
BIZOTTSÁG
16. CÍM — TÁJÉKOZTATÁS

16. CÍM

TÁJÉKOZTATÁS

16 01. ALCÍM — A TÁJÉKOZTATÁSI POLITIKAI TERÜLETTEL 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

16 01. A TÁJÉKOZTATÁSI POLITIKAI
TERÜLETTEL KAPCSOLATOS
IGAZGATÁSI KIADÁSOK

16 01 01. A tájékoztatási politika területén
aktív állományban foglalkozta-
tott alkalmazottakkal kapcsola-
tos kiadások

16 01 01 01. A tájékoztatási politika terén aktív
állományban foglalkoztatott alkal-
mazottakkal kapcsolatos kiadá-
sok: székhely 5 47 232 271 (1) 48 208 448 42 640 067,25

16 01 01. jogcímcsoport –
Részösszeg 47 232 271 48 208 448 42 640 067,25

16 01 02. A tájékoztatás területén foglal-
koztatott külső munkatársakkal
kapcsolatos kiadások és egyéb
igazgatási kiadások

16 01 02 01. A Tájékoztatási Főigazgatóságon
dolgozó külső munkatársak: szék-
hely 5 6 447 736 6 399 854 5 376 350,19

16 01 02 03. A Tájékoztatási Főigazgatóságon
dolgozó helyi alkalmazottak: kép-
viseleti irodák 5 16 000 000 14 450 000 11 397 711,69

16 01 02 11. A Tájékoztatási Főigazgatóság
egyéb igazgatási kiadásai: szék-
hely 5 3 487 253 5 247 788 5 219 534,94

16 01 02. jogcímcsoport –
Részösszeg 25 934 989 26 097 642 21 993 596,82

16 01 03. Felszerelésekkel, berendezésekkel
és szolgáltatásokkal, valamint
épületekkel kapcsolatos kiadások
és egyéb működési kiadások a
tájékoztatási politikai területén

16 01 03 01. A Tájékoztatási Főigazgatóság
felszereléseivel, berendezéseivel és
szolgáltatásaival kapcsolatos kia-
dások: székhely 5 3 522 522 3 621 980 3 029 480,32

16 01 03 03. A Tájékoztatási Főigazgatóság
épületei és kapcsolódó kiadásai:
képviseleti irodák 5 25 073 000 25 500 000 25 518 927,27

16 01 03 04. Egyéb működési kiadások 5 2 000 000 2 244 000 2 303 480,53

16 01 03. jogcímcsoport –
Részösszeg 30 595 522 31 365 980 30 851 888,12

(1) 138 524 EUR összegű előirányzat a 40 01. alcímben szerepel.
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16 01. ALCÍM — A TÁJÉKOZTATÁSI POLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

Cím
Alcím

Jogcímcsoport
Jogcím

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

16 01 04. Támogatási kiadás a tájékozta-
tási politikai terület műveleteihez

16 01 04 01. Tájékoztatási fellépések – Igazga-
tási kiadások 3.2 3 600 000 3 864 500 2 764 053,80

16 01 04. jogcímcsoport –
Részösszeg 3 600 000 3 864 500 2 764 053,80

16 01. Alcím – Összesen 107 362 782 109 536 570 98 249 605,99

16 01 01. A tájékoztatási politika területén aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

16 01 01 01. A tájékoztatási politika terén aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások: székhely

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

47 232 271 (1) 48 208 448 42 640 067,25

(1) 138 524 EUR összegű előirányzat a 40 01. alcímben szerepel.

16 01 02. A tájékoztatás területén foglalkoztatott külső munkatársakkal kapcsolatos kiadások és egyéb igazgatási kiadások

16 01 02 01. A Tájékoztatási Főigazgatóságon dolgozó külső munkatársak: székhely

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

6 447 736 6 399 854 5 376 350,19

16 01 02 03. A Tájékoztatási Főigazgatóságon dolgozó helyi alkalmazottak: képviseleti irodák

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

16 000 000 14 450 000 11 397 711,69

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Közösségen belüli képviseleti irodákban alkalmazott helyi személyzet javadalmazásának, az átalánydíjas túl-
órának, valamint az intézmény társadalombiztosítási járulékainak a fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 5 000 EUR.

Jogalap

Az egyéb alkalmazottak foglalkoztatási feltételei.
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16 01. ALCÍM — A TÁJÉKOZTATÁSI POLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

16 01 02. (folytatás)

16 01 02 11. A Tájékoztatási Főigazgatóság egyéb igazgatási kiadásai: székhely

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

3 487 253 5 247 788 5 219 534,94

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 3 000 EUR.

16 01 03. Felszerelésekkel, berendezésekkel és szolgáltatásokkal, valamint épületekkel kapcsolatos kiadások és egyéb működési kiadá-
sok a tájékoztatási politikai területén

16 01 03 01. A Tájékoztatási Főigazgatóság felszereléseivel, berendezéseivel és szolgáltatásaival kapcsolatos kiadások: székhely

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

3 522 522 3 621 980 3 029 480,32

16 01 03 03. A Tájékoztatási Főigazgatóság épületei és kapcsolódó kiadásai: képviseleti irodák

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

25 073 000 25 500 000 25 518 927,27

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

– az igénybe vett épületek vagy épületrészek bérleti és lízingdíjai, valamint a konferenciatermek, raktárhelyiségek, garázsok
és parkolási lehetőségek bérleti díja,

– az intézmények által igénybe vett épületekkel vagy épületrészekkel kapcsolatos biztosítási díjak fizetése,

– víz-, gáz-, áram- és fűtési díjak,

– az épületek, liftek, központi fűtési és légkondicionáló berendezések stb. jelenleg hatályos szerződések alapján számított kar-
bantartási költségei; a rendszeres takarítások során keletkező költségek, a karbantartáshoz szükséges termékek, mosósze-
rek, mosodai és vegytisztítói termékek stb., továbbá a helyiségek festési költségei, a javítási költségek, valamint a
karbantartási műhelyek által használt anyagok költségei,

– az épületek kialakítása, pl. a helyiségek elválasztásához és a műszaki berendezések átalakításához szükséges munkálatok,
valamint a zárakkal, elektromos berendezésekkel, a vízvezetékekkel, festéssel, padlóburkolással kapcsolatos munkák stb.,

– a szükséges berendezések költsége,

– a személyek és épületek biztonságával kapcsolatos költségek mind az egészség és a személyi biztonság tekintetében, mind
pedig a személyek és az anyagi javak fizikai és anyagi védelmével kapcsolatban. Ezek közé a költségek közé tartoznak pél-
dául a tűzoltó berendezés beszerzésének, bérlésének és karbantartásának, a tűzjelző berendezések cseréjének és a kötelező
ellenőrzéseknek a költségei, valamint az épületek őrzésével és a biztonsági berendezések karbantartásával kapcsolatos szer-
ződések költségei, valamint kisebb berendezési tételek beszerzésének a költségei,

– az épületekkel kapcsolatos költségek, különös tekintettel a több bérlővel rendelkező épületek kezelési díjára, a helyiségek
felmérésére, valamint a kényelmi berendezések (szemétgyűjtés stb.) díjára,

– a helyiségekkel kapcsolatos nagyobb felújítási műveletek műszaki tanácsadási díjai,
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16 01. ALCÍM — A TÁJÉKOZTATÁSI POLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

16 01 03. (folytatás)

16 01 03 03. (folytatás)

– a műszaki berendezések, felszerelési tárgyak, bútorok és gépjárművek beszerzésére, bérlésére és karbantartására vonatkozó
költségek,

– a könyvek, dokumentumok és más nem időszaki kiadványok beszerzésének, a meglévők frissítésére, a könyvkötészetre,
valamint az elektronikus azonosító berendezésre fordított költségek,

– az újságok, szakfolyóiratok, hivatalos lapok, parlamenti dokumentumok, külkereskedelmi statisztikák, hírügynökségi jelen-
tések és különböző egyéb szakkiadványok előfizetésére vonatkozó költségek,

– az elektronikus információs szolgáltatásokhoz és a külső adatbázisokhoz való hozzáférés és előfizetés költségei, valamint
az elektronikus média (CD-ROM-ok stb.) beszerzési költségei,

– az ilyen információkhoz való hozzáféréshez szükséges képzés és támogatás költségei,

– a szerzői jogdíjak,

– papír és más hivatali kellékek beszerzésének költségei,

– a biztosítási díjak,

– a munkaanyagok költségei,

– a belső ülések költségei,

– a karbantartási munkákkal és hivatali költözésekkel kapcsolatos költségek,

– a személyzeti szabályzat előírásai alapján felmerülő egészségügyi költségek,

– az étkezőhelyiségek felszerelésével, karbantartásával és működésével kapcsolatos költségek,

– egyéb működési költségek,

– a postai és kézbesítői díjak,

– a távközlési előfizetési és forgalmi díjak,

– a távközlési berendezések vásárlásával és telepítésével kapcsolatos költségek,

– a Közösség hivatalai által használt informatikai berendezések költségei, különösen a tájékoztatási és irányítási rendszerek,
a hivatali munka automatizálásához szükséges infrastruktúra, a személyi számítógépek, szerverek és a velük kapcsolatos
infrastruktúra, a perifériák (printerek, szkennerek), irodai berendezések (fénymásolók, faxgépek, írógépek, diktafonok stb.),
valamint a hálózatok általános költségei, a felhasználók részére nyújtandó támogatás és segítség költségei, az informatikai
képzések és a berendezések leszerelésének költségei,

– az épületek vásárlásával vagy vásárlási opció melletti bérlésével kapcsolatos költségek.

Ez az előirányzat a Közösség területén felmerülő költségek fedezésére szolgál, kivéve a Közös Kutatási Központ helyszíneinek
költségeit, amelyek céljára a kiadásokat a megfelelő cím 01 05. alcíme alatt kell elszámolni. A Közösség területén kívül felme-
rülő hasonló költségeket a megfelelő cím 01 03 02. jogcímcsoportja alatt számolják el.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 500 000 EUR.

16 01 03 04. Egyéb működési kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

2 000 000 2 244 000 2 303 480,53

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Közösség területén belül felmerült alábbi kiadások fedezésére szolgál:

– az elektronikus információs szolgáltatásokhoz és a külső adatbázisokhoz való hozzáférés és előfizetés költségei, valamint
az elektronikus média (CD-ROM-ok stb.) beszerzési költségei,

– az ilyen információkhoz való hozzáféréshez szükséges képzés és támogatás költségei.
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16 01. ALCÍM — A TÁJÉKOZTATÁSI POLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

16 01 03. (folytatás)

16 01 03 04. (folytatás)

Ez az előirányzat fedezi a Közösség területén felmerülő költségeket, kivéve a Közösségben található irodákat.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 10 000 EUR.

Jogalap

A legutóbb az 1525/2007/EK rendelettel (HL L 343., 2007.12.27., 9. o.) módosított, az Európai Közösségek általános költség-
vetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248.,
2002.9.16., 1. o.).

16 01 04. Támogatási kiadás a tájékoztatási politikai terület műveleteihez

16 01 04 01. Tájékoztatási fellépések – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

3 600 000 3 864 500 2 764 053,80

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiakban említett jogcímcsoportokba tartozó fellépések céljainak eléréséhez közvetlenül kapcsolódó
tanulmányokkal, szakértői találkozókkal, tájékoztatásokkal és kiadványokkal kapcsolatos kiadások, valamint bármely más olyan
műszaki és igazgatási kiadás fedezésére szolgál, amelyekhez nem kapcsolódnak a Bizottság által eseti jellegű szolgáltatási szer-
ződések keretében kiszervezett hatósági feladatok.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 10 000 EUR.

Jogalap

Lásd a 16 02 02., 16 02 03., 16 03 01., 16 03 02., 16 03 04. és 16 04 01–16 04 04. jogcímcsoportot.
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