 02. jogcím alatt számolják el,

– a Közösségen kívül felmerülő egyéb olyan, ezekhez hasonló költségek, amelyek elszámolására a megfelelő címek
01 03 02. jogcíme alatt kerül sor.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerint célhoz kötött bevétel becsült összege 10 000 EUR.
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BIZOTTSÁG
15. CÍM — OKTATÁS ÉS KULTÚRA

15 01. ALCÍM — AZ OKTATÁS ÉS KULTÚRA TERÜLETÉNEK IGAZGATÁSI KIADÁSAI (folytatás)

15 01 61. Az intézményeknél folytatott posztgraduális szakmai gyakorlatok megszervezésének költségei

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

6 664 000

Megjegyzések

Korábbi 15 06 02. jogcímcsoport (részben)

Ez az előirányzat az oktatók és kutatók olyan igazgatási szakmai gyakorlatai kiadásainak fedezésére szolgál, amelyek célja átte-
kintés nyújtása az Európai Unió célkitűzéseiről és problémáiról, az intézmények működésének megismertetése, valamint az isme-
retbővítés támogatása a Bizottság szolgálatainál végzett munkatapasztalat révén.

Ez az előirányzat ösztöndíjak nyújtását és ezekhez kapcsolódó egyéb kiadásokat fedez (pótlék eltartottak után vagy gyakorno-
kok, mozgáskorlátozottak számára, betegség- és balesetbiztosítások stb.); a szakmai gyakorlat során felmerülő útiköltségek
visszatérítése, különösen a szakmai gyakorlat elején és végén, valamint a szakmai gyakorlat programjához kötődő események
szervezési költségei – mint a látogatások és a fogadás költségei. Az előirányzat fedezi továbbá az értékeléssel kapcsolatos kiadá-
sokat a szakmai gyakorlatok programjának, valamint a kommunikációra és információterjesztésre vonatkozó intézkedések opti-
malizálása céljából.

A Bizottságnak biztosítania kell, hogy a képzésben részt vevő személyek kiválasztása objektív és átlátható kritériumok alapján
történik, és tükrözi a földrajzi egyensúlyt.

Jogalap

A Bizottság intézményi szintű jogosultságaiból fakadó feladatok, ahogyan azokat legutóbb az 1525/2007/EK rendelettel
(HL L 343., 2007.12.27., 9. o.) módosított, az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési ren-
deletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.) 49. cikkének (6) bekez-
dése előírja.
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