
BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19. CÍM

KÜLKAPCSOLATOK

19 01. ALCÍM — IGAZGATÁSI KIADÁSOK A KÜLKAPCSOLATOK TERÜLETÉN

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

19 01. IGAZGATÁSI KIADÁSOK A
KÜLKAPCSOLATOK TERÜLETÉN

19 01 01. A külkapcsolatok területén aktív
állományban foglalkoztatott
alkalmazottakkal kapcsolatos
kiadások

19 01 01 01. A Külkapcsolati Főigazgatóságnál
aktív állományban foglalkoztatott
alkalmazottakkal kapcsolatos kia-
dások 5 69 139 617 (1) 83 461 426 81 361 670,82

19 01 01 02. Az Európai Közösségek Bizottsá-
gának külképviseletein aktív állo-
mányban foglalkoztatott
alkalmazottakkal kapcsolatos kia-
dások 5 79 672 736 74 315 138 72 710 554,76

19 01 01. jogcímcsoport –
Részösszeg 148 812 353 157 776 564 154 072 225,58

19 01 02. A külkapcsolatok területén fog-
lalkoztatott külső munkatársak-
kal kapcsolatos kiadások és
egyéb igazgatási kiadások

19 01 02 01. A Külkapcsolati Főigazgatóságnál
aktív állományban foglalkoztatott
alkalmazottak 5 7 337 956 7 177 652 6 822 023,95

19 01 02 02. Az Európai Közösségek Bizottsá-
gának külképviseletein dolgozó
külső munkatársak 5 30 481 734 24 110 438 (2) 23 436 285,79

19 01 02 11. A Külkapcsolati Főigazgatóság
egyéb igazgatási kiadásai 5 8 333 552 8 144 585 (3) 8 003 111,35

19 01 02 12. Az Európai Közösségek Bizottsá-
ga külképviseleteinek egyéb igaz-
gatási kiadásai 5 7 870 637 7 279 269 6 880 137,23

19 01 02. jogcímcsoport –
Részösszeg 54 023 879 46 711 944 45 141 558,32

(1) 17 601 971 EUR összegű előirányzat a 40 01. alcímben szerepel.
(2) 2 668 502 EUR összegű előirányzat a 40 01. alcímben szerepel.
(3) 33 311 EUR összegű előirányzat a 40 01. alcímben szerepel.
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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 01. ALCÍM — IGAZGATÁSI KIADÁSOK A KÜLKAPCSOLATOK TERÜLETÉN (folytatás)

Cím
Alcím

Jogcímcsoport
Jogcím

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

19 01 03. A külkapcsolatok szakpolitikai
terület felszereléssel, berendezés-
sel és szolgáltatásokkal kapcsola-
tos kiadásai

19 01 03 01. A Külkapcsolati Főigazgatóság
felszereléssel, berendezéssel és
szolgáltatásokkal kapcsolatos kia-
dásai 5 6 450 159 6 270 595 5 781 681,83

19 01 03 02. Az Európai Közösségek Bizott-
sága külképviseleteinek ingatlanai-
val kapcsolatos kiadások 5 70 631 454 55 817 642 (1) 58 303 455,06

19 01 03. jogcímcsoport –
Részösszeg 77 081 613 62 088 237 64 085 136,89

19 01 04. A külkapcsolatok területén vég-
zett tevékenységekre vonatkozó
támogatási kiadások

19 01 04 01. Fejlesztési együttműködési eszköz
(DCI) – Igazgatási kiadások 4 50 606 000 54 000 000 44 825 133,25

19 01 04 02. Európai szomszédsági és partner-
ségi eszköz (ENPI) – Igazgatási
kiadások 4 37 513 000 41 558 400 34 068 385,29

19 01 04 03. Stabilitási eszköz – Igazgatási
kiadások 4 6 725 000 4 070 000 1 471 288,66

19 01 04 04. Közös kül- és biztonságpolitika
(KKBP) – Igazgatási kiadások 4 400 000 p.m. 0,—

19 01 04 05. A közösségi támogatások eredmé-
nyeinek értékelése, nyomon köve-
tő intézkedések és pénzügyi
ellenőrzés – Igazgatási kiadások 4 1 500 000 1 305 000 1 442 000,—

19 01 04 06. Nukleáris biztonsági együttműkö-
dési eszköz (INSC) – Igazgatási
kiadások 4 1 268 000 1 268 000 1 268 823,23

19 01 04 07. Demokrácia és emberi jogok
(EIDHR) – Igazgatási kiadások 4 10 087 000 10 617 600 8 939 474,94

19 01 04 08. Iparosodott országok eszköz (ICI)
– Igazgatási kiadások 4 300 000 p.m.

(1) 6 201 960 EUR összegű előirányzat a 40 01. alcímben szerepel.
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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 01. ALCÍM — IGAZGATÁSI KIADÁSOK A KÜLKAPCSOLATOK TERÜLETÉN (folytatás)

Cím
Alcím

Jogcímcsoport
Jogcím

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

19 01 04 20. A külkapcsolatok területén vég-
zett tevékenységekre vonatkozó
igazgatási támogatási kiadások 4 p.m. p.m.

19 01 04 30. Oktatási, audiovizuális és kulturá-
lis végrehajtó hivatal – Külkapcso-
lati programok támogatása 4 2 885 000 240 000 173 020,—

19 01 04. jogcímcsoport –
Részösszeg 111 284 000 113 059 000 92 188 125,37

19 01. Alcím – Összesen 391 201 845 379 635 745 355 487 046,16

19 01 01. A külkapcsolatok területén aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

19 01 01 01. A Külkapcsolati Főigazgatóságnál aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

69 139 617 (1) 83 461 426 81 361 670,82

(1) 17 601 971 EUR összegű előirányzat a 40 01. alcímben szerepel.

19 01 01 02. Az Európai Közösségek Bizottságának külképviseletein aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

79 672 736 74 315 138 72 710 554,76

19 01 02. A külkapcsolatok területén foglalkoztatott külső munkatársakkal kapcsolatos kiadások és egyéb igazgatási kiadások

19 01 02 01. A Külkapcsolati Főigazgatóságnál aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottak

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

7 337 956 7 177 652 6 822 023,95

19 01 02 02. Az Európai Közösségek Bizottságának külképviseletein dolgozó külső munkatársak

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

30 481 734 24 110 438 (1) 23 436 285,79

(1) 2 668 502 EUR összegű előirányzat a 40 01. alcímben szerepel.
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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 01. ALCÍM — IGAZGATÁSI KIADÁSOK A KÜLKAPCSOLATOK TERÜLETÉN (folytatás)

19 01 02. (folytatás)

19 01 02 11. A Külkapcsolati Főigazgatóság egyéb igazgatási kiadásai

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

8 333 552 8 144 585 (1) 8 003 111,35

(1) 33 311 EUR összegű előirányzat a 40 01. alcímben szerepel.

19 01 02 12. Az Európai Közösségek Bizottsága külképviseleteinek egyéb igazgatási kiadásai

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

7 870 637 7 279 269 6 880 137,23

19 01 03. A külkapcsolatok szakpolitikai terület felszereléssel, berendezéssel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásai

19 01 03 01. A Külkapcsolati Főigazgatóság felszereléssel, berendezéssel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásai

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

6 450 159 6 270 595 5 781 681,83

19 01 03 02. Az Európai Közösségek Bizottsága külképviseleteinek ingatlanaival kapcsolatos kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

70 631 454 55 817 642 (1) 58 303 455,06

(1) 6 201 960 EUR összegű előirányzat a 40 01. alcímben szerepel.

19 01 04. A külkapcsolatok területén végzett tevékenységekre vonatkozó támogatási kiadások

19 01 04 01. Fejlesztési együttműködési eszköz (DCI) – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

50 606 000 54 000 000 44 825 133,25

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

– műszaki és igazgatási támogatási kiadások, amelyeket a Bizottság a közösségi jog alapján működő végrehajtó szervekre
ruházhat át,
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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 01. ALCÍM — IGAZGATÁSI KIADÁSOK A KÜLKAPCSOLATOK TERÜLETÉN (folytatás)

19 01 04. (folytatás)

19 01 04 01. (folytatás)

– műszaki és igazgatási támogatási kiadások a Bizottság által a kedvezményezettek és a Bizottság kölcsönös előnyére ad hoc
szolgáltatói szerződések keretében kiszerződtetett közhatalmi feladatok nélkül,

– a központok ideiglenes kisegítő alkalmazottaira (szerződéses személyzet, kisegítő személyzet, kirendelt nemzeti szakértők,
ügynökségi személyzet) vonatkozó kiadások, akik a tervek szerint átveszik a korábban a felszámolt technikai támogató iro-
dákra bízott feladatokat; a központi ideiglenes kisegítő személyzet kiadásainak korlátja 4 558 500 EUR, és ezen előirány-
zat alapja az emberévre kivetített ideiglenes éves egységköltség, amelynek 95 %-át az érintett személyzet díjazása, 5 %-át
pedig az ezekkel a munkatársakkal kapcsolatos pótlólagos képzések, értekezletek, kiküldetések költsége, valamint a számí-
tástechnikai és telekommunikációs költségek teszik ki,

– képviseletek kisegítő személyzetével (szerződéses alkalmazottak, kihelyezett nemzeti szakértők, egyéni szakértők, helyi
alkalmazottak és helyi műszaki kiszolgáló személyzet) kapcsolatos kiadások a Bizottság nem tagországokban működő kép-
viseleteiben végzett kidelegált programirányításra vagy a felszámolt műszaki segítségnyújtási hivatalok feladatainak belső
átvételére, valamint azok a pótlólagos logisztikai és infrastrukturális költségek, mint a képzések, értekezletek költségei, a
számítástechnikai és telekommunikációs költségek, valamint a bérleti díjak, amelyek közvetlenül az ebben a jogcímben sze-
replő előirányzatokból fizetett, a küldöttségeken dolgozó ideiglenes személyzet jelenlétéből erednek,

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

A tagállamok és más donor országok – mindkét esetben beleértve állami és félállami szerveiket – vagy nemzetközi szervezetek
által a közösségi finanszírozású és a nevükben a Bizottság által kezelt bizonyos külső támogatási projektekhez vagy progra-
mokhoz nyújtott pénzügyi hozzájárulásokból származó lehetséges bevételek, a vonatkozó jogalapot megteremtő jogi aktus értel-
mében pótlólagos előirányzatok rendelkezésre bocsátását teszi lehetővé. Ezek az összegek a bevételkimutatás
6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő hozzájárulásokból származnak, amelyek a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének
aa) pontjával összhangban célhoz kötött bevételt jelentenek. A megfelelő program esetében maximum 4 % állítható be az igaz-
gatási támogatási kiadások költségvetési sorába.

Ez az előirányzat a 19 02., 19 09. és 19 10. alcím igazgatási kiadásait fedezi.

19 01 04 02. Európai szomszédsági és partnerségi eszköz (ENPI) – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

37 513 000 41 558 400 34 068 385,29

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

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

– műszaki és igazgatási támogatási kiadások a Bizottság által a kedvezményezettek és a Bizottság kölcsönös előnyére ad hoc
szolgáltatói szerződések keretében kiszerződtetett közhatalmi feladatok nélkül,

– a központok ideiglenes kisegítő alkalmazottaira (szerződéses személyzet, kisegítő személyzet, kirendelt nemzeti szakértők,
ügynökségi személyzet) vonatkozó kiadások, akik a tervek szerint átveszik a korábban a felszámolt technikai támogató iro-
dákra bízott feladatokat. A központok ideiglenes kisegítő alkalmazottaival kapcsolatos kiadások felső határa 5 233 566 E-
UR, és ennek az előirányzatnak az alapja az emberévre kivetített ideiglenes éves egységköltség, amelynek 95 %-át az érintett
személyzet díjazása, 5 %-át pedig az ezekkel a munkatársakkal kapcsolatos pótlólagos képzések, értekezletek, kiküldetések
költsége, valamint a számítástechnikai és telekommunikációs költségek teszik ki,
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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 01. ALCÍM — IGAZGATÁSI KIADÁSOK A KÜLKAPCSOLATOK TERÜLETÉN (folytatás)

19 01 04. (folytatás)

19 01 04 02. (folytatás)

– képviseletek kisegítő személyzetével (szerződéses alkalmazottak, kihelyezett nemzeti szakértők, egyéni szakértők, helyi
alkalmazottak és helyi műszaki kiszolgáló személyzet) kapcsolatos kiadások a Bizottság nem tagországokban működő kép-
viseleteiben végzett kidelegált programirányításra vagy a felszámolt műszaki segítségnyújtási hivatalok feladatainak belső
átvételére, valamint azok a pótlólagos logisztikai és infrastrukturális költségek, mint a képzések, értekezletek költségei, a
számítástechnikai és telekommunikációs költségek, valamint a bérleti díjak, amelyek közvetlenül az ebben a jogcímben sze-
replő előirányzatokból fizetett, a küldöttségeken dolgozó ideiglenes személyzet jelenlétéből erednek,

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

A tagállamok és más donor országok – mindkét esetben beleértve állami és félállami szerveiket – vagy nemzetközi szervezetek
által a közösségi finanszírozású és a nevükben a Bizottság által kezelt bizonyos külső támogatási projektekhez vagy progra-
mokhoz nyújtott pénzügyi hozzájárulásokból származó lehetséges bevételek, a vonatkozó jogalapot megteremtő jogi aktus értel-
mében pótlólagos előirányzatok rendelkezésre bocsátását teszi lehetővé. Ezek az összegek a bevételkimutatás
6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő hozzájárulásokból származnak, amelyek a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének
aa) pontjával összhangban célhoz kötött bevételt jelentenek. A megfelelő program esetében maximum 4 % állítható be az igaz-
gatási támogatási kiadások költségvetési sorába.

Ez az előirányzat a 19 08. alcím igazgatási kiadásait fedezi.

19 01 04 03. Stabilitási eszköz – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

6 725 000 4 070 000 1 471 288,66

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

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

– műszaki és igazgatási támogatási kiadások a Bizottság által a kedvezményezettek és a Bizottság kölcsönös előnyére ad hoc
szolgáltatói szerződések keretében kiszerződtetett közhatalmi feladatok nélkül,

– képviseletek kisegítő személyzetével (kihelyezett nemzeti szakértők, egyéni szakértők, helyi alkalmazottak és helyi műszaki
kiszolgáló személyzet) kapcsolatos kiadások a Bizottság nem tagországokban működő képviseleteiben végzett kidelegált
programirányításra vagy a felszámolt műszaki segítségnyújtási hivatalok feladatainak belső átvételére, valamint azok a pót-
lólagos logisztikai és infrastrukturális költségek, mint a képzések, értekezletek költségei, a számítástechnikai és telekom-
munikációs költségek, valamint a bérleti díjak, amelyek közvetlenül az ebben a jogcímben szereplő előirányzatokból fizetett,
a küldöttségeken dolgozó ideiglenes személyzet jelenlétéből erednek,

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

A tagállamok és más donor országok – mindkét esetben beleértve állami és félállami szerveiket – vagy nemzetközi szervezetek
által a közösségi finanszírozású és a nevükben a Bizottság által kezelt bizonyos külső támogatási projektekhez vagy progra-
mokhoz nyújtott pénzügyi hozzájárulásokból származó lehetséges bevételek, a vonatkozó jogalapot megteremtő jogi aktus értel-
mében pótlólagos előirányzatok rendelkezésre bocsátását teszi lehetővé. Ezek az összegek a bevételkimutatás
6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő hozzájárulásokból származnak, amelyek a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének
aa) pontjával összhangban célhoz kötött bevételt jelentenek. A megfelelő program esetében maximum 4 % állítható be az igaz-
gatási támogatási kiadások költségvetési sorába.

Ez az előirányzat a 19 06 01., 19 06 02. és 19 06 03. jogcímcsoport szerinti igazgatási költségeket fedezi.
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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 01. ALCÍM — IGAZGATÁSI KIADÁSOK A KÜLKAPCSOLATOK TERÜLETÉN (folytatás)

19 01 04. (folytatás)

19 01 04 04. Közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

400 000 p.m. 0,—

Megjegyzések

Ezen előirányzat célja azon közös kül- és biztonságpolitikai intézkedések végrehajtásához nyújtott támogatás fedezése, ame-
lyekhez a Bizottság nem rendelkezik a szükséges tapasztalattal, vagy további támogatásra van szüksége. Ez az előirányzat az
alábbiak fedezésére szolgál:

– azon műszaki és igazgatási segítségnyújtási tevékenységek kiadásai, amelyeket a Bizottság a közösségi jog alapján működő
végrehajtó szervekre ruházhat át,

– műszaki és igazgatási támogatási kiadások a Bizottság által a kedvezményezettek és a Bizottság kölcsönös előnyére ad hoc
szolgáltatói szerződések keretében kiszerződtetett közhatalmi feladatok nélkül,

– a központi ideiglenes kisegítő személyzettel (kisegítő személyzet, kirendelt nemzeti szakértők, munkaközvetítő ügynöksé-
gektől érkező személyzet) kapcsolatos kiadások. A központi ideiglenes kisegítő személyzet kiadásainak korlátja
260 000 EUR, és ennek az összegnek a kialakítására az emberévre kivetített ideiglenes éves egységköltség alapján került
sor, amelynek 97 %-át az érintett alkalmazottak javadalmazása, 3 %-át pedig az ilyen alkalmazottakkal kapcsolatos képzés,
ülések, kiküldetés, valamint informatikai és távközlési költségek teszik ki,

– a küldöttségek, polgári EBVP-műveletek, a polgári EBVP-műveleteket előkészítő missziók kisegítő személyzetével (kiren-
delt nemzeti szakértők, egyéni szakértők, helyi személyzet és helyi műszaki segítségnyújtó személyzet) kapcsolatos kiadá-
sok, valamint a logisztikai és infrastrukturális költségek, mint például a képzések, találkozók, kiküldetések, IT- és
telekommunikációs költségek, továbbá az e jogcím előirányzataiból díjazásban részesülő ideiglenes személyzet küldöttsé-
gen való jelenlétéből közvetlenül fakadó bérlési költségek,

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

Ez az előirányzat a 19 03 01., 19 03 02., 19 03 03., 19 03 06. és 19 03 07. jogcímcsoport szerinti igazgatási költségeket fedezi.

19 01 04 05. A közösségi támogatások eredményeinek értékelése, nyomon követő intézkedések és pénzügyi ellenőrzés – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

1 500 000 1 305 000 1 442 000,—

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.

Ez az előirányzat továbbá a kapacitásfejlesztési és a külső támogatási programok megtervezésében és végrehajtásában részt vevő
legfontosabb érdekelt felek továbbképzési tevékenységek szerinti igazgatási költségeket fedezi.

Ez az előirányzat a 19 11 01. jogcímcsoport szerinti igazgatási költségeket fedezi.
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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 01. ALCÍM — IGAZGATÁSI KIADÁSOK A KÜLKAPCSOLATOK TERÜLETÉN (folytatás)

19 01 04. (folytatás)

19 01 04 06. Nukleáris biztonsági együttműködési eszköz (INSC) – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

1 268 000 1 268 000 1 268 823,23

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

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

– műszaki és igazgatási támogatási kiadások a Bizottság által a kedvezményezettek és a Bizottság kölcsönös előnyére ad hoc
szolgáltatói szerződések keretében kiszerződtetett közhatalmi feladatok nélkül,

– a központok ideiglenes kisegítő alkalmazottaira (szerződéses személyzet, kisegítő személyzet, kirendelt nemzeti szakértők,
ügynökségi személyzet) vonatkozó kiadások, akik a tervek szerint átveszik a korábban a felszámolt technikai támogató iro-
dákra bízott feladatokat. A központok ideiglenes kisegítő alkalmazottaival kapcsolatos kiadások felső határa
968 300 EUR, és ennek az előirányzatnak az alapja egy előzetes emberév éves egységköltség, amelynek 95 %-át az érintett
személyzet díjazása, 5 %-át pedig az ezekkel a munkatársakkal kapcsolatos pótlólagos képzések, értekezletek, kiküldetések
költsége, valamint a számítástechnikai és telekommunikációs költségek teszik ki,

– képviseletek kisegítő személyzetével (szerződéses alkalmazottak, kihelyezett nemzeti szakértők, egyéni szakértők, helyi
alkalmazottak és helyi műszaki kiszolgáló személyzet) kapcsolatos kiadások a Bizottság tagsággal nem rendelkező orszá-
gokban működő képviseleteiben végzett kidelegált programirányításra, vagy a felszámolt műszaki segítségnyújtási hivata-
lok feladatainak belső átvételére, valamint azok a pótlólagos logisztikai és infrastrukturális költségek, mint a képzések,
értekezletek költségei, a számítástechnikai és telekommunikációs költségek, valamint a bérleti díjak, amelyek közvetlenül
az ebben a jogcímben szereplő előirányzatokból fizetett, a küldöttségeken dolgozó ideiglenes személyzet jelenlétéből
erednek,

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

A tagállamok és más donor országok – mindkét esetben beleértve állami és félállami szerveiket – vagy nemzetközi szervezetek
által a közösségi finanszírozású és a nevükben a Bizottság által kezelt bizonyos külső támogatási projektekhez vagy progra-
mokhoz nyújtott pénzügyi hozzájárulásokból származó lehetséges bevételek, a vonatkozó jogalapot megteremtő jogi aktus értel-
mében pótlólagos előirányzatok rendelkezésre bocsátását teszi lehetővé. Ezek az összegek a bevételkimutatás
6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő hozzájárulásokból származnak, amelyek a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének
aa) pontjával összhangban célhoz kötött bevételt jelentenek. A megfelelő program esetében maximum 4 % állítható be az igaz-
gatási támogatási kiadások költségvetési sorába.

Ez az előirányzat a 19 05 02. jogcímcsoport és a 19 06 04 01. és 19 06 04 02. jogcím szerinti igazgatási költségeket fedezi.

19 01 04 07. Demokrácia és emberi jogok (EIDHR) – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

10 087 000 10 617 600 8 939 474,94

Megjegyzések

Az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

– technikai és igazgatási segítségnyújtási kiadások, amelyeket a Bizottság a közösségi jog alapján működő végrehajtó szer-
vekre ruházhat át,
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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 01. ALCÍM — IGAZGATÁSI KIADÁSOK A KÜLKAPCSOLATOK TERÜLETÉN (folytatás)

19 01 04. (folytatás)

19 01 04 07. (folytatás)

– műszaki és igazgatási segítségnyújtási kiadások a Bizottság által a kedvezményezettek és a Bizottság kölcsönös előnyére ad
hoc szolgáltatói szerződések keretében kiszerződtetett közhatalmi feladatok nélkül,

– a központok ideiglenes kisegítő alkalmazottaira (szerződéses személyzet, kisegítő személyzet, kirendelt nemzeti szakértők,
ügynökségi személyzet) vonatkozó kiadások, akik a tervek szerint átveszik a korábban a felszámolt technikai támogató iro-
dákra bízott feladatokat. A központok ideiglenes kisegítő alkalmazottaival kapcsolatos kiadások felső határa
1 950 000 EUR, és ennek az előirányzatnak az alapja az emberévre kivetített ideiglenes éves egységköltség, amelynek
95 %-át az érintett személyzet díjazása, 5 %-át pedig az ezekkel a munkatársakkal kapcsolatos pótlólagos képzések, érte-
kezletek, kiküldetések költsége, valamint a számítástechnikai és telekommunikációs költségek teszik ki,

– képviseletek kisegítő személyzetével (szerződéses alkalmazottak, kihelyezett nemzeti szakértők, egyéni szakértők, helyi
alkalmazottak és helyi műszaki kiszolgáló személyzet) kapcsolatos kiadások a Bizottság nem tagországokban működő kép-
viseleteiben végzett kidelegált programirányításra vagy a felszámolt műszaki segítségnyújtási hivatalok feladatainak belső
átvételére, valamint azok a pótlólagos logisztikai és infrastrukturális költségek, mint a képzések, értekezletek költségei, a
számítástechnikai és telekommunikációs költségek, valamint a bérleti díjak, amelyek közvetlenül az ebben a jogcímben sze-
replő előirányzatokból fizetett, a küldöttségeken dolgozó ideiglenes személyzet jelenlétéből erednek,

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

A tagállamok és más donor országok – mindkét esetben beleértve állami és félállami szerveiket – vagy nemzetközi szervezetek
által a közösségi finanszírozású és a nevükben a Bizottság által kezelt bizonyos külső támogatási projektekhez vagy progra-
mokhoz nyújtott pénzügyi hozzájárulásokból származó lehetséges bevételek, a vonatkozó jogalapot megteremtő jogi aktus értel-
mében pótlólagos előirányzatok rendelkezésre bocsátását teszi lehetővé. Ezek az összegek a bevételkimutatás
6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő hozzájárulásokból származnak, amelyek a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének
aa) pontjával összhangban célhoz kötött bevételt jelentenek. A megfelelő program esetében maximum 4 % állítható be az igaz-
gatási támogatási kiadások költségvetési sorába.

Ez az előirányzat a 19 04. alcím igazgatási kiadásait fedezi.

19 01 04 08. Iparosodott országok eszköz (ICI) – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

300 000 p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

– műszaki és igazgatási támogatási kiadások a Bizottság által a kedvezményezettek és a Bizottság kölcsönös előnyére ad hoc
szolgáltatói szerződések keretében kiszerződtetett közhatalmi feladatok nélkül,

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

A 19 05 01. jogcímcsoport szerinti igazgatási költségeket is fedezi.

A tagállamok és más donor országok – mindkét esetben beleértve állami és félállami szerveiket – vagy nemzetközi szervezetek
által a közösségi finanszírozású és a nevükben a Bizottság által kezelt bizonyos külső támogatási projektekhez vagy progra-
mokhoz nyújtott pénzügyi hozzájárulásokból származó lehetséges bevételek, a vonatkozó jogalapot megteremtő jogi aktus értel-
mében pótlólagos előirányzatok rendelkezésre bocsátását teszi lehetővé. Ezek az összegek a bevételkimutatás
6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő hozzájárulásokból származnak, amelyek a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének
aa) pontjával összhangban célhoz kötött bevételt jelentenek. A megfelelő program esetében maximum 4 % állítható be az igaz-
gatási támogatási kiadások költségvetési sorába.

II/740 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.3.14.



BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 01. ALCÍM — IGAZGATÁSI KIADÁSOK A KÜLKAPCSOLATOK TERÜLETÉN (folytatás)

19 01 04. (folytatás)

19 01 04 20. A külkapcsolatok területén végzett tevékenységekre vonatkozó igazgatási támogatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

p.m. p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

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

– műszaki és igazgatási támogatási kiadások a Bizottság által a kedvezményezettek és a Bizottság kölcsönös előnyére ad hoc
szolgáltatói szerződések keretében kiszerződtetett közhatalmi feladatok nélkül,

– a központok ideiglenes kisegítő alkalmazottaira (szerződéses személyzet, kisegítő személyzet, kirendelt nemzeti szakértők,
ügynökségi személyzet) vonatkozó kiadások, akik a tervek szerint átveszik a korábban a felszámolt technikai támogató iro-
dákra bízott feladatokat. A központok ideiglenes kisegítő alkalmazottaival kapcsolatos kiadások felső határa 0 EUR, és
ennek az előirányzatnak az alapja egy előzetes emberév éves egységköltség, amelynek 95 %-át az érintett személyzet díja-
zása, 5 %-át pedig az ezekkel a munkatársakkal kapcsolatos pótlólagos képzések, értekezletek, kiküldetések költsége, vala-
mint a számítástechnikai és telekommunikációs költségek teszik ki,

– képviseletek kisegítő személyzetével (szerződéses alkalmazottak, kihelyezett nemzeti szakértők, egyéni szakértők, helyi
alkalmazottak és helyi műszaki kiszolgáló személyzet) kapcsolatos kiadások a Bizottság nem tagországokban működő kép-
viseleteiben végzett kidelegált programirányításra vagy a felszámolt műszaki segítségnyújtási hivatalok feladatainak belső
átvételére, valamint azok a pótlólagos logisztikai és infrastrukturális költségek, mint a képzések, értekezletek költségei, a
számítástechnikai és telekommunikációs költségek, valamint a bérleti díjak, amelyek közvetlenül az ebben a jogcímben sze-
replő előirányzatokból fizetett, a küldöttségeken dolgozó ideiglenes személyzet jelenlétéből erednek,

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

Ez az előirányzat a 19 02., 19 04., 19 06., 19 08., 19 09. és 19 10. alcím igazgatási kiadásait fedezi.

19 01 04 30. Oktatási, audiovizuális és kulturális végrehajtó hivatal – Külkapcsolati programok támogatása

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

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

2 885 000 240 000 173 020,—

Megjegyzések

Ezen előirányzat célja, hogy fedezetet nyújtson az oktatási és kulturális végrehajtó hivatalnál a – 19 05., 19 06., 19 08., 19 09. és
19 10. alcím keretében a hivatalra ruházott – „külkapcsolatok” operatív programok (4. fejezet) irányításának eredményeként fel-
merült működési költségekre.

Jogalap

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 Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározásá-
ról szóló, 2006. október 24-i 1638/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 310., 2006.11.9., 1. o.).
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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 01. ALCÍM — IGAZGATÁSI KIADÁSOK A KÜLKAPCSOLATOK TERÜLETÉN (folytatás)

19 01 04. (folytatás)

19 01 04 30. (folytatás)

A Stabilitási Eszköz létrehozásáról szóló, 2006. november 15-i 1717/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 327.,
2006.11.24., 1. o.).

A fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló, 2006. december 18-i 1905/2006/EK európai par-
lamenti és tanácsi rendelet (HL L 378., 2006.12.27., 41. o.).

Az iparosodott és egyéb, magas jövedelmű országokkal és területekkel folytatott együttműködés finanszírozási eszközének lét-
rehozásáról szóló, 2006. december 21-i 1934/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 405., 2006.12.30., 41. o.).
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