
BIZOTTSÁG
29. CÍM — STATISZTIKA

29 02. ALCÍM — STATISZTIKAI ADATOK KÉSZÍTÉSE

Cím
Alcím

Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés PK

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

29 02. STATISZTIKAI ADATOK KÉSZÍ-
TÉSE

29 02 01. A statisztikai információs poli-
tika megvalósítása 1.1 p.m. 24 000 000 47 328 100 42 628 100 40 001 203,51 23 564 641,50

29 02 02. Az áruforgalmi statisztikai ada-
tok összegyűjtése, feldolgozása és
terjesztése transzeurópai hálóza-
tának (Edicom) befejezése 1.1 — p.m. p.m. 2 100 000 0,— 3 801 668,—

29 02 03. A 2008–2012. évi közösségi sta-
tisztikai program 1.1 45 200 000 6 000 000

29 02 04. Az európai vállalkozási és keres-
kedelmi statisztikák korszerűsí-
tése (MEETS) 1.1 p.m. (1) p.m. (2)

29 02. Alcím – Összesen 45 200 000 30 000 000 47 328 100 44 728 100 40 001 203,51 27 366 309,50

29 02 01. A statisztikai információs politika megvalósítása

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. 24 000 000 47 328 100 42 628 100 40 001 203,51 23 564 641,50

Megjegyzések

Korábbi 29 02 01 01., 29 02 01 02., 29 02 01 03., 29 02 01 04. és 29 02 01 05. jogcím

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

– statisztikai felmérések, tanulmányok, valamint mutatók/referenciaértékek kidolgozása,

– minőségtanulmányok és a statisztika minőségének javítását célzó tevékenységek,

– szubvenciók országos statisztikai hatóságok részére,

– statisztikai információ feldolgozása, terjesztése, előmozdítása és marketingje,

– statisztikai információs rendszerekhez fontos berendezések, feldolgozási infrastruktúra és karbantartás,

– mágneses rögzítésű statisztikai elemzés és dokumentáció,

– külső szakértők által nyújtott szolgáltatások,

– a közszféra és a magánszektor által közösen finanszírozott jövedelem,

– kereskedelmi vállalkozások által végzett felmérések finanszírozása,

– tanfolyamok szervezése statisztikusok részére a modern statisztikai technológiákról,

– dokumentáció beszerzési költségei,

– szubvenciók a Nemzetközi Statisztikai Intézet számára és előfizetés más nemzetközi statisztikai szervezetekhez.

Fedezi továbbá a gazdasági adatok és strukturális mutatók/referenciaértékek alapján az Európai Unió gazdasági és szociális hely-
zetéről készítendő éves összefoglaló jelentések összeállításához szükséges információk begyűjtését.

(1) 4 650 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
(2) 558 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
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BIZOTTSÁG
29. CÍM — STATISZTIKA

29 02. ALCÍM — STATISZTIKAI ADATOK KÉSZÍTÉSE (folytatás)

29 02 01. (folytatás)

Ez az előirányzat továbbá nemzeti statisztikusok képzésével és a fejlődő országokkal, a közép- és kelet-európai országokkal és
a dél-mediterrán országokkal fenntartott együttműködési politikával kapcsolatos költségek; a hivatalnokok cseréjével kapcso-
latos kiadások, tájékoztató értekezletek, szubvenciók költsége, a Közösség hivatalnokai és egyéb személyzet fizetéskiegészíté-
seivel kapcsolatosan nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő kiadások fedezésére szolgál.

E jogcímcsoportnál szerepelnek az adatok beszerzésével és a Bizottság hivatalainak külső adatbázisokhoz való hozzáférésével
kapcsolatos kiadások. Ezenkívül a finanszírozást fel kell használni új modultechnikák kifejlesztésére.

Továbbá a Közösség kiadásainak a felmérése, nyomon követése és értékelése érdekében a Bizottság vagy a Közösség más intéz-
ményei által igényelt szükséges statisztikai információ biztosításának a fedezésére szolgál. Ez javítja a pénzügyi és költségvetési
politika végrehajtását (a költségvetés elkészítése és a pénzügyi tervek időszakos felülvizsgálata), és lehetővé teszi közép- és hos-
szú távú adatok összeállítását a Közösség finanszírozása szempontjából.

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 össze-
gek a bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-tagállamokból 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
III. melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

A Svájci Államszövetség által a közösségi programokban való részvétel céljából adott hozzájárulásokból eredő, a bevételi kimu-
tatás 6 0 3 3. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban
további előirányzatok nyújthatók.

Jogalap

Az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított, a közösségi statiszti-
káról szóló, 1997. február 17-i 322/97/EK tanácsi rendelet (HL L 52., 1997.2.22., 1. o.).

A legutóbb a 787/2004/EK határozattal (HL L 138., 2004.4.30., 12. o.) módosított, a 2003–2007. évi közösségi statisztikai
programról szóló, 2002. december 16-i 2367/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 358., 2002.12.31., 1. o.).

29 02 02. Az áruforgalmi statisztikai adatok összegyűjtése, feldolgozása és terjesztése transzeurópai hálózatának (Edicom) befejezése

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

— p.m. p.m. 2 100 000 0,— 3 801 668,—

Megjegyzések

E jogcím a feltüntetett költségvetései tételek keretén belül támogatott intézkedések eredményeit tartalmazza – Edicom-intézkedés
(elektronikus adatcsere a kereskedelemről).

Jogalap

A legutóbb a 787/2004/EK határozattal (HL L 138., 2004.4.30., 12. o.) módosított, a Közösségben, valamint a közösségi és a
tagsággal nem rendelkező országok közötti árukereskedelem statisztikáinak összegyűjtésére, előállítására és terjesztésére szol-
gáló transzeurópai hálózathoz szükséges akciócsomagról (Edicom) szóló, 2001. március 12-i 507/2001/EK európai parla-
menti és tanácsi határozat (HL L 76., 2001.3.16., 1. o.).
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BIZOTTSÁG
29. CÍM — STATISZTIKA

29 02. ALCÍM — STATISZTIKAI ADATOK KÉSZÍTÉSE (folytatás)

29 02 03. A 2008–2012. évi közösségi statisztikai program

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

45 200 000 6 000 000

Megjegyzések

Új jogcím

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

– statisztikai felmérések, tanulmányok, valamint mutatók/referenciaértékek kidolgozása,

– minőségtanulmányok és a statisztika minőségének javítását célzó tevékenységek,

– szubvenciók országos statisztikai hatóságok részére,

– statisztikai információ feldolgozása, terjesztése, előmozdítása és marketingje,

– statisztikai információs rendszerekhez fontos berendezések, feldolgozási infrastruktúra és karbantartás,

– mágneses rögzítésű statisztikai elemzés és dokumentáció,

– külső szakértők által nyújtott szolgáltatások,

– a közszféra és a magánszektor által közösen finanszírozott jövedelem,

– kereskedelmi vállalkozások által végzett felmérések finanszírozása,

– tanfolyamok szervezése statisztikusok részére a modern statisztikai technológiákról,

– dokumentáció beszerzési költségei,

– szubvenciók a Nemzetközi Statisztikai Intézet számára és előfizetés más nemzetközi statisztikai szervezetekhez.

Fedezi továbbá a gazdasági adatok és strukturális mutatók/referenciaértékek alapján az Európai Unió gazdasági és szociális hely-
zetéről készítendő éves összefoglaló jelentések összeállításához szükséges információk begyűjtését.

Ez az előirányzat továbbá nemzeti statisztikusok képzésével és a fejlődő országokkal, a közép- és kelet-európai országokkal és
a dél-mediterrán országokkal fenntartott együttműködési politikával kapcsolatos költségek; a hivatalnokok cseréjével kapcso-
latos kiadások, tájékoztató értekezletek, szubvenciók költsége, a Közösség hivatalnokai és egyéb személyzet fizetéskiegészíté-
seivel kapcsolatosan nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő kiadások fedezésére szolgál.

E jogcímcsoportnál szerepelnek az adatok beszerzésével és a Bizottság hivatalainak külső adatbázisokhoz való hozzáférésével
kapcsolatos kiadások. Ezenkívül a finanszírozást fel kell használni új modultechnikák kifejlesztésére.

Továbbá a Közösség kiadásainak a felmérése, nyomon követése és értékelése érdekében a Bizottság vagy a Közösség más intéz-
ményei által igényelt szükséges statisztikai információ biztosításának a fedezésére szolgál. Ez javítja a pénzügyi és költségvetési
politika végrehajtását (a költségvetés elkészítése és a pénzügyi tervek időszakos felülvizsgálata), és lehetővé teszi közép- és hos-
szú távú adatok összeállítását a Közösség finanszírozása szempontjából.

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 össze-
gek a bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-tagállamokból 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
III. melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

A Svájci Államszövetség által a közösségi programokban való részvétel céljából adott hozzájárulásokból eredő, a bevételi kimu-
tatás 6 0 3 3. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban
további előirányzatok nyújthatók.
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BIZOTTSÁG
29. CÍM — STATISZTIKA

29 02. ALCÍM — STATISZTIKAI ADATOK KÉSZÍTÉSE (folytatás)

29 02 03. (folytatás)

Jogalap

Az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított, a közösségi statiszti-
káról szóló, 1997. február 17-i 322/97/EK tanácsi rendelet (HL L 52., 1997.2.22., 1. o.).

A közösségi statisztikai programról (2008–2012) szóló, 2007. december 11-i 1578/2007/EK európai parlamenti és tanácsi hatá-
rozat (HL L 344., 2007.12.28., 15. o.).

29 02 04. Az európai vállalkozási és kereskedelmi statisztikák korszerűsítése (MEETS)

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. (1) p.m. (2)

(1) 4 650 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
(2) 558 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.

Megjegyzések

Új jogcím

Ez az előirányzat a MEETS-program (az európai vállalkozási és kereskedelmi statisztikák korszerűsítése) végrehajtásával kap-
csolatos kiadások fedezésére szolgál, amelynek célkitűzései közé a célmutatók kialakítása és a prioritások felülvizsgálata, az üzleti
statisztikák keretének korszerűsítése, ésszerűbb adatgyűjtés és az Intrastat modernizálása és egyszerűsítése tartozik.

A program a következő fellépéseket foglalja magában:

– prioritási területek és célmutatók meghatározása,

– kevésbé jelentős területek meghatározása,

– koncepciók és módszerek integrálása a jogi keretbe,

– vállalkozói csoportokról statisztika készítése,

– a vállalatokra háruló teher csökkentésére európai felmérések végzése,

– a statisztikai rendszerben már meglévő adatok jobb felhasználása, ideértve a becslések lehetőségét,

– a meglévő gazdasági adatok jobb felhasználása,

– adatkivonási, adatátviteli és adatkezelési eszközök kifejlesztése,

– a módszerek harmonizálása az egyszerűsített Intrastat-rendszer keretében a minőség javítására,

– az igazgatási adatok jobb felhasználása és

– az Intrastat számára az adatcsere javítása és megkönnyítése.

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 össze-
gek a bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-tagállamokból 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
III. melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

Jogi hivatkozások

Az európai vállalkozási és kereskedelmi statisztikák modernizálásának (MEETS) programjáról szóló európai parlamenti és taná-
csi határozatra irányuló, a Bizottság által 2007. július 19-én benyújtott javaslat (COM(2007) 433 végleges).
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BIZOTTSÁG
29. CÍM — STATISZTIKA

KÖLTSÉGVETÉSI SORBA BE NEM SOROLT TEVÉKENYSÉGEK

– IGAZGATÁSI TÁMOGATÁS AZ EUROSTAT SZÁMÁRA

– AZ EUROSTAT SZAKPOLITIKAI STRATÉGIÁJA ÉS KOORDINÁLÁSA
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