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BIZOTTSÁG
02. CÍM — VÁLLALKOZÁSPOLITIKA

02. CÍM
VÁLLALKOZÁSPOLITIKA
02 01. ALCÍM — A VÁLLALKOZÁSPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

Az 1. 2. 3. és 5. jogcímcsoport részletezése az XX 01. alcímben található
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

02 01.

A VÁLLALKOZÁSPOLITIKAI
TERÜLETTEL KAPCSOLATOS
IGAZGATÁSI KIADÁSOK

02 01 01.

A vállalkozáspolitikai területen
aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

PK

2008. évi előirányzatok

2007. évi előirányzatok

2006. évi teljesítés

5

68 383 724 (1)

67 773 851

61 889 503,66

02 01 02.

A vállalkozáspolitika területén a
külső személyzettel kapcsolatos
kiadások és egyéb igazgatási
kiadások

02 01 02 01.

Külső személyzet

5

6 533 745

6 779 120

6 319 919,81

02 01 02 11.

Egyéb igazgatási kiadások

5

6 985 826

6 919 221 (2)

6 220 291,90

13 519 571

13 698 341

12 540 211,71

5 099 970

5 091 961

4 739 994,56

1 700 000

2 700 000

2 378 970,01

300 000

500 000

158 554,—

02 01 02. jogcímcsoport –
Részösszeg
02 01 03.

Felszerelésekkel, berendezésekkel
és szolgáltatásokkal kapcsolatos
kiadások a vállalkozáspolitika
területén

5

02 01 04.

A vállalkozáspolitika területén
végzett tevékenységekre vonatkozó támogatási kiadások

02 01 04 01.

A belső piac működése és fejlődése, különösen az értesítés, a tanúsítás és az ágazati közelítés
területén – Igazgatási kiadások
1.1

02 01 04 02.

02 01 04 03.

02 01 04 04.

A jogszabályok egységesítése és
közelítése – Igazgatási kiadások

1.1

Az Európai Unió ipari versenyképességi politikája terén végzett
munka kiegészítése – Igazgatási
kiadások

1.1

Versenyképességi és innovációs
keretprogram – Vállalkozási és
innovációs program – Igazgatási
kiadások

1.1

(1) 200 557 EUR összegű előirányzat a 40 01. alcímben szerepel.
(2) 114 530 EUR összegű előirányzat a 40 01. alcímben szerepel.

p.m.

p.m.

7 064 000

1 430 014,13

9 018 000

6 924 929,43
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BIZOTTSÁG
02. CÍM — VÁLLALKOZÁSPOLITIKA

02 01. ALCÍM — A VÁLLALKOZÁSPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím
02 01 04 30.

Megnevezés

PK

Versenyképességi és innovációs
végrehajtó hivatal – A versenyképességi és innovációs keretprogramnak nyújtott támogatás –
Vállalkozói kezdeményezési és
innovációs program

1.1

2008. évi előirányzatok

02 01 04. jogcímcsoport –
Részösszeg
02 01 05.

A vállalkozáspolitika területén
végzett kutatási tevékenységekre
vonatkozó támogatási kiadások

02 01 05 01.

A kutatási munkatársakkal kapcsolatos személyi jellegű kiadások 1.1

2007. évi előirányzatok

2006. évi teljesítés

6 936 000

3 082 000

16 000 000

15 300 000

10 892 467,57

11 700 000

10 188 000

5 208 000,—

02 01 05 02.

Külső kutatási munkatársak

1.1

5 500 000

5 253 000

2 405 500,—

02 01 05 03.

A kutatással kapcsolatos egyéb
igazgatási kiadások

1.1

02 01 01.

5 600 000

3 860 000

3 229 230,41

02 01 05. jogcímcsoport –
Részösszeg

22 800 000

19 301 000

10 842 730,41

02 01. Alcím – Összesen

125 803 265

121 165 153

100 904 907,91

A vállalkozáspolitikai területen aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2008. évi előirányzatok

2007. évi előirányzatok

68 383 724 (1)

2006. évi teljesítés

67 773 851

61 889 503,66

(1) 200 557 EUR összegű előirányzat a 40 01. alcímben szerepel.

02 01 02.

A vállalkozáspolitika területén a külső személyzettel kapcsolatos kiadások és egyéb igazgatási kiadások

02 01 02 01.

Külső személyzet
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2008. évi előirányzatok

2007. évi előirányzatok

6 533 745

02 01 02 11.

2006. évi teljesítés

6 779 120

6 319 919,81

Egyéb igazgatási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2008. évi előirányzatok

2007. évi előirányzatok

6 985 826
( ) 114 530 EUR összegű előirányzat a 40 01. alcímben szerepel.
1

2006. évi teljesítés

6 919 221 ( )
1

6 220 291,90
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BIZOTTSÁG
02. CÍM — VÁLLALKOZÁSPOLITIKA
02 01. ALCÍM — A VÁLLALKOZÁSPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

02 01 03.

Felszerelésekkel, berendezésekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások a vállalkozáspolitika területén
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2008. évi előirányzatok

2007. évi előirányzatok

5 099 970

2006. évi teljesítés

5 091 961

4 739 994,56

02 01 04.

A vállalkozáspolitika területén végzett tevékenységekre vonatkozó támogatási kiadások

02 01 04 01.

A belső piac működése és fejlődése, különösen az értesítés, a tanúsítás és az ágazati közelítés területén – Igazgatási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2008. évi előirányzatok

2007. évi előirányzatok

1 700 000

2006. évi teljesítés

2 700 000

2 378 970,01

Megjegyzések
Ez az előirányzat az e költségvetési sor alá tartozó program vagy intézkedések céljainak eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tanulmányokkal, 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 szerződései lejárnak.
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-államokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a
bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból 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 V. melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
Jogalap
Lásd a 02 03 01. jogcímcsoportot.

02 01 04 02.

A jogszabályok egységesítése és közelítése – Igazgatási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2008. évi előirányzatok

2007. évi előirányzatok

300 000

2006. évi teljesítés

500 000

158 554,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az e költségvetési sor alá tartozó program vagy intézkedések céljainak eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tanulmányokkal, 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 szerződései lejárnak.
Jogalap
Lásd a 02 03 04. jogcímcsoportot.
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BIZOTTSÁG
02. CÍM — VÁLLALKOZÁSPOLITIKA

02 01. ALCÍM — A VÁLLALKOZÁSPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

02 01 04. (folytatás)

02 01 04 03.

Az Európai Unió ipari versenyképességi politikája terén végzett munka kiegészítése – Igazgatási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2008. évi előirányzatok

2007. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2006. évi teljesítés

1 430 014,13

Megjegyzések
Ez az előirányzat az e költségvetési sor alá tartozó program vagy intézkedések céljainak eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tanulmányokkal, 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 szerződései lejárnak.
Jogalap
Lásd a 02 02 02 01. jogcímet.

02 01 04 04.

Versenyképességi és innovációs keretprogram – Vállalkozási és innovációs program – Igazgatási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2008. évi előirányzatok

7 064 000

2007. évi előirányzatok

2006. évi teljesítés

9 018 000

6 924 929,43

Megjegyzések
Ez az előirányzat az e költségvetési sor alá tartozó program vagy intézkedések céljainak eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tanulmányokkal, 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 szerződései lejárnak.
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-államokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a
bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból 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 V. melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
A tagjelölt országok által a közösségi programokban való részvétel céljából adott hozzájárulásokból eredő, a bevételkimutatás
6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban további
előirányzatok nyújthatók az engedélyezett adminisztratív kiadások és a programra meghatározott teljes előirányzat összegének
arányával megegyező arányban.
A harmadik felek hozzájárulásaiból származó minden bevétel, amely a bevételkimutatás 6 0 3 3. jogcímében szerepel, a költségvetési rendelet szerint kiegészítő előirányzatok megnyitását vonja maga után.
Jogalap
Lásd a 02 02 01. jogcímcsoportot.
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BIZOTTSÁG
02. CÍM — VÁLLALKOZÁSPOLITIKA
02 01. ALCÍM — A VÁLLALKOZÁSPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

02 01 04. (folytatás)

02 01 04 30.

Versenyképességi és innovációs végrehajtó hivatal – A versenyképességi és innovációs keretprogramnak nyújtott támogatás –
Vállalkozói kezdeményezési és innovációs program
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2008. évi előirányzatok

2007. évi előirányzatok

6 936 000

2006. évi teljesítés

3 082 000

Megjegyzések
Ez az előirányzat a versenyképességi és innovációs keretprogram „Vállalkozás és innováció” részéhez kapcsolódó intézkedések
lebonyolításában a hivatal szerepéből adódóan felmerülő személyzeti és igazgatási kiadások fedezésére szolgál.
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-államokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a
bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból 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 V. melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
A tagjelölt országok által a közösségi programokban való részvétel céljából adott hozzájárulásokból eredő, a bevételkimutatás
6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban további
előirányzatok nyújthatók az engedélyezett adminisztratív kiadások és a programra meghatározott teljes előirányzat összegének
arányával megegyező arányban.
A harmadik felek hozzájárulásaiból származó minden bevétel, amely a bevételkimutatás 6 0 3 3. jogcímében szerepel, a költségvetési rendelet szerint kiegészítő előirányzatok megnyitását vonja maga után.
A Versenyképességi és innovációs végrehajtó ügynökség létszámtervét az általános bevételkimutatás „Személyzet” című C. része
tartalmazza (1. kötet).
Jogalap
Az Intelligens Energiával Foglalkozó Végrehajtó Hivatal Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatallá történő átalakításáról szóló 2007/372/EK határozattal (HL L 140., 2007.6.1., 52. o.) módosított, az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában az energia területén megvalósuló közösségi intézkedések igazgatása céljából az Intelligens Energiával Foglalkozó
Végrehajtó Hivatal elnevezésű végrehajtó hivatal létrehozásáról szóló, 2003. december 23-i 2004/20/EK bizottsági határozat
(HL L 5., 2004.1.9., 85. o.).
A versenyképességi és innovációs keretprogram (2007–2013) létrehozásáról szóló, 2006. október 24-i 1639/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi határozat (HL L 310., 2006.11.9., 15. o.).
Jogi hivatkozások
A közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló, 2002. december 19-i 58/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 11., 2003.1.16., 1. o.).
02 01 05.

A vállalkozáspolitika területén végzett kutatási tevékenységekre vonatkozó támogatási kiadások

02 01 05 01.

A kutatási munkatársakkal kapcsolatos személyi jellegű kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2008. évi előirányzatok

11 700 000

2007. évi előirányzatok

10 188 000

2006. évi teljesítés

5 208 000,—

Megjegyzések
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-államokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a
bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból 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 V. melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
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II/129
BIZOTTSÁG
02. CÍM — VÁLLALKOZÁSPOLITIKA

02 01. ALCÍM — A VÁLLALKOZÁSPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

02 01 05. (folytatás)

02 01 05 02.

Külső kutatási munkatársak
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2008. évi előirányzatok

2007. évi előirányzatok

5 500 000

2006. évi teljesítés

5 253 000

2 405 500,—

Megjegyzések
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-államokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a
bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból 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 V. melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
02 01 05 03.

A kutatással kapcsolatos egyéb igazgatási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2008. évi előirányzatok

5 600 000

2007. évi előirányzatok

2006. évi teljesítés

3 860 000

3 229 230,41

Megjegyzések
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-államokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a
bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból 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 V. melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

