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KÖLTSÉGVETÉSEK
Az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének
(EU, Euratom) 2016/150 VÉGLEGES ELFOGADÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT ELNÖKE,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 314. cikkére,
tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 106a. cikkére,
tekintettel az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozatra (1),
tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2),
tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi
rendeletre (3),
tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való
együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra (4),
tekintettel a Bizottság által 2015. június 24-én elfogadott, az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének
tervezetére,
tekintettel az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének tervezetéről szóló, a Tanács által 2015.
szeptember 4-én elfogadott, és az Európai Parlamentnek 2015. szeptember 17-én továbbított álláspontra,
tekintettel az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének tervezetéhez fűzött 1/2016. és 2/2016. számú
módosító indítványokra, amelyeket a Bizottság nyújtott be,
tekintettel az Európai Parlamentnek az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének tervezetéről szóló
tanácsi álláspontról szóló, 2015. október 28-án elfogadott állásfoglalására,
tekintettel az Európai Parlament által 2015. október 28-án az általános költségvetés tervezetéhez elfogadott módosításokra,
tekintettel a Tanács elnökének 2015. október 28-i levelére, amelyben jelzi, hogy a Tanácsnak nem állt módjában elfogadni a Parlament
által elfogadott valamennyi módosítást,
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tekintettel a Tanács elnökéhez címzett, 2015. október 28-i levélre, amelyben összehívják az egyeztetőbizottságot,
tekintettel arra, hogy az egyeztetőbizottságnak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének (6) bekezdésében
meghatározott 21 napon belül sikerült közös szövegtervezetről megállapodásra jutnia,
tekintettel a közös szövegtervezet 2015. november 24-i, Tanács általi jóváhagyására,
tekintettel a közös szövegtervezet 2015. november 25-i, Parlament általi jóváhagyására,
tekintettel az Európai Parlament eljárási szabályzatának 90. és 91. cikkére,

MEGÁLLAPÍTJA:

Egyetlen cikk
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkében előírt eljárás lezárult és az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó
általános költségvetését véglegesen elfogadták.
Kelt Strasbourgban, 2015. november 25-én.
az elnök
M. SCHULZ
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— Kiadások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1888

— Személyzet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1898

IV. szakasz: Az Európai Unió Bírósága

1947

— Bevételek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1948

— 4. cím:

Az intézmények és egyéb uniós szervek állományához tartozó személyektől származó bevételek

1949

— 5. cím:

Az intézmény adminisztratív működéséből származó bevételek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1952

— 9. cím:

Egyéb bevételek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1958

— Kiadások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1960

— 1. cím:

Az intézmény állományához tartozó személyek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1961

— 2. cím:

Ingatlanok, berendezések és egyéb működési költségek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1978
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— 3. cím:

Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek . . . . . . . . .

1992

— 10. cím:

Egyéb költségek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1994

— Személyzet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1996

V. szakasz: Számvevőszék

1997

— Bevételek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1998

— 4. cím:

Az intézménynél dolgozó személyektől származó bevételek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1999

— 5. cím:

Az intézmény adminisztratív működéséből származó bevételek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2002

— 9. cím:

Egyéb bevételek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2008

— Kiadások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2010

— 1. cím:

Az intézménynél dolgozó személyek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2011

— 2. cím:

Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2026

— 10. cím:

Egyéb költségek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2039

— Személyzet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2041

VI. szakasz: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

2043

— Bevételek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2044

— 4. cím:

Az intézményeknél és egyéb uniós szerveknél dolgozó személyektől származó bevételek . . . . . . . .

2045

— 5. cím:

Az intézmény adminisztratív működéséből származó bevételek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2048

— 9. cím:

Egyéb bevételek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2054

— Kiadások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2056

— 1. cím:

Az intézménynél dolgozó személyek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2057

— 2. cím:

Épületek, berendezések és egyéb működési költségek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2076

— 10. cím:

Egyéb kiadások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2092

— Személyzet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2094

VII. szakasz: Régiók Bizottsága

2095

— Bevételek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2096

— 4. cím:

Az intézményeknél és egyéb uniós szerveknél dolgozó személyektől származó bevételek . . . . . . . .

2097

— 5. cím:

Az intézmény adminisztratív működéséből származó bevételek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2100

— 9. cím:

Egyéb bevételek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2107
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Oldal
— Kiadások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2109

— 1. cím:

Az intézménynél dolgozó személyek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2110

— 2. cím:

Épületek, berendezések és egyéb működési költségek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2127

— 10. cím:

Egyéb kiadások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2142

— Személyzet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2144

VIII. szakasz: Európai ombudsman

2145

— Bevételek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2146

— 4. cím:

Az intézményekhez és egyéb uniós szervekhez tartozó személyekkel kapcsolatos bevételek . . . . .

2147

— 6. cím:

Uniós egyezmények és programok hozzájárulásai és jóváírásai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2150

— 9. cím:

Egyéb bevételek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2152

— Kiadások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2154

— 1. cím:

Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos kiadások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2155

— 2. cím:

Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2167

— 3. cím:

Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek . . . . . . . . .

2174

— 10. cím:

Egyéb költségek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2180

— Személyzet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2182

IX. szakasz: Európai adatvédelmi biztos

2183

— Bevételek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2184

— 4. cím:

Különböző uniós adók, levonások és járulékok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2185

— 9. cím:

Egyéb bevételek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2188

— Kiadások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2190

— 1. cím:

Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos kiadások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2191

— 2. cím:

Épületek, berendezések és egyéb működési kiadások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2203

— 3. cím:

Európai adatvédelmi testület . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2207

— 10. cím:

Egyéb kiadások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2219

— Személyzet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2221
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X. szakasz: Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ)

2222

— Bevételek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2223

— 4. cím:

Különböző uniós adók, levonások és járulékok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2224

— 5. cím:

Az intézmény adminisztratív működéséből származó bevételek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2227

— 6. cím:

Hozzájárulások és visszatérítések uniós megállapodások és programok keretében . . . . . . . . . . . . . . .

2234

— 7. cím:

Késedelmi kamat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2237

— 9. cím:

Egyéb bevételek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2239

— Kiadások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2241

— 1. cím:

A székhelyeken foglalkoztatott alkalmazottak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2242

— 2. cím:

Épületek, felszerelés és működési kiadások a székhelyeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2255

— 3. cím:

Küldöttségek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2273

— 10. cím:

Egyéb kiadások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2281

— Személyzet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2283
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A. AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS BEVEZETÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA
BEVEZETÉS

Az Unió általános költségvetése az az eszköz, amely megállapítja és engedélyezi az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség
számára minden egyes évben szükségesnek tartott bevételek és kiadások teljes összegét.
A költségvetés az egységesség, a teljesség, az évenkéntiség, az egyensúly, az elszámolási egység, a globális fedezet, a specifikáció, a
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás és az átláthatóság elveivel összhangban készül, és kerül végrehajtásra.
— Az egységesség elve és a költségvetés teljességének elve azt jelenti, hogy az Unió minden, a költségvetés terhére elszámolt kiadását egyetlen
dokumentumba kell foglalni.
— Az évenkéntiség elve azt jelenti, hogy a költségvetés egyszerre csak egy költségvetési évre vonatkozóan kerül elfogadásra, továbbá, hogy
a jelen költségvetési évre szóló kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokat elvileg az év során kell felhasználni.
— Az egyensúly elve azt jelenti, hogy a költségvetési évre vonatkozó becsült bevételeknek meg kell egyezniük az adott évre vonatkozó
kifizetési előirányzatokkal: bármilyen felmerülő költségvetési hiány fedezésére szolgáló kölcsönfelvétel nem összeegyeztethető a saját
források rendszerével, és nem engedélyezett.
— Az elszámolási egység elve szerint a költségvetés euróban készül és kerül végrehajtásra, továbbá a számlák is euróban kerülnek
bemutatásra.
— A globális fedezet elve azt jelenti, hogy az összes bevételnek fedeznie kell az összes fizetési előirányzatot, azon korlátozott számú
bevételi tétel kivételével, amelyek bizonyos kiadási tételekhez kötöttek. Minden bevétel és kiadás teljes mértékben, egymással szembeni
kiigazítások nélkül bevitelre kerül a költségvetésbe.
— A specifikáció elve azt jelenti, hogy minden előirányzatnak egy speciális célhoz kötöttnek kell lennie, az előirányzatok közötti keveredés
megelőzése végett.
— A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elve a gazdaságosság és hatékonyság elvei alapján kerül meghatározásra.
— A költségvetés az átláthatóság elvével összhangban készül, megbízható információt biztosítva a költségvetés és az elszámolások
végrehajtásáról.
A költségvetésben címzett előirányzatok és források szerepelnek (tevékenységalapú költségvetés) a költségvetési gazdálkodás átláthatóságának növelése céljából, tekintettel a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás célkitűzéseire, különösen pedig a hatékonyságra.
A jelen költségvetés által engedélyezett kiadások összege 155 004 173 148 EUR a kötelezettségvállalási előirányzatok és
143 885 295 484 EUR ia kifizetési előirányzatok esetében, ami a 2015. évi költségvetéshez képest - 4,48 % illetve + 1,84 %-os
változást jelent.
A költségvetési bevétel összesen 143 885 295 484 EUR-t tesz ki. A héaalapú források egységes kulcsa 0,30 % , míg a GNI-alapú forrásoké
0,7134 %. A tradicionális saját források (vámok és cukorilleték) a 2016. évi költségvetés forrásainak 12,92 % -át teszik ki. A héaalapú
források részesedése 13,07 %, míg a GNI-alapú forrásoké 72,88 %. Az erre a pénzügyi évre várható egyéb bevételek becsült összege
1 616 701 373 EUR.
A 2016. évi költségvetés fedezetéhez szükséges saját források a tagállamok összes GNI-jének 0,97 %-át teszik ki, így nem érik el a GNI
1,23 %-os felső korlátját, amely az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom
tanácsi határozat (HL L 163., 2007.6.23., 17. o.) 3. cikkének (1) bekezdésében rögzített módszerrel került kiszámításra.
Az alábbi táblázatok lépésről lépésre rögzítik a 2016. évi költségvetés finanszírozásának kiszámítására alkalmazott módszert.
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AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSA
A 2016-os pénzügyi év során finanszírozandó előirányzatok az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló,
2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat 1. cikkének értelmében
KIADÁSOK
2016. évi költségvetés 2015. évi költségvetés (1)

Fejezet

Változás (%)

1. Intelligens és inkluzív növekedés

66 262 537 636

66 853 308 910

– 0,88

2. Fenntartható növekedés: természeti erőforrások

55 120 803 654

55 978 784 039

– 1,53

3 022 287 739

1 926 965 795

+ 56,84

10 155 590 403

7 478 225 907

+ 35,80

8 935 076 052

8 658 632 705

3. Biztonság és uniós polgárság
4. Globális Európa
5. Igazgatás
6. Ellentételezés

p.m.

Speciális eszközök
Összes kiadás (2)

p.m.

+ 3,19
—

389 000 000

384 505 583

+ 1,17

143 885 295 484

141 280 422 939

+ 1,84

( ) Az ebben az oszlopban található összegek megfelelnek a 2015-ös költségvetés azonos oszlopának (HL L 69., 2015.3.13., 1. o.), hozzáadva az 1–8/2015. számú
költségvetés-módosításokat.
(2) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 310. cikkének (1) bekezdése így rendelkezik: „A költségvetés bevételeinek és kiadásainak egyensúlyban kell lenniük”.
1
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BEVÉTELEK
2016. évi költségvetés 2015. évi költségvetés (1)

Megnevezés

Egyéb bevételek (4–9. cím)

1 616 701 373

Az előző pénzügyi évről rendelkezésre álló többlet (3 0. alcím, 3 0 0. jogcímcsoport)

p.m.

A külső fellépésekre képzett Garanciaalap többletének visszafizetéséből származó saját
források többlete (3 0. alcím, 3 0 2. jogcímcsoport)

p.m.

A héa- és GNP/GNI-alapú, az előző évekre szánt saját forrásokból származó saját források
mérlege (3 1. és 3 2. alcím)

p.m.

3 045 497 557
1 434 557 708
p.m.
7 133 244 000

Változás (%)

– 46,92
—
—
—

1 616 701 373

11 613 299 265

– 86,08

A vámok és cukorilletékek nettó összege (1 1. és 1 2. alcím)

18 590 000 000

18 759 400 000

– 0,90

Egységes kulcsú, héaalapú saját források (1. és 2. táblázat, 1 3. alcím)

18 812 783 576

18 023 353 946

+ 4,38

A kiegészítő forrásokból finanszírozandó, fennmaradó összegek (GNI-alapú saját
források, 3. táblázat, 1 4. alcím)

104 865 810 535

92 884 369 728

+ 12,90

A 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikkében felsorolt saját források által fedezendő
előirányzatok (2)

142 268 594 111

129 667 123 674

+ 9,72

143 885 295 484

141 280 422 939

+ 1,84

Összes bevétel (3–9. cím)

Összes bevétel (3)

( ) Az ebben az oszlopban található összegek megfelelnek a 2015-ös költségvetés azonos oszlopának (HL L 69., 2015.3.13., 1. o.), hozzáadva az 1–8/2015. számú
költségvetés-módosításokat.
(2) A 2016. évi költségvetés saját forrásait a saját forrásokkal foglalkozó tanácsadó bizottság 2015. május 19-i 163. ülésén elfogadott költségvetési előrejelzések alapján
határozták meg.
(3) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 310. cikkének (1) bekezdése így rendelkezik: „A költségvetés bevételeinek és kiadásainak egyensúlyban kell lenniük”.
1
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1. TÁBLÁZAT
A harmonizált hozzáadottértékadó- (héa-) alapok maximált összegének kiszámítása a 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikke (1)
bekezdésének b) pontja alapján

Tagállam

A határértéket meg
nem haladó héaalap
1 %-a

A bruttó nemzeti
jövedelem 1 %-a

Határérték (%-ban)

A bruttó nemzeti
jövedelem 1 %-a a
határértékkel
szorozva

A határértéket
meghaladó héaalap
1 %-a (1)

A héaalap határértékét túllépő
tagállamok

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgium

1 744 699 000

4 145 592 000

50

2 072 796 000

Bulgária

210 850 884

421 349 576

50

210 674 788

210 674 788 Bulgária

Cseh Köztársaság

669 395 447

1 504 649 302

50

752 324 651

669 395 447

1 039 399 365

2 784 815 730

50

1 392 407 865

1 039 399 365

13 041 327 753

31 089 578 000

50

15 544 789 000

13 041 327 753

Észtország

100 673 730

206 957 500

50

103 478 750

100 673 730

Írország

730 296 000

1 681 832 000

50

840 916 000

730 296 000

Dánia
Németország

Görögország

1 744 699 000

737 959 500

1 825 366 000

50

912 683 000

737 959 500

Spanyolország

4 584 349 000

11 112 124 500

50

5 556 062 250

4 584 349 000

Franciaország

9 842 907 391

22 246 075 500

50

11 123 037 750

9 842 907 391

Horvátország

261 595 059

427 238 463

50

213 619 232

5 806 143 000

16 221 126 500

50

8 110 563 250

106 733 609

164 549 000

50

82 274 500

94 350 984

258 200 500

50

129 100 250

94 350 984

Litvánia

150 145 740

384 106 522

50

192 053 261

150 145 740

Luxemburg

298 311 000

319 485 000

50

159 742 500

159 742 500 Luxemburg

Magyarország

446 561 568

1 118 843 433

50

559 421 717

446 561 568

58 943 842

83 745 500

50

41 872 750

2 731 320 500

6 795 975 500

50

3 397 987 750

2 731 320 500

Ausztria

1 540 873 000

3 299 760 000

50

1 649 880 000

1 540 873 000

Lengyelország

1 853 096 591

4 416 658 720

50

2 208 329 360

1 853 096 591

Portugália

808 661 500

1 766 052 500

50

883 026 250

808 661 500

Románia

579 320 158

1 617 874 308

50

808 937 154

579 320 158

Szlovénia

187 196 000

376 395 000

50

188 197 500

187 196 000

Szlovákia

266 308 000

773 099 500

50

386 549 750

266 308 000

Finnország

932 204 500

2 045 366 500

50

1 022 683 250

932 204 500

Svédország

1 958 026 409

4 517 946 432

50

2 258 973 216

1 958 026 409

12 155 879 682

25 379 828 021

50

12 689 914 011

12 155 879 682

73 492 295 755

62 709 278 588

Olaszország
Ciprus
Lettország

Málta
Hollandia

Egyesült Királyság
Összesen

62 937 529 212 146 984 591 507

(1) A felhasználandó alap nem lépi túl a GNI 50 %-át.

213 619 232 Horvátország
5 806 143 000
82 274 500 Ciprus

41 872 750 Málta
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2. TÁBLÁZAT
A hozzáadottérték-adóból származó saját források bontása a 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja
alapján (1 3. alcím)
Tagállam

A határértéket meghaladó héaalap
1 %-a

A héaalapú saját forrásra alkalmazandó egységes kulcs (%-ban)

A héaalapú saját forrás összege az
egységes kulcs alkalmazásával

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgium

1 744 699 000

0,300

523 409 700

Bulgária

210 674 788

0,300

63 202 436

Cseh Köztársaság

669 395 447

0,300

200 818 634

1 039 399 365

0,300

311 819 810

Dánia

13 041 327 753

0,300

3 912 398 326

Észtország

100 673 730

0,300

30 202 119

Írország

730 296 000

0,300

219 088 800

Görögország

737 959 500

0,300

221 387 850

Spanyolország

4 584 349 000

0,300

1 375 304 700

Franciaország

9 842 907 391

0,300

2 952 872 217

Horvátország

213 619 232

0,300

64 085 770

5 806 143 000

0,300

1 741 842 900

Ciprus

82 274 500

0,300

24 682 350

Lettország

94 350 984

0,300

28 305 295

Litvánia

150 145 740

0,300

45 043 722

Luxemburg

159 742 500

0,300

47 922 750

Magyarország

446 561 568

0,300

133 968 470

41 872 750

0,300

12 561 825

Hollandia

2 731 320 500

0,300

819 396 150

Ausztria

1 540 873 000

0,300

462 261 900

Lengyelország

1 853 096 591

0,300

555 928 977

Portugália

808 661 500

0,300

242 598 450

Románia

579 320 158

0,300

173 796 047

Szlovénia

187 196 000

0,300

56 158 800

Szlovákia

266 308 000

0,300

79 892 400

Finnország

932 204 500

0,300

279 661 350

Svédország

1 958 026 409

0,300

587 407 923

12 155 879 682

0,300

3 646 763 905

Németország

Olaszország

Málta

Egyesült Királyság
Összesen

62 709 278 588

18 812 783 576
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3. TÁBLÁZAT
Az egységes kulcs meghatározása és a bruttó nemzeti jövedelmen alapuló források bontása a 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikke
(1) bekezdésének c) pontja alapján (1 4. alcím)
Tagállam

A bruttó nemzeti jövedelem
1 %-a

A „kiegészítő alap” saját forrásra
alkalmazandó egységes kulcs

A „kiegészítő alap” saját forrás
összege az egységes kulcs alkalmazásával

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgium

4 145 592 000

2 957 662 846

Bulgária

421 349 576

300 610 862

Cseh Köztársaság

1 504 649 302

1 073 488 500

Dánia

2 784 815 730

1 986 820 222

31 089 578 000

22 180 786 181

Németország
Észtország

206 957 500

147 653 341

Írország

1 681 832 000

1 199 899 078

Görögország

1 825 366 000

1 302 303 072

Spanyolország

11 112 124 500

7 927 919 046

Franciaország

22 246 075 500

15 871 410 157

Horvátország

427 238 463

304 812 275

16 221 126 500

11 572 924 487

Olaszország
Ciprus

164 549 000

Lettország

258 200 500

Litvánia

384 106 522

274 039 893

Luxemburg

319 485 000

227 935 821

1 118 843 433

798 236 211

Magyarország
Málta

117 397 096
0,7 134 476 ( )
1

184 212 538

83 745 500

59 748 030

Hollandia

6 795 975 500

4 848 572 710

Ausztria

3 299 760 000

2 354 205 998

Lengyelország

4 416 658 720

3 151 054 759

Portugália

1 766 052 500

1 259 985 996

Románia

1 617 874 308

1 154 268 614

Szlovénia

376 395 000

268 538 126

Szlovákia

773 099 500

551 566 017

Finnország

2 045 366 500

1 459 261 911

Svédország

4 517 946 432

3 223 318 238

25 379 828 021

18 107 178 510

Összesen 146 984 591 507

104 865 810 535

Egyesült Királyság

(1) A kulcs számítása: (104 865 810 535) / (146 984 591 507) = 0,713447644136262.
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4. TÁBLÁZAT
A 2007/436/EK, Euratom határozat 4. cikke értelmében a költségvetési egyensúlyhiány megszüntetése érdekében az Egyesült Királyság
részére a 2015. év tekintetében nyújtott korrekció (1 5. alcím)
Együttható (1) (%)

Ismertetés

1. Az Egyesült Királyság részesedése (%-ban) a nem maximált héaalapok összegéből
2. Az Egyesült Királyság részesedése (%-ban) a bővítéssel kapcsolatos kiadásokkal
kiigazított, elkülönített kiadások összességéből

Összeg

19,4 288
7,3 919
12,0 369

3. (1) – (2)

130 016 348 031

4. Összes elkülönített kiadás
5. Bővítéssel kapcsolatos kiadások ( )

36 305 752 879

6. A bővítési kiadásokkal kiigazított, elkülönített kiadások összessége = (4) – (5)

93 710 595 151

2

7. A brit korrekció eredeti összege = (3) × (6) × 0,66

7 444 724 929

8. Brit előny ( )

2 212 027 407

3

9. A brit korrekció alapja = (7) – (8)

5 232 697 523

10. A tradicionális saját forrásokból származó rendkívüli többlet ( )
4

11. Brit korrekció = (9) – (10)

– 50 550 782
5 283 248 305

(1) Kerekített százalékok.
(2) A bővítéssel kapcsolatos kiadások összege (az Unióhoz 2004. április 30. után csatlakozott) 13 tagállam számára elkülönített összes kiadást tartalmazza, kivéve a
közvetlen mezőgazdasági kifizetéseket és a piachoz kapcsolódó kiadásokat, valamint a vidékfejlesztési kiadásoknak az EMOGA Garanciarészlegéből származó részét.
(3) A „brit előny” a korlátozott héára való áttérésből és a GNP/GNI-alapú saját források bevezetéséből eredő, az Egyesült Királyságra vonatkozó hatásoknak felel meg.
(4) Ez a rendkívüli nyereség megfelel az Egyesült Királyság azon nettó nyereségének, amely a tradicionális saját források beszedési költségeket fedező, tagállamok által
visszatartott részének százalékos – 2001. január 1-jével 10 %-ról 25 %-ra történő – emeléséből ered.
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5. TÁBLÁZAT
Az Egyesült Királyságnak nyújtott –5 283 248 305 EUR összegű korrekció finanszírozásának kiszámítása (1 5. alcím)

A GNI-alap
százalékos
aránya

Tagállam

(1)

Németország,
Részesedések
Hollandia,
Németország,
Ausztria és
A 3. oszloppal
Részesedések az
Hollandia,
Svédország
összhangban
Egyesült
Ausztria,
2. oszlopban
felosztásra
Királyság nélkül Svédország és
feltüntetett
került 4. oszlop
az Egyesült
részesedésének
Királyság nélkül
háromnegyede

(2)

(3)

(4)

(5)

Finanszírozási
skála

A korrekciónál
alkalmazott finanszírozási skála

(6) = (2) + (4)
+ (5)

(7)

Belgium

2,82

3,41

5,46

1,54

4,95

261 447 948

Bulgária

0,29

0,35

0,56

0,16

0,50

26 573 040

Cseh Köztársaság

1,02

1,24

1,98

0,56

1,80

94 892 954

Dánia

1,89

2,29

3,67

1,03

3,32

175 628 561

21,15

25,57

0,00

0,00

6,39

337 679 947

Észtország

0,14

0,17

0,27

0,08

0,25

13 052 084

Írország

1,14

1,38

2,22

0,62

2,01

106 067 246

Görögország

1,24

1,50

2,40

0,68

2,18

115 119 431

Spanyolország

7,56

9,14

14,64

4,13

13,26

700 802 719

Franciaország

15,13

18,29

29,31

8,26

26,56

1 402 981 958

Németország

– 19,17

Horvátország

0,29

0,35

0,56

0,16

0,51

26 944 431

Olaszország

11,04

13,34

21,37

6,02

19,36

1 023 009 556

Ciprus

0,11

0,14

0,22

0,06

0,20

10 377 528

Lettország

0,18

0,21

0,34

0,10

0,31

16 283 800

Litvánia

0,26

0,32

0,51

0,14

0,46

24 224 251

Luxemburg

0,22

0,26

0,42

0,12

0,38

20 148 798

Magyarország

0,76

0,92

1,47

0,42

1,34

70 561 531

Málta

0,06

0,07

0,11

0,03

0,10

5 281 535

Hollandia

4,62

5,59

0,00

– 4,19

0,00

1,40

73 814 596

Ausztria

2,24

2,71

0,00

– 2,04

0,00

0,68

35 840 396

Lengyelország

3,00

3,63

5,82

1,64

5,27

278 543 175

Portugália

1,20

1,45

2,33

0,66

2,11

111 378 737

Románia

1,10

1,33

2,13

0,60

1,93

102 033 658

Szlovénia

0,26

0,31

0,50

0,14

0,45

23 737 913

Szlovákia

0,53

0,64

1,02

0,29

0,92

48 756 674

Finnország

1,39

1,68

2,69

0,76

2,44

128 994 091

Svédország

3,07

3,72

0,00

0,00

0,93

49 071 747

17,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0

100,00

100,00

100,00

28,19

100,00

5 283 248 305

Egyesült Királyság
Összesen

A számítások 15 tizedes pontossággal készülnek.

– 2,79

– 28,19
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6. TÁBLÁZAT
Az általános költségvetés finanszírozásának (1) összefoglalása a saját források típusa és tagállamok szerinti bontásban
Héa- és GNI-alapú saját források, beleértve a kiigazításokat is

Tradicionális saját források (TOR)
Nettó cukorilletékek (75 %)

(1)

Egyesült Királyság
Összesen

(2)

Beszedési költségek (a
Összes nettó tradicionális
bruttó TOR 25 %-a) (p.m.)
saját forrás (75 %)

(3) = (1) + (2)

(4)

Héaalapú saját forrás

(5)

GNI-alapú saját forrás

(6)

Brit korrekció

Összes nemzeti hozzájárulás

Részesedés az
összes nemzeti
hozzájárulásból
(%)

(7)

(8) = (5) + (6) + (7)

(9)

Saját források összesen (2)

(10) = (3) + (8)

6 600 000
400 000
3 400 000
3 400 000
26 300 000
0
0
1 400 000
4 700 000
30 900 000
1 700 000
4 700 000
0
0
800 000
0
2 100 000
0
7 200 000
3 200 000
12 800 000
100 000
900 000
0
1 300 000
700 000
2 600 000
9 500 000

1 769 700 000
58 200 000
216 200 000
340 900 000
3 655 500 000
24 900 000
250 700 000
130 300 000
1 261 400 000
1 571 200 000
44 000 000
1 596 900 000
17 800 000
28 200 000
69 600 000
15 100 000
109 300 000
11 200 000
2 230 500 000
208 100 000
489 200 000
131 200 000
123 500 000
64 200 000
96 400 000
113 700 000
514 300 000
3 323 100 000

1 776 300 000
58 600 000
219 600 000
344 300 000
3 681 800 000
24 900 000
250 700 000
131 700 000
1 266 100 000
1 602 100 000
45 700 000
1 601 600 000
17 800 000
28 200 000
70 400 000
15 100 000
111 400 000
11 200 000
2 237 700 000
211 300 000
502 000 000
131 300 000
124 400 000
64 200 000
97 700 000
114 400 000
516 900 000
3 332 600 000

592 100 000
19 533 333
73 200 000
114 766 667
1 227 266 664
8 300 000
83 566 667
43 900 000
422 033 334
534 033 333
15 233 334
533 866 667
5 933 333
9 400 000
23 466 667
5 033 333
37 133 333
3 733 333
745 900 000
70 433 334
167 333 334
43 766 667
41 466 667
21 400 000
32 566 667
38 133 333
172 300 000
1 110 866 667

523 409 700
63 202 436
200 818 634
311 819 810
3 912 398 326
30 202 119
219 088 800
221 387 850
1 375 304 700
2 952 872 217
64 085 770
1 741 842 900
24 682 350
28 305 295
45 043 722
47 922 750
133 968 470
12 561 825
819 396 150
462 261 900
555 928 977
242 598 450
173 796 047
56 158 800
79 892 400
279 661 350
587 407 923
3 646 763 905

2 957 662 846
300 610 862
1 073 488 500
1 986 820 222
22 180 786 181
147 653 341
1 199 899 078
1 302 303 072
7 927 919 046
15 871 410 157
304 812 275
11 572 924 487
117 397 096
184 212 538
274 039 893
227 935 821
798 236 211
59 748 030
4 848 572 710
2 354 205 998
3 151 054 759
1 259 985 996
1 154 268 614
268 538 126
551 566 017
1 459 261 911
3 223 318 238
18 107 178 510

261 447 948
26 573 040
94 892 954
175 628 561
337 679 947
13 052 084
106 067 246
115 119 431
700 802 719
1 402 981 958
26 944 431
1 023 009 556
10 377 528
16 283 800
24 224 251
20 148 798
70 561 531
5 281 535
73 814 596
35 840 396
278 543 175
111 378 737
102 033 658
23 737 913
48 756 674
128 994 091
49 071 747
– 5 283 248 305

3 742 520 494
390 386 338
1 369 200 088
2 474 268 593
26 430 864 454
190 907 544
1 525 055 124
1 638 810 353
10 004 026 465
20 227 264 332
395 842 476
14 337 776 943
152 456 974
228 801 633
343 307 866
296 007 369
1 002 766 212
77 591 390
5 741 783 456
2 852 308 294
3 985 526 911
1 613 963 183
1 430 098 319
348 434 839
680 215 091
1 867 917 352
3 859 797 908
16 470 694 110

3,03
0,32
1,11
2,00
21,37
0,15
1,23
1,33
8,09
16,35
0,32
11,59
0,12
0,18
0,28
0,24
0,81
0,06
4,64
2,31
3,22
1,30
1,16
0,28
0,55
1,51
3,12
13,32

5 518 820 494
448 986 338
1 588 800 088
2 818 568 593
30 112 664 454
215 807 544
1 775 755 124
1 770 510 353
11 270 126 465
21 829 364 332
441 542 476
15 939 376 943
170 256 974
257 001 633
413 707 866
311 107 369
1 114 166 212
88 791 390
7 979 483 456
3 063 608 294
4 487 526 911
1 745 263 183
1 554 498 319
412 634 839
777 915 091
1 982 317 352
4 376 697 908
19 803 294 110

124 700 000

18 465 300 000

18 590 000 000

6 196 666 667

18 812 783 576

104 865 810 535

0

123 678 594 111

100,00

142 268 594 111

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Belgium
Bulgária
Cseh Köztársaság
Dánia
Németország
Észtország
Írország
Görögország
Spanyolország
Franciaország
Horvátország
Olaszország
Ciprus
Lettország
Litvánia
Luxemburg
Magyarország
Málta
Hollandia
Ausztria
Lengyelország
Portugália
Románia
Szlovénia
Szlovákia
Finnország
Svédország

Nettó vámok (75 %)

HU

Tagállam

(1) p.m. (saját források + egyéb bevételek = összes bevétel = összes kiadás); (142 268 594 111 + 1 616 701 373 = 143 885 295 484 = 143 885 295 484).
(2) Összes saját forrás a GNI százalékaként: (142 268 594 111) / (14 698 459 150 700) = 0,97 %; saját források felső korlátja a GNI százalékaként: 1,23 %.

2016.2.24.

2016.2.24.

HU

L 48/21

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

B. ÁLTALÁNOS BEVÉTELKIMUTATÁS KÖLTSÉGVETÉSI SORONKÉNT
Megnevezés

Cím

2016. évi költségvetési év 2015. évi költségvetési év 2014. évi költségvetési év

1

SAJÁT FORRÁSOK

3

TÖBBLETEK, EGYENLEGEK ÉS KIIGAZÍTÁSOK

4

AZ INTÉZMÉNYEKNÉL ÉS EGYÉB UNIÓS SZERVEKNÉL
DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5

142 268 594 111

129 667 123 674

128 866 678 682,39

8 567 801 708

5 100 054 025,61

1 348 027 707

1 300 952 883

1 251 228 829,93

AZ INTÉZMÉNYEK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGÉBŐL
SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

55 455 129

94 453 674

578 079 503,85

6

HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK AZ UNIÓS
MEGÁLLAPODÁSOK ÉS PROGRAMOK KERETÉBEN

60 000 000

60 000 000

3 224 982 237,29

7

KÉSEDELMI KAMATOK ÉS PÉNZBÍRSÁGOK

123 000 000

1 523 000 000

4 606 681 826,68

8

FORRÁSBEVONÁSI ÉS HITELEZÉSI MŰVELETEK

5 217 537

36 890 000

297 309 339,40

9

EGYÉB BEVÉTELEK

25 001 000

30 201 000

15 103 275,47

143 885 295 484

141 280 422 939

143 940 117 720,62

MINDÖSSZESEN

p.m.
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1. CÍM
SAJÁT FORRÁSOK
1 1. ALCÍM — A CUKORPIAC KÖZÖS SZERVEZÉSÉNEK KERETÉBEN MEGÁLLAPÍTOTT LEFÖLÖZÉSEK ÉS EGYÉB
VÁMOK (A 2007/436/EK, EURATOM HATÁROZAT 2. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK A) PONTJA)
1 2. ALCÍM — A 2007/436/EK, EURATOM HATÁROZAT 2. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK A) PONTJÁBAN EMLÍTETT
KÖZÖS VÁMTARIFA SZERINTI VÁMOK ÉS EGYÉB VÁMOK
1 3. ALCÍM — A 2007/436/EK, EURATOM HATÁROZAT 2. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK B) PONTJA ÉRTELMÉBEN A
HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓBÓL SZÁRMAZÓ SAJÁT FORRÁSOK
1 4. ALCÍM — A 2007/436/EK, EURATOM TANÁCSI HATÁROZAT 2. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK C) PONTJA
ÉRTELMÉBEN A BRUTTÓ NEMZETI JÖVEDELEM ALAPJÁN MEGÁLLAPÍTOTT SAJÁT FORRÁSOK
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

2016. évi
költségvetési év

2015. évi
költségvetési év

2014. évi
költségvetési év

% 2014–2016

1 1. ALCÍM
110

A 2005/2006-os forgalmazási évhez és a megelőző
évekhez kapcsolódó termelési illetékek

p.m.

p.m.

– 200 437 776,87

111

Cukortárolási illetékek

p.m.

p.m.

0,—

113

A nem exportált C cukor-, C izoglükóz- és C inulinsziruptermelésre, valamint a C cukorpótlóra és a C izoglükózpótlóra kivetett díjak

p.m.

p.m.

0,—

117

Termelési díj

118

A kiegészítő cukorkvótára és a pótlólagos izoglükózkvótára kivetett egyszeri összegek

p.m.

p.m.

0,—

119

Többletösszeg

p.m.

p.m.

7 272 590,08

124 700 000

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

124 700 000

124 144 904,02

99,55

124 700 000

124 700 000

– 69 020 282,77

– 55,35

18 465 300 000

18 634 700 000

16 498 505 401,97

89,35

18 465 300 000

18 634 700 000

16 498 505 401,97

89,35

18 812 783 576

18 023 353 946

17 746 098 140,88

94,33

18 812 783 576

18 023 353 946

17 746 098 140,88

94,33

104 865 810 535

92 884 369 728

94 863 129 955,36

90,46

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN 104 865 810 535

92 884 369 728

94 863 129 955,36

90,46

1 2. ALCÍM
120

A 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett közös vámtarifa szerinti
vámok és egyéb vámok
1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 3. ALCÍM
130

A 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a hozzáadottérték-adóból
származó saját források
1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 4. ALCÍM
140

A 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat 2. cikke (1)
bekezdésének c) pontja értelmében a bruttó nemzeti
jövedelem alapján megállapított saját források

2016.2.24.
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1 5. ALCÍM — KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNYOK KORREKCIÓJA
1 6. ALCÍM — AZ ÉVES GNI-ALAPÚ HOZZÁJÁRULÁS BRUTTÓ CSÖKKENTÉSE HOLLANDIA ÉS SVÉDORSZÁG
ESETÉBEN
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi
költségvetési év

Megnevezés

2015. évi
költségvetési év

2014. évi
költségvetési év

% 2014–2016

1 5. ALCÍM
150

A költségvetési egyensúlyhiányra tekintettel a 2007/436/
EK, Euratom határozat 4. és 5. cikkével összhangban az
Egyesült Királyság részére juttatott korrekció

0,—

0,—

– 172 034 533,05

1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

0,—

0,—

– 172 034 533,05

1 6. ALCÍM
160

Az éves GNI-alapú hozzájárulás bruttó csökkentése
Hollandia és Svédország esetében a 2007/436/EK,
Euratom határozat 2. cikkének (5) bekezdése értelmében
1 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

1. cím – Összesen 142 268 594 111 129 667 123 674 128 866 678 682,39

90,58
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1. CÍM
SAJÁT FORRÁSOK

1 1. ALCÍM — A CUKORPIAC KÖZÖS SZERVEZÉSÉNEK KERETÉBEN MEGÁLLAPÍTOTT LEFÖLÖZÉSEK ÉS EGYÉB VÁMOK (A 2007/436/
EK, EURATOM HATÁROZAT 2. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK A) PONTJA)

110

A 2005/2006-os forgalmazási évhez és a megelőző évekhez kapcsolódó termelési illetékek
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

– 200 437 776,87

Megjegyzések
A cukorágazat piacának közös szervezése alapján a cukor-, izoglükóz- és inulinszirup-gyártók alap és B termelési
illetéket fizetnek. Ezek az illetékek a piactámogatási kiadások fedezését szolgálták. A jelenleg az ebbe a jogcímcsoportba
beállított összegek a korábban megállapított illetékek felülvizsgálatára vezethetők vissza. A 2007/2008-as forgalmazási
évhez és az azt követő évekhez kapcsolódó illetékek e fejezet 1 1 7. jogcímcsoportjában szerepelnek „termelési díjként”.
Az adatok nem tartalmazzák a beszedési költségeket.
Jogalap
A cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendelet (HL L 178., 2001.6.30.,
1. o.).
Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat
(HL L 163., 2007.6.23., 17. o.) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésének a) pontja.
A 2001/2002-es, a 2002/2003-as, a 2003/2004-es, a 2004/2005-ös és a 2005/2006-os gazdasági évre vonatkozó
cukorágazati termelési illetékek, a 2001/2002-es és a 2004/2005-ös gazdasági év tekintetében alkalmazandó kiegészítő
illeték kiszámításához szükséges együttható, valamint a cukorgyártók által a cukorrépa-eladóknak az illetékek maximális
összege és a 2002/2003-as, a 2003/2004-es és a 2005/2006-os gazdasági évre kivetendő illetékösszeg közötti
különbség alapján fizetendő összegek megállapításáról szóló, 2013. december 2-i 1360/2013/EU tanácsi rendelet
(HL L 343., 2013.12.19., 2. o.).

2016.2.24.
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1 1. ALCÍM — A CUKORPIAC KÖZÖS SZERVEZÉSÉNEK KERETÉBEN MEGÁLLAPÍTOTT LEFÖLÖZÉSEK ÉS EGYÉB VÁMOK (A 2007/436/
EK, EURATOM HATÁROZAT 2. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK A) PONTJA) (folytatás)

110

(folytatás)
Tagállam

2016. évi költségvetés

2015. évi költségvetés

Belgium

p.m.

p.m.

Bulgária

—

—

Cseh Köztársaság

p.m.

p.m.

– 615 887,57

Dánia

p.m.

p.m.

– 8 435 300,68

Németország

p.m.

p.m.

– 66 326 085,22

—

—

Írország

p.m.

p.m.

– 1 629 765,17

Görögország

p.m.

p.m.

0,—

Spanyolország

p.m.

p.m.

– 3 104 371,25

Franciaország

p.m.

p.m.

– 67 344 987,65

Horvátország

—

—

Olaszország

p.m.

p.m.

—

—

Lettország

p.m.

p.m.

– 37 347,10

Litvánia

p.m.

p.m.

– 52 491,31

—

—

p.m.

p.m.

0,—

—

—

0,—

Hollandia

p.m.

p.m.

– 15 999 527,09

Ausztria

p.m.

p.m.

– 6 408 204,35

Lengyelország

p.m.

p.m.

– 3 938 707,93

Portugália

p.m.

p.m.

– 552 030,26

Románia

—

—

Szlovénia

p.m.

p.m.

– 4 159,31

Szlovákia

p.m.

p.m.

– 999 645,34

Finnország

p.m.

p.m.

– 1 324 320,10

Svédország

p.m.

p.m.

3 232 826,45

Egyesült Királyság

p.m.

p.m.

– 8 065 850,48

p.m.

p.m.

– 200 437 776,87

Észtország

Ciprus

Luxemburg
Magyarország
Málta

1 1 0. jogcímcsoport – Összesen

2014. évi teljesítés

– 13 407 918,37
0,—

0,—

0,—
– 5 424 004,14
0,—

0,—

0,—
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1 1. ALCÍM — A CUKORPIAC KÖZÖS SZERVEZÉSÉNEK KERETÉBEN MEGÁLLAPÍTOTT LEFÖLÖZÉSEK ÉS EGYÉB VÁMOK (A 2007/436/
EK, EURATOM HATÁROZAT 2. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK A) PONTJA) (folytatás)
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Cukortárolási illetékek
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
Ez a jogcímcsoport fedezi a tagállami bevételeket azon cukorkészletek el nem távolítása esetében, amelyeket többletkészletnek kell tekinteni a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozása következtében a cukorágazatra vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról szóló, 2004. január 14-i 60/2004/EK bizottsági rendelet (HL L 9., 2004.1.15., 8. o.) értelmében.
Ez a jogcímcsoport fedezi a kinnlévő cukorraktározási adókból származó bevételeket, mivel a raktározási adót eltörölte
a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendelet (HL L 178.,
2001.6.30., 1. o.).
Ez a jogcímcsoport tartalmazza továbbá a cukornak a következő gazdasági évre történő átvitelére vonatkozó részletes
szabályok megállapításáról szóló, 1982. január 13-i 65/82/EGK bizottsági rendelet (HL L 9., 1982.1.14., 14. o.) 5. cikke
szerinti, kinnlévő összegeket, amennyiben az átvitt cukor tárolására vonatkozó kötelezettség nem teljesül, továbbá
tartalmazza a cukorágazatban a minimális készletek rendszerének alkalmazására vonatkozó általános szabályok
megállapításáról szóló, 1981. június 30-i 1789/81/EGK tanácsi rendelettel (HL L 177., 1981.7.1., 39. o.) összhangban
a cukorágazat minimumkészleteinek rendszerét illető általános szabályok nem teljesítésekor esedékes összegeket.
Az adatok nem tartalmazzák a beszedési költségeket.
Jogalap
Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat
(HL L 163., 2007.6.23., 17. o.) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésének a) pontja.
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1 1. ALCÍM — A CUKORPIAC KÖZÖS SZERVEZÉSÉNEK KERETÉBEN MEGÁLLAPÍTOTT LEFÖLÖZÉSEK ÉS EGYÉB VÁMOK (A 2007/436/
EK, EURATOM HATÁROZAT 2. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK A) PONTJA) (folytatás)

111

(folytatás)
Tagállam

2016. évi költségvetés

2015. évi költségvetés

Belgium

p.m.

p.m.

0,—

Bulgária

p.m.

p.m.

0,—

Cseh Köztársaság

p.m.

p.m.

0,—

Dánia

p.m.

p.m.

0,—

Németország

p.m.

p.m.

0,—

Észtország

p.m.

p.m.

0,—

Írország

p.m.

p.m.

0,—

Görögország

p.m.

p.m.

0,—

Spanyolország

p.m.

p.m.

0,—

Franciaország

p.m.

p.m.

0,—

Horvátország

p.m.

p.m.

0,—

Olaszország

p.m.

p.m.

0,—

Ciprus

p.m.

p.m.

0,—

Lettország

p.m.

p.m.

0,—

Litvánia

p.m.

p.m.

0,—

—

—

0,—

Magyarország

p.m.

p.m.

0,—

Málta

p.m.

p.m.

0,—

Hollandia

p.m.

p.m.

0,—

Ausztria

p.m.

p.m.

0,—

Lengyelország

p.m.

p.m.

0,—

Portugália

p.m.

p.m.

0,—

Románia

p.m.

p.m.

0,—

Szlovénia

p.m.

p.m.

0,—

Szlovákia

p.m.

p.m.

0,—

Finnország

p.m.

p.m.

0,—

Svédország

p.m.

p.m.

0,—

Egyesült Királyság

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

Luxemburg

1 1 1. jogcímcsoport – Összesen
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A nem exportált C cukor-, C izoglükóz- és C inulinszirup-termelésre, valamint a C cukorpótlóra és a C
izoglükózpótlóra kivetett díjak
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
A nem exportált C cukor-, C izoglükóz- és C inulinszirup-termelésre kivetett díjakhoz kapcsolódó összegek. Ide
tartoznak a C cukorpótlóra és a C izoglükóz-pótlóra kivetett díjak is.
Az adatok nem tartalmazzák a beszedési költségeket.
Jogalap
A kvótán felüli cukortermelésre vonatkozó részletes végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 1981. szeptember
14-i 2670/81/EGK bizottsági rendelet (HL L 262., 1981.9.16., 14. o.).
Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat
(HL L 163., 2007.6.23., 17. o.) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésének a) pontja.
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(folytatás)
Tagállam

2016. évi költségvetés

2015. évi költségvetés

Belgium

p.m.

p.m.

0,—

Bulgária

—

—

0,—

Cseh Köztársaság

p.m.

p.m.

0,—

Dánia

p.m.

p.m.

0,—

Németország

p.m.

p.m.

0,—

—

—

0,—

Írország

p.m.

p.m.

0,—

Görögország

p.m.

p.m.

0,—

Spanyolország

p.m.

p.m.

0,—

Franciaország

p.m.

p.m.

0,—

Horvátország

—

—

0,—

Olaszország

p.m.

p.m.

0,—

—

—

0,—

Lettország

p.m.

p.m.

0,—

Litvánia

p.m.

p.m.

0,—

—

—

0,—

p.m.

p.m.

0,—

—

—

0,—

Hollandia

p.m.

p.m.

0,—

Ausztria

p.m.

p.m.

0,—

Lengyelország

p.m.

p.m.

0,—

Portugália

p.m.

p.m.

0,—

Románia

—

—

0,—

Szlovénia

p.m.

p.m.

0,—

Szlovákia

p.m.

p.m.

0,—

Finnország

p.m.

p.m.

0,—

Svédország

p.m.

p.m.

0,—

Egyesült Királyság

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

Észtország

Ciprus

Luxemburg
Magyarország
Málta

1 1 3. jogcímcsoport – Összesen

2014. évi teljesítés
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Termelési díj
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

124 700 000

124 700 000

2014. évi költségvetési év

124 144 904,02

Megjegyzések
A cukor piacának jelenlegi közös szervezése keretében a cukor-, izoglükóz- vagy inulinszirup-termelő vállalkozásokra
termelési díjat vetnek ki.
Az adatok nem tartalmazzák a beszedési költségeket.
Jogalap
A cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 58., 2006.2.28.,
1. o.) és különösen annak 16. cikke.
A cukor belső piaca és a kvótarendszer irányítása tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet alkalmazásának részletes
szabályairól szóló, 2006. június 29-i 952/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 178., 2006.7.1., 39. o.).
Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat
(HL L 163., 2007.6.23., 17. o.) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésének a) pontja.
A mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó
egyedi rendelkezésekről (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK
tanácsi rendelet (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.) és különösen annak 51. cikke.
A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/
EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 671. o.) és különösen annak 128. cikke.
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(folytatás)
Tagállam

2016. évi költségvetés

2015. évi költségvetés

2014. évi teljesítés

Belgium

6 600 000

6 600 000

6 601 725,90

Bulgária

400 000

400 000

401 391,00

Cseh Köztársaság

3 400 000

3 400 000

3 154 847,61

Dánia

3 400 000

3 400 000

3 349 426,03

26 300 000

26 339 173,20

26 300 000

Németország
Észtország
Írország

—

—

0,—

p.m.

p.m.

0,—

Görögország

1 400 000

1 400 000

1 428 318,00

Spanyolország

4 700 000

4 700 000

4 728 467,70

Franciaország

30 900 000

30 900 000

30 933 280,80

Horvátország

1 700 000

1 700 000

1 726 191,35

Olaszország

4 700 000

4 700 000

4 173 118,86

Ciprus
Lettország

—

—

0,—

p.m.

p.m.

0,—

Litvánia

800 000

Luxemburg

—

800 000
—

2 100 000

Magyarország
Málta

—

812 268,00
0,—

2 100 000
—

1 989 781,53
0,—

Hollandia

7 200 000

7 200 000

7 243 992,00

Ausztria

3 200 000

3 200 000

3 159 246,60

12 800 000

12 800 000

12 999 821,70

Portugália

100 000

100 000

56 250,00

Románia

900 000

900 000

749 593,27

Lengyelország

Szlovénia

p.m.

Szlovákia

p.m.

0,—

1 300 000

1 300 000

1 317 300,75

Finnország

700 000

700 000

728 991,00

Svédország

2 600 000

2 600 000

2 561 481,88

Egyesült Királyság

9 500 000

9 500 000

9 690 236,84

124 700 000

124 700 000

124 144 904,02

1 1 7. jogcímcsoport – Összesen
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A kiegészítő cukorkvótára és a pótlólagos izoglükózkvótára kivetett egyszeri összegek
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
A vállalkozásoknak az 1234/2007/EK rendelet 58. cikkével összhangban kiosztott kiegészítő cukorkvótára és a
pótlólagos izoglükózkvótára egyszeri összeget vetnek ki.
Az adatok nem tartalmazzák a beszedési költségeket.
Jogalap
A cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 58., 2006.2.28.,
1. o.) és különösen annak 8. cikke, illetve 9. cikkének (2) és (3) bekezdése.
A cukor belső piaca és a kvótarendszer irányítása tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet alkalmazásának részletes
szabályairól szóló, 2006. június 29-i 952/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 178., 2006.7.1., 39. o.).
Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat
(HL L 163., 2007.6.23., 17. o.) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésének a) pontja.
A mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó
egyedi rendelkezésekről (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK
tanácsi rendelet (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.).
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(folytatás)
Tagállam

2016. évi költségvetés

2015. évi költségvetés

Belgium

p.m.

p.m.

0,—

Bulgária

p.m.

p.m.

0,—

Cseh Köztársaság

p.m.

p.m.

0,—

Dánia

p.m.

p.m.

0,—

Németország

p.m.

p.m.

0,—

—

—

0,—

Írország

p.m.

p.m.

0,—

Görögország

p.m.

p.m.

0,—

Spanyolország

p.m.

p.m.

0,—

Franciaország

p.m.

p.m.

0,—

Horvátország

—

—

0,—

Olaszország

p.m.

p.m.

0,—

—

—

0,—

Lettország

p.m.

p.m.

0,—

Litvánia

p.m.

p.m.

0,—

—

—

0,—

p.m.

p.m.

0,—

—

—

0,—

Hollandia

p.m.

p.m.

0,—

Ausztria

p.m.

p.m.

0,—

Lengyelország

p.m.

p.m.

0,—

Portugália

p.m.

p.m.

0,—

Románia

p.m.

p.m.

0,—

Szlovénia

p.m.

p.m.

0,—

Szlovákia

p.m.

p.m.

0,—

Finnország

p.m.

p.m.

0,—

Svédország

p.m.

p.m.

0,—

Egyesült Királyság

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

Észtország

Ciprus

Luxemburg
Magyarország
Málta

1 1 8. jogcímcsoport – Összesen
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Többletösszeg
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

7 272 590,08

Megjegyzések
Az 1308/2013/EU rendelet 142. cikkével összhangban a tagállamok a területükön lévő érintett vállalkozásokra
többletösszeget vetnek ki.
Az adatok nem tartalmazzák a beszedési költségeket.
Jogalap
A cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 58., 2006.2.28.,
1. o.) és különösen annak 15. cikke.
A kvótán felüli cukortermelésre vonatkozóan a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak
megállapításáról szóló, 2006. június 29-i 967/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 176., 2006.6.30., 22. o.).
Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat
(HL L 163., 2007.6.23., 17. o.) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésének a) pontja.
A mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó
egyedi rendelkezésekről (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK
tanácsi rendelet (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.) és különösen annak 64. cikke.
A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/
EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 671. o.).
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(folytatás)
Tagállam

2016. évi költségvetés

2015. évi költségvetés

Belgium

p.m.

p.m.

83 144,11

Bulgária

p.m.

p.m.

0,—

Cseh Köztársaság

p.m.

p.m.

1 954,96

Dánia

p.m.

p.m.

1 740 974,63

Németország

p.m.

p.m.

16 886,63

—

—

0,—

Írország

p.m.

p.m.

0,—

Görögország

p.m.

p.m.

0,—

Spanyolország

p.m.

p.m.

0,—

Franciaország

p.m.

p.m.

5 362 941,03

Horvátország

p.m.

p.m.

0,—

Olaszország

p.m.

p.m.

0,—

—

—

0,—

Lettország

p.m.

p.m.

0,—

Litvánia

p.m.

p.m.

0,—

—

—

0,—

p.m.

p.m.

0,—

—

—

0,—

Hollandia

p.m.

p.m.

66 688,72

Ausztria

p.m.

p.m.

0,—

Lengyelország

p.m.

p.m.

0,—

Portugália

p.m.

p.m.

0,—

Románia

p.m.

p.m.

0,—

Szlovénia

p.m.

p.m.

0,—

Szlovákia

p.m.

p.m.

0,—

Finnország

p.m.

p.m.

0,—

Svédország

p.m.

p.m.

0,—

Egyesült Királyság

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

7 272 590,08

Észtország

Ciprus

Luxemburg
Magyarország
Málta

1 1 9. jogcímcsoport – Összesen

2014. évi teljesítés

L 48/36

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2016.2.24.

1 2. ALCÍM — A 2007/436/EK, EURATOM HATÁROZAT 2. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK A) PONTJÁBAN EMLÍTETT KÖZÖS VÁMTARIFA
SZERINTI VÁMOK ÉS EGYÉB VÁMOK

120

A 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett közös vámtarifa szerinti vámok
és egyéb vámok
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

18 465 300 000

18 634 700 000

2014. évi költségvetési év

16 498 505 401,97

Megjegyzések
A vámoknak saját forrásként a közös kiadások finanszírozásához való rendelése logikusan következik az áruk Unión
belüli szabad mozgásából. Ez a jogcímcsoport tartalmazhat lefölözéseket, támogatásokat, kiegészítő vagy kompenzációs
összegeket, kiegészítő összegeket vagy tényezőket, a közös vámtarifa szerinti vámokat és egyéb vámokat, amelyeket a
harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a Közösségek intézményei már megállapítottak vagy meg
fognak állapítani, valamint az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó, hatályát vesztett szerződés hatálya alá tartozó
termékekre kiszabott vámokat.
Az adatok nem tartalmazzák a beszedési költségeket.
Jogalap
Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat
(HL L 163., 2007.6.23., 17. o.) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésének a) pontja.
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(folytatás)
Tagállam

2016. évi költségvetés

2015. évi költségvetés

2014. évi teljesítés

Belgium

1 769 700 000

1 777 109 902

1 579 252 097,99

Bulgária

58 200 000

60 771 523

56 281 047,22

Cseh Köztársaság

216 200 000

218 992 601

195 365 856,43

Dánia

340 900 000

343 547 332

297 527 451,41

3 655 500 000

3 673 396 526

3 367 018 994,23

24 900 000

24 631 290

22 157 722,02

Írország

250 700 000

256 746 238

227 194 978,98

Görögország

130 300 000

134 450 271

121 801 765,78

Spanyolország

1 261 400 000

1 267 919 835

1 131 277 339,92

Franciaország

1 571 200 000

1 609 531 084

1 425 142 160,20

Horvátország

44 000 000

45 282 852

40 797 860,51

1 596 900 000

1 620 394 666

1 521 698 520,46

Ciprus

17 800 000

19 145 718

17 833 312,16

Lettország

28 200 000

28 395 898

25 916 142,36

Litvánia

69 600 000

68 730 978

63 542 514,10

Luxemburg

15 100 000

15 703 791

14 026 782,88

109 300 000

115 412 112

103 521 371,54

11 200 000

11 939 184

10 453 493,79

2 230 500 000

2 226 496 487

1 990 418 279,32

Ausztria

208 100 000

208 774 381

181 825 082,14

Lengyelország

489 200 000

482 300 013

419 092 498,17

Portugália

131 200 000

129 502 501

111 464 267,00

Románia

123 500 000

122 403 526

105 045 495,15

Szlovénia

64 200 000

65 396 612

58 214 760,15

Szlovákia

96 400 000

99 923 441

94 783 821,56

Finnország

113 700 000

116 487 715

127 444 447,23

Svédország

514 300 000

519 515 847

460 313 132,26

3 323 100 000

3 371 797 676

2 729 094 207,01

18 465 300 000

18 634 700 000

16 498 505 401,97

Németország
Észtország

Olaszország

Magyarország
Málta
Hollandia

Egyesült Királyság
1 2 0. jogcímcsoport – Összesen
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1 3. ALCÍM — A 2007/436/EK, EURATOM HATÁROZAT 2. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK B) PONTJA ÉRTELMÉBEN A
HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓBÓL SZÁRMAZÓ SAJÁT FORRÁSOK

130

A 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a hozzáadottérték-adóból
származó saját források
2016. évi költségvetési év

18 812 783 576

2015. évi költségvetési év

18 023 353 946

2014. évi költségvetési év

17 746 098 140,88

Megjegyzések
Az uniós szabályok szerint meghatározott harmonizált héaalapra a tagállamokban alkalmazandó egységes kulcs 0,30 %.
Az e célból figyelembe vett adóalap egyik tagállam esetében sem haladhatja meg a GNI 50 %-át.
Jogalap
Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat
(HL L 163., 2007.6.23., 17. o.) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 2. cikkének (4) bekezdése.
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1 3. ALCÍM — A 2007/436/EK, EURATOM HATÁROZAT 2. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK B) PONTJA ÉRTELMÉBEN A HOZZÁADOTTÉRTÉKADÓBÓL SZÁRMAZÓ SAJÁT FORRÁSOK (folytatás)
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(folytatás)
Tagállam

2016. évi költségvetés

2015. évi költségvetés

2014. évi teljesítés

Belgium

523 409 700

511 842 600

499 622 100,00

Bulgária

63 202 436

59 662 964

57 927 299,98

Cseh Köztársaság

200 818 634

194 223 456

178 500 769,55

Dánia

311 819 810

302 927 330

285 410 895,73

3 912 398 326

3 776 991 727

3 725 690 100,00

30 202 119

28 498 014

26 144 100,00

Írország

219 088 800

214 960 200

196 628 400,00

Görögország

221 387 850

216 364 200

212 793 600,00

Spanyolország

1 375 304 700

1 327 940 850

1 427 048 700,00

Franciaország

2 952 872 217

2 892 563 036

2 919 401 100,00

Horvátország

64 085 770

62 205 250

63 252 010,89

1 741 842 900

1 703 589 150

1 812 851 100,00

Ciprus

24 682 350

24 307 200

23 013 300,00

Lettország

28 305 295

26 840 306

26 570 100,00

Litvánia

45 043 722

42 528 985

41 524 799,99

Luxemburg

47 922 750

45 415 200

48 755 700,00

133 968 470

127 337 086

116 203 011,65

12 561 825

11 921 060

10 564 650,00

Hollandia

819 396 150

796 827 900

823 095 900,00

Ausztria

462 261 900

449 740 050

449 919 300,00

Lengyelország

555 928 977

501 980 483

521 397 619,07

Portugália

242 598 450

235 658 100

230 141 400,00

Románia

173 796 047

163 693 239

159 153 321,63

Szlovénia

56 158 800

55 037 400

52 845 450,00

Szlovákia

79 892 400

78 020 250

69 001 800,00

Finnország

279 661 350

274 014 000

278 532 000,00

Svédország

587 407 923

561 562 344

557 232 228,74

3 646 763 905

3 336 701 566

2 932 877 383,65

18 812 783 576

18 023 353 946

17 746 098 140,88

Németország
Észtország

Olaszország

Magyarország
Málta

Egyesült Királyság
1 3 0. jogcímcsoport – Összesen
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1 4. ALCÍM — A 2007/436/EK, EURATOM TANÁCSI HATÁROZAT 2. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK C) PONTJA ÉRTELMÉBEN A BRUTTÓ
NEMZETI JÖVEDELEM ALAPJÁN MEGÁLLAPÍTOTT SAJÁT FORRÁSOK

140

A 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat 2. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében a bruttó nemzeti
jövedelem alapján megállapított saját források
2016. évi költségvetési év

104 865 810 535

2015. évi költségvetési év

92 884 369 728

2014. évi költségvetési év

94 863 129 955,36

Megjegyzések
A GNI-alapú bevétel egy „kiegészítő” bevétel, amely a kiadások azon részének finanszírozására szolgál, amelyet egy
adott évben nem lehet a hagyományos saját forrásokból, a héaalapú bevételekből vagy más bevételekből finanszírozni.
Ezáltal biztosított, hogy az Unió általános költségvetése előzetesen mindig egyensúlyban van.
A GNI lehívási kulcsot a más források által nem fedezett, költségvetésben szereplő kiadások finanszírozásához
szükséges további bevételek határozzák meg. Ezért lehívási kulcs kerül alkalmazásra minden egyes tagállam GNI-jére.
A tagállamok GNI-jére alkalmazandó kulcs ebben a pénzügyi évben 0,7134 %.
Jogalap
Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat
(HL L 163., 2007.6.23., 17. o.) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésének c) pontja.
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1 4. ALCÍM — A 2007/436/EK, EURATOM TANÁCSI HATÁROZAT 2. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK C) PONTJA ÉRTELMÉBEN A BRUTTÓ
NEMZETI JÖVEDELEM ALAPJÁN MEGÁLLAPÍTOTT SAJÁT FORRÁSOK (folytatás)
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(folytatás)
Tagállam

2016. évi költségvetés

2015. évi költségvetés

2014. évi teljesítés

Belgium

2 957 662 846

2 677 114 263

2 752 569 449,00

Bulgária

300 610 862

272 938 189

280 112 820,00

Cseh Köztársaság

1 073 488 500

946 409 981

949 765 706,98

Dánia

1 986 820 222

1 781 398 206

1 861 245 102,04

22 180 786 181

19 854 398 530

20 336 920 973,00

147 653 341

129 683 490

130 457 204,00

Írország

1 199 899 078

1 062 586 372

1 005 662 600,00

Görögország

1 302 303 072

1 164 029 800

1 261 209 951,00

Spanyolország

7 927 919 046

7 097 387 238

7 210 679 301,00

Franciaország

15 871 410 157

14 360 602 477

15 014 013 074,00

Horvátország

304 812 275

274 469 466

295 810 080,65

11 572 924 487

10 445 402 587

11 053 651 104,00

Ciprus

117 397 096

107 251 144

107 580 948,00

Lettország

184 212 538

162 773 242

172 605 499,00

Litvánia

274 039 893

240 751 810

244 897 382,99

Luxemburg

227 935 821

200 386 395

227 919 701,00

Magyarország

798 236 211

680 905 632

662 572 556,68

59 748 030

52 599 532

49 386 879,00

Hollandia

4 848 572 710

4 360 923 079

4 382 027 230,00

Ausztria

2 354 205 998

2 119 039 398

2 256 035 360,00

Lengyelország

3 151 054 759

2 645 588 685

2 735 602 991,90

Portugália

1 259 985 996

1 131 025 757

1 160 869 691,00

Románia

1 154 268 614

1 004 358 767

1 016 908 361,28

Szlovénia

268 538 126

242 842 620

247 038 175,00

Szlovákia

551 566 017

487 964 976

508 952 508,00

Finnország

1 459 261 911

1 318 547 150

1 390 603 421,00

Svédország

3 223 318 238

2 847 089 742

3 023 453 942,61

18 107 178 510

15 215 901 200

14 524 577 942,23

104 865 810 535

92 884 369 728

94 863 129 955,36

Németország
Észtország

Olaszország

Málta

Egyesült Királyság
1 4 0. jogcímcsoport – Összesen
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1 5. ALCÍM — KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNYOK KORREKCIÓJA

150

A költségvetési egyensúlyhiányra tekintettel a 2007/436/EK, Euratom határozat 4. és 5. cikkével összhangban az
Egyesült Királyság részére juttatott korrekció
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

0,—

2014. évi költségvetési év

0,—

– 172 034 533,05

Megjegyzések
A költségvetési egyensúlyhiány Egyesült Királyság javára történő megszüntetésére szolgáló (korrekciós) mechanizmust
az Európai Tanács fontainebleau-i ülésén (1984 júniusában) intézményesítették és az erre épülő, saját forrásokról szóló
1985. évi határozattal vezették be. E mechanizmus célja az Egyesült Királyság költségvetési egyensúlyhiányának
csökkentése volt, uniós fizetési kötelezettségeinek mérséklése révén.
Jogalap
Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat
(HL L 163., 2007.6.23., 17. o.) és különösen annak 4. és 5. cikke.
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1 5. ALCÍM — KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNYOK KORREKCIÓJA (folytatás)
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(folytatás)
Tagállam

2016. évi költségvetés

2015. évi költségvetés

2014. évi teljesítés

Belgium

261 447 948

227 330 088

274 500 044,00

Bulgária

26 573 040

23 176 845

27 934 257,01

Cseh Köztársaság

94 892 954

80 365 439

94 610 050,04

Dánia

175 628 561

151 269 379

185 650 032,48

Németország

337 679 947

290 405 953

350 335 402,00

13 052 084

11 012 215

13 009 847,00

Írország

106 067 246

90 230 685

100 289 723,00

Görögország

115 119 431

98 844 865

125 774 188,00

Észtország

Spanyolország

700 802 719

602 682 406

719 085 138,00

Franciaország

1 402 981 958

1 219 446 279

1 497 272 756,00

Horvátország

26 944 431

23 306 875

29 474 619,41

1 023 009 556

886 982 795

1 102 325 579,00

Ciprus

10 377 528

9 107 348

10 728 512,00

Lettország

16 283 800

13 822 068

17 213 087,00

Litvánia

24 224 251

20 443 703

24 422 396,00

Luxemburg

20 148 798

17 016 030

22 729 297,00

Magyarország

70 561 531

57 819 847

65 983 684,97

5 281 535

4 466 547

4 925 108,00

Hollandia

73 814 596

63 786 269

75 487 301,00

Ausztria

35 840 396

30 994 726

38 863 752,00

Lengyelország

278 543 175

224 653 059

272 499 533,66

Portugália

111 378 737

96 042 290

115 767 753,00

Románia

102 033 658

85 286 224

101 443 034,07

Szlovénia

23 737 913

20 621 247

24 635 887,00

Szlovákia

48 756 674

41 436 080

50 755 299,00

Finnország

128 994 091

111 965 875

138 677 954,00

Svédország

49 071 747

41 643 760

51 905 237,96

– 5 283 248 305

– 4 544 158 897

– 5 708 334 005,65

0

0

– 172 034 533,05

Olaszország

Málta

Egyesült Királyság
1 5 0. jogcímcsoport – Összesen
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1 6. ALCÍM — AZ ÉVES GNI-ALAPÚ HOZZÁJÁRULÁS BRUTTÓ CSÖKKENTÉSE HOLLANDIA ÉS SVÉDORSZÁG ESETÉBEN

160

Az éves GNI-alapú hozzájárulás bruttó csökkentése Hollandia és Svédország esetében a 2007/436/EK, Euratom
határozat 2. cikkének (5) bekezdése értelmében
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
Ebben a jogcímcsoportban az éves GNI-alapú hozzájárulásnak a 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat szerinti
bruttó csökkentése kerül kimutatásra egyes tagállamok vonatkozásában.
Jogalap
Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007/436/EK, Euratom határozat végrehajtásáról szóló,
2000. május 22-i 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 130., 2000.5.31., 1. o.) és különösen annak 10. cikke
(9) bekezdése.
Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat
(HL L 163., 2007.6.23., 17. o.) és különösen annak 2. cikke (5) bekezdése.

2016.2.24.

HU

L 48/45

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1 6. ALCÍM — AZ ÉVES GNI-ALAPÚ HOZZÁJÁRULÁS BRUTTÓ CSÖKKENTÉSE HOLLANDIA ÉS SVÉDORSZÁG ESETÉBEN (folytatás)
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(folytatás)
Tagállam

2016. évi költségvetés

2015. évi költségvetés

Belgium

p.m.

p.m.

0,—

Bulgária

p.m.

p.m.

0,—

Cseh Köztársaság

p.m.

p.m.

0,—

Dánia

p.m.

p.m.

0,—

Németország

p.m.

p.m.

0,—

Észtország

p.m.

p.m.

0,—

Írország

p.m.

p.m.

0,—

Görögország

p.m.

p.m.

0,—

Spanyolország

p.m.

p.m.

0,—

Franciaország

p.m.

p.m.

0,—

Horvátország

p.m.

p.m.

0,—

Olaszország

p.m.

p.m.

0,—

Ciprus

p.m.

p.m.

0,—

Lettország

p.m.

p.m.

0,—

Litvánia

p.m.

p.m.

0,—

Luxemburg

p.m.

p.m.

0,—

Magyarország

p.m.

p.m.

0,—

Málta

p.m.

p.m.

0,—

Hollandia

p.m.

p.m.

0,—

Ausztria

p.m.

p.m.

0,—

Lengyelország

p.m.

p.m.

0,—

Portugália

p.m.

p.m.

0,—

Románia

p.m.

p.m.

0,—

Szlovénia

p.m.

p.m.

0,—

Szlovákia

p.m.

p.m.

0,—

Finnország

p.m.

p.m.

0,—

Svédország

p.m.

p.m.

0,—

Egyesült Királyság

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

1 6 0. jogcímcsoport – Összesen

2014. évi teljesítés
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3. CÍM
TÖBBLETEK, EGYENLEGEK ÉS KIIGAZÍTÁSOK
3 0. ALCÍM — AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÖBBLET
3 1. ALCÍM — A HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓ ALAPJÁN A KORÁBBI PÉNZÜGYI ÉVEKRE MEGÁLLAPÍTOTT, AZ 1150/
2000/EK, EURATOM RENDELET 10. CIKKE (4), (5) ÉS (8) BEKEZDÉSÉNEK ALKALMAZÁSÁBÓL
SZÁRMAZÓ EGYENLEGEK ÉS EGYENLEGKIIGAZÍTÁSOK
3 2. ALCÍM — A BRUTTÓ NEMZETI JÖVEDELEM/TERMÉK ALAPJÁN A KORÁBBI PÉNZÜGYI ÉVEKRE MEGÁLLAPÍTOTT,
AZ 1150/2000/EK, EURATOM RENDELET 10. CIKKE (6), (7) ÉS (8) BEKEZDÉSÉNEK ALKALMAZÁSÁBÓL
SZÁRMAZÓ EGYENLEGEK ÉS EGYENLEGKIIGAZÍTÁSOK
3 4. ALCÍM — EGYES TAGÁLLAMOKNAK A SZABADSÁG, A BIZTONSÁG ÉS A JOGÉRVÉNYESÜLÉS TERÜLETÉNEK
EGYES SZAKPOLITIKÁIBÓL VALÓ KIMARADÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIIGAZÍTÁS
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

2016. évi
költségvetési év

2015. évi
költségvetési év

2014. évi
költségvetési év

3 0. ALCÍM
300

Az előző pénzügyi évről rendelkezésre álló többlet

p.m.

302

A külső fellépésekre képzett garanciaalap többletének
visszafizetéséből származó saját források többlete

p.m.

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 434 557 708
p.m.

1 005 406 925,37
0,—

p.m.

1 434 557 708

1 005 406 925,37

p.m.

– 192 713 000

– 78 735 768,07

3 1 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

– 192 713 000

– 78 735 768,07

3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

– 192 713 000

– 78 735 768,07

3 1. ALCÍM
310

Az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 10. cikke (4), (5) és
(8) bekezdésének alkalmazása az 1995. évre és az azt
követő pénzügyi évekre

3103

Az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 10. cikke (4), (5) és
(8) bekezdésének alkalmazása az 1995. évre és az azt
követő évekre

3 2. ALCÍM
320

Az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 10. cikke (6), (7) és
(8) bekezdésének alkalmazása az 1995. évre és az azt
követő pénzügyi évekre

3203

Az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 10. cikke (6), (7) és
(8) bekezdésének alkalmazása az 1995. évre és az azt
követő pénzügyi évekre

p.m.

7 325 957 000

4 212 457 271,70

3 2 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

7 325 957 000

4 212 457 271,70

3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

7 325 957 000

4 212 457 271,70

3 4. ALCÍM
340

Egyes tagállamoknak a szabadság, a biztonság és a
jogérvényesülés területének egyes szakpolitikáiból való
kimaradásával kapcsolatos kiigazítás
3 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

– 1 792 657,35

p.m.

p.m.

– 1 792 657,35

% 2014–
2016
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3 5. ALCÍM — A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY EGYESÜLT KIRÁLYSÁG SZÁMÁRA JUTTATOTT KORREKCIÓJA
FINANSZÍROZÁSÁNAK VÉGLEGES SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYE
3 6. ALCÍM — A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY EGYESÜLT KIRÁLYSÁG SZÁMÁRA JUTTATOTT KORREKCIÓJA
FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐKÖZI AKTUALIZÁLT SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYE
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi
költségvetési év

Megnevezés

2015. évi
költségvetési év

2014. évi
költségvetési év

3 5. ALCÍM
350

A költségvetési egyensúlyhiány Egyesült Királyság
számára juttatott korrekciója finanszírozásának végleges
számítási eredménye

3504

A költségvetési egyensúlyhiány Egyesült Királyság számára
juttatott korrekciója finanszírozásának végleges számítási
eredménye

p.m.

0,—

– 18 021 343,—

3 5 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

0,—

– 18 021 343,—

3 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

0,—

– 18 021 343,—

p.m.

0,—

– 19 260 403,04

3 6 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

0,—

– 19 260 403,04

3 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

0,—

– 19 260 403,04

8 567 801 708

5 100 054 025,61

3 6. ALCÍM
360

A költségvetési egyensúlyhiány Egyesült Királyság
számára juttatott korrekciója finanszírozásának időközi
aktualizált számítási eredménye

3604

A költségvetési egyensúlyhiány Egyesült Királyság számára
juttatott korrekciója finanszírozásának időközi aktualizált
számítási eredménye

3. cím – Összesen

p.m.

% 2014–
2016
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3. CÍM
TÖBBLETEK, EGYENLEGEK ÉS KIIGAZÍTÁSOK

3 0. ALCÍM — AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÖBBLET

300

Az előző pénzügyi évről rendelkezésre álló többlet
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

2014. évi költségvetési év

1 434 557 708

1 005 406 925,37

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 18. cikkével összhangban az egyes pénzügyi évek egyenlegét a következő pénzügyi év
költségvetésében bevételként vagy kiadásként kell szerepeltetni attól függően, hogy többletről vagy hiányról van-e szó.
Az ilyen bevételekre vagy kiadásokra vonatkozó megfelelő becsléseket a költségvetési eljárás során és, ha szükséges, a
költségvetési rendelet 39. cikke szerint benyújtott módosító indítvány útján kell bevezetni a költségvetésbe. A becslések
kidolgozása az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 15. cikkében meghatározott alapelvekkel összhangban történik.
A minden egyes pénzügyi évre vonatkozó végső elszámolás után a becslésektől való bármely eltérés a következő
pénzügyi év költségvetésében szerepel költségvetés-módosítás útján, amelyet a Bizottságnak az előzetes beszámoló
benyújtását követő 15 napon belül be kell nyújtania.
A hiány a III. „Bizottság” szakasz kiadáskimutatásának 27 02 01. jogcímcsoportjában szerepel.

Jogalap

A Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007/436/EK, Euratom határozat végrehajtásáról szóló, 2000. május
22-i 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 130., 2000.5.31., 1. o.).
Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat
(HL L 163., 2007.6.23., 17. o.) és különösen annak 7. cikke.
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) és különösen annak 18. cikke.

302

A külső fellépésekre képzett garanciaalap többletének visszafizetéséből származó saját források többlete
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

2016.2.24.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 48/49

3 0. ALCÍM — AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÖBBLET (folytatás)

302

(folytatás)
Megjegyzések
Ez a jogcímcsoport bármely olyan többlet gyűjtésére szolgál, amely azt követően keletkezett, hogy a külső fellépésekre
képzett garanciaalap elérte az előirányzott összeget, összhangban a 480/2009/EK, Euratom rendelet 3. és 4. cikkével.
Jogalap
Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat
(HL L 163., 2007.6.23., 17. o.).
A külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap létrehozásáról szóló, 2009. május 25-i 480/2009/EK, Euratom tanácsi
rendelet (HL L 145., 2009.6.10., 10. o.).
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdése.
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3 1. ALCÍM — A HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓ ALAPJÁN A KORÁBBI PÉNZÜGYI ÉVEKRE MEGÁLLAPÍTOTT, AZ 1150/2000/EK,
EURATOM RENDELET 10. CIKKE (4), (5) ÉS (8) BEKEZDÉSÉNEK ALKALMAZÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ EGYENLEGEK ÉS
EGYENLEGKIIGAZÍTÁSOK

310

Az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 10. cikke (4), (5) és (8) bekezdésének alkalmazása az 1995. évre és az azt
követő pénzügyi évekre

3103

Az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 10. cikke (4), (5) és (8) bekezdésének alkalmazása az 1995. évre és az azt követő
évekre
2016. évi költségvetési év

p.m.

2015. évi költségvetési év

– 192 713 000

2014. évi költségvetési év

– 78 735 768,07

Megjegyzések
Az 1553/89/EGK, Euratom rendelet 7. cikkének (1) bekezdése szerint a tagállamok legkésőbb július 31-ig megküldik a
Bizottságnak a héa-sajátforrás alapjának teljes összegére vonatkozó kimutatásukat.
A tagállamokat az e kimutatás alapján és az uniós szabályoknak megfelelően kiszámított összeggel terhelik meg, és
jóváírják számukra a megelőző pénzügyi év tényleges tizenkét kifizetését. A Bizottság kidolgozza az egyes tagállamok
egyenlegét, és időben értesíti azokat, hogy az egyenleget ugyanazon év decemberének első munkanapján be tudják
vezetni az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 9. cikke (1) bekezdésében említett bizottsági számlára.
A fent említett kimutatásoknak a Bizottság által végzett ellenőrzései alapján az 1553/89/EGK, Euratom rendelet 9. cikke
szerint történő bármilyen korrekció, vagy/és az előző pénzügyi évek GNI-jének bármilyen, a héaalap határértékét érintő
változtatásai a héaegyenlegek kiigazítását eredményezik.
Jogalap
A hozzáadottérték-adóból származó saját források beszedésének végleges egységes rendszeréről szóló, 1989. május 29-i
1553/89/EGK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 155., 1989.6.7., 9. o.).
A Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007/436/EK, Euratom határozat végrehajtásáról szóló, 2000. május
22-i 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 130., 2000.5.31., 1. o.) és különösen annak 10. cikke (4), (5) és (8)
bekezdése.
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3 1. ALCÍM — A HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓ ALAPJÁN A KORÁBBI PÉNZÜGYI ÉVEKRE MEGÁLLAPÍTOTT, AZ 1150/2000/EK,
EURATOM RENDELET 10. CIKKE (4), (5) ÉS (8) BEKEZDÉSÉNEK ALKALMAZÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ EGYENLEGEK ÉS
EGYENLEGKIIGAZÍTÁSOK (folytatás)

310

(folytatás)

3103

(folytatás)
Tagállam

2016. évi költségvetés

2015. évi költségvetés

2014. évi teljesítés

Belgium

p.m.

72 870 000

9 023 791,36

Bulgária

p.m.

1 525 000

782 111,42

Cseh Köztársaság

p.m.

9 640 000

5 253 417,30

Dánia

p.m.

– 5 927 000

– 5 933 619,05

Németország

p.m.

– 103 806 000

– 27 013 915,04

Észtország

p.m.

608 000

– 459 385,02

Írország

p.m.

7 099 000

6 536 069,87

Görögország

p.m.

– 45 286 000

73 209 509,30

Spanyolország

p.m.

– 72 892 000

– 45 030 311,20

Franciaország

p.m.

– 43 477 000

36 977 772,10

Horvátország

p.m.

– 1 184 000

– 213 679,91

Olaszország

p.m.

– 216 644 000

– 52 745 669,33

Ciprus

p.m.

11 239 000

0,—

Lettország

p.m.

1 669 000

5 899 999,26

Litvánia

p.m.

358 000

– 1 224 942,82

Luxemburg

p.m.

14 886 000

– 10 259 465,23

Magyarország

p.m.

4 379 000

1 928 539,21

Málta

p.m.

3 630 000

0,—

Hollandia

p.m.

– 26 259 000

– 4 502 509,48

Ausztria

p.m.

– 4 400 000

3 073 121,20

Lengyelország

p.m.

30 536 000

– 76 259 558,01

Portugália

p.m.

18 273 000

12 195 115,10

Románia

p.m.

– 12 492 000

2 158 848,32

Szlovénia

p.m.

1 905 000

0,—

Szlovákia

p.m.

6 967 000

34 033,11

Finnország

p.m.

– 8 412 000

– 8 009 160,90

Svédország

p.m.

1 356 000

– 4 155 879,63

Egyesült Királyság

p.m.

161 126 000

0,—

p.m.

– 192 713 000

– 78 735 768,07

3 1 0 3. jogcím – Összesen
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3 2. ALCÍM — A BRUTTÓ NEMZETI JÖVEDELEM/TERMÉK ALAPJÁN A KORÁBBI PÉNZÜGYI ÉVEKRE MEGÁLLAPÍTOTT, AZ 1150/2000/
EK, EURATOM RENDELET 10. CIKKE (6), (7) ÉS (8) BEKEZDÉSÉNEK ALKALMAZÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ EGYENLEGEK ÉS
EGYENLEGKIIGAZÍTÁSOK

320

Az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 10. cikke (6), (7) és (8) bekezdésének alkalmazása az 1995. évre és az azt
követő pénzügyi évekre

3203

Az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 10. cikke (6), (7) és (8) bekezdésének alkalmazása az 1995. évre és az azt követő
pénzügyi évekre
2016. évi költségvetési év

p.m.

2015. évi költségvetési év

7 325 957 000

2014. évi költségvetési év

4 212 457 271,70

Megjegyzések
A tagállamok által az 1287/2003/EK, Euratom rendelet 2. cikkének (2) bekezdésével összhangban megküldött, az előző
év bruttó nemzeti jövedelem aggregátumára vonatkozó számadatok és azok összetevői alapján az egyes tagállamokat az
uniós szabályok szerint kiszámított összeggel terhelik meg, és számukra jóváírják az előző pénzügyi évben történt
tizenkét kifizetést.
A Bizottság kidolgozza az egyes tagállamok egyenlegét, és időben értesíti azokat, hogy az egyenleget ugyanazon év
decemberének első munkanapján be tudják vezetni az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 9. cikke (1) bekezdésében
említett bizottsági számlára.
Az előző pénzügyi évek bruttó nemzeti termékének/bruttó nemzeti jövedelmének az 1287/2003/EK, Euratom rendelet
2. cikkének (2) bekezdése értelmében való változtatása, annak 4. és 5. cikkétől függően, minden érintett tagállam
számára alapot ad arra, hogy kiigazítsa az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 10. cikkének (7) bekezdése alapján
megállapított egyenleget.
Jogalap
A Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007/43/EK, Euratom határozat végrehajtásáról szóló, 2000. május
22-i 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 130., 2000.5.31., 1. o.) és különösen annak 10. cikke (6), (7) és (8)
bekezdése.
A piaci áron számított bruttó nemzeti jövedelem összehangolásáról szóló, 2003. július 15-i 1287/2003/EK, Euratom
tanácsi rendelet (HL L 181., 2003.7.19., 1. o.).
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3 2. ALCÍM — A BRUTTÓ NEMZETI JÖVEDELEM/TERMÉK ALAPJÁN A KORÁBBI PÉNZÜGYI ÉVEKRE MEGÁLLAPÍTOTT, AZ 1150/2000/
EK, EURATOM RENDELET 10. CIKKE (6), (7) ÉS (8) BEKEZDÉSÉNEK ALKALMAZÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ EGYENLEGEK ÉS
EGYENLEGKIIGAZÍTÁSOK (folytatás)

320

(folytatás)

3203

(folytatás)
Tagállam

2016. évi költségvetés

2015. évi költségvetés

2014. évi teljesítés

Belgium

p.m.

147 716 000

109 853 224,02

Bulgária

p.m.

59 923 000

34 946 866,83

Cseh Köztársaság

p.m.

51 471 000

73 085 521,36

Dánia

p.m.

– 60 420 000

– 117 815 874,57

Németország

p.m.

383 851 000

1 386 016 819,89

Észtország

p.m.

11 786 000

7 770 364,28

Írország

p.m.

156 657 000

105 640 410,37

Görögország

p.m.

– 171 235 000

148 775 724,38

Spanyolország

p.m.

– 333 271 000

634 182 093,25

Franciaország

p.m.

300 400 000

0,—

Horvátország

p.m.

– 5 551 000

– 1 201 179,69

Olaszország

p.m.

1 167 877 000

381 035 520,19

Ciprus

p.m.

55 184 000

0,—

Lettország

p.m.

– 1 293 000

19 995 102,02

Litvánia

p.m.

6 460 000

8 741 021,54

Luxemburg

p.m.

74 065 000

– 56 671 059,21

Magyarország

p.m.

42 869 000

37 789 156,61

Málta

p.m.

17 767 000

0,—

Hollandia

p.m.

538 657 000

1 107 926 623,17

Ausztria

p.m.

– 72 668 000

– 60 166 556,31

Lengyelország

p.m.

197 995 000

49 398 353,91

Portugália

p.m.

21 688 000

109 406 869,62

Románia

p.m.

40 791 000

72 788 666,16

Szlovénia

p.m.

14 745 000

0,—

Szlovákia

p.m.

– 14 817 000

– 6 696 989,68

Finnország

p.m.

9 616 000

– 26 309 817,72

Svédország

p.m.

41 121 000

193 966 411,28

Egyesült Királyság

p.m.

4 644 573 000

0,—

p.m.

7 325 957 000

4 212 457 271,7

3 2 0 3. jogcím – Összesen

L 48/54

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2016.2.24.

3 4. ALCÍM — EGYES TAGÁLLAMOKNAK A SZABADSÁG, A BIZTONSÁG ÉS A JOGÉRVÉNYESÜLÉS TERÜLETÉNEK EGYES
SZAKPOLITIKÁIBÓL VALÓ KIMARADÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIIGAZÍTÁS

340

Egyes tagállamoknak a szabadság, a biztonság és a jogérvényesülés területének egyes szakpolitikáiból való
kimaradásával kapcsolatos kiigazítás
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

– 1 792 657,35

Megjegyzések
Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez mellékelt, a Dánia
helyzetéről szóló jegyzőkönyv 3. cikke, valamint az Egyesült Királyság és Írország helyzetéről szóló jegyzőkönyv 5.
cikke ezeket a tagállamokat teljes mértékben mentesíti „A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló
térség” szakpolitikai terület néhány meghatározott területének pénzügyi következményei alól, a kapcsolódó igazgatási
költségek kivételével. Ennek megfelelően a fent említett országok a befizetett saját források tekintetében minden olyan
évben, amelyben nem vesznek részt ezen intézkedésekben, kiigazításra jogosultak.
Az egyes tagállamok kiigazítási mechanizmushoz való hozzájárulásának kiszámítása úgy történik, hogy az e művelethez
vagy szakpolitikához kapcsolódó költségvetési kiadásra alkalmazzák a tagállamok által a piaci áron számított bruttó
nemzeti jövedelem összehangolásáról szóló, 2003. július 15-i 1287/2003/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 181.,
2003.7.19., 1. o.) 2. cikkének (2) bekezdése szerint megküldött, az előző év bruttó nemzeti jövedelem aggregátumára
vonatkozó számadatokat és azok összetevőit.
A Bizottság kidolgozza az egyes tagállamok egyenlegét, és időben értesíti azokat, hogy az egyenleget ugyanazon év
decemberének első munkanapján be tudják vezetni az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 9. cikke (1) bekezdésében
említett bizottsági számlára, ugyanezen rendelet 10a. cikkének megfelelően.
Jogalap
Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007/436/EK, Euratom határozat végrehajtásáról szóló,
2000. május 22-i 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 130., 2000.5.31., 1. o.) és különösen annak 10a.
cikke.
Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről
szóló jegyzőkönyv és különösen annak 3. cikke és az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió
működéséről szóló szerződéshez csatolt, a szabadság, biztonság és igazságosság térsége tekintetében az Egyesült
Királyság és Írország helyzetéről szóló jegyzőkönyv és különösen annak 5. cikke.
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3 4. ALCÍM — EGYES TAGÁLLAMOKNAK A SZABADSÁG, A BIZTONSÁG ÉS A JOGÉRVÉNYESÜLÉS TERÜLETÉNEK EGYES
SZAKPOLITIKÁIBÓL VALÓ KIMARADÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIIGAZÍTÁS (folytatás)

340

(folytatás)
Tagállam

2016. évi költségvetés

2015. évi költségvetés

Belgium

p.m.

p.m.

2 002 598,81

Bulgária

p.m.

p.m.

210 680,74

Cseh Köztársaság

p.m.

p.m.

697 292,21

Dánia

p.m.

p.m.

– 5 768 732,87

Németország

p.m.

p.m.

14 742 277,52

Észtország

p.m.

p.m.

94 419,01

Írország

p.m.

p.m.

– 3 315 510,86

Görögország

p.m.

p.m.

944 652,73

Spanyolország

p.m.

p.m.

5 392 603,41

Franciaország

p.m.

p.m.

11 025 252,65

Horvátország

p.m.

p.m.

110 312,49

Olaszország

p.m.

p.m.

8 348 177,54

Ciprus

p.m.

p.m.

91 301,32

Lettország

p.m.

p.m.

120 648,96

Litvánia

p.m.

p.m.

177 930,11

Luxemburg

p.m.

p.m.

150 863,27

Magyarország

p.m.

p.m.

487 546,82

Málta

p.m.

p.m.

37 433,23

Hollandia

p.m.

p.m.

3 320 348,32

Ausztria

p.m.

p.m.

1 621 642,12

Lengyelország

p.m.

p.m.

1 988 014,63

Portugália

p.m.

p.m.

859 755,01

Románia

p.m.

p.m.

740 086,79

Szlovénia

p.m.

p.m.

184 143,09

Szlovákia

p.m.

p.m.

372 965,33

Finnország

p.m.

p.m.

1 026 106,80

Svédország

p.m.

p.m.

2 131 288,13

Egyesült Királyság

p.m.

p.m.

– 49 586 754,66

p.m.

p.m.

– 1 792 657,35

3 4 0. jogcímcsoport – Összesen

2014. évi teljesítés
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3 5. ALCÍM — A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY EGYESÜLT KIRÁLYSÁG SZÁMÁRA JUTTATOTT KORREKCIÓJA
FINANSZÍROZÁSÁNAK VÉGLEGES SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYE

350

A költségvetési egyensúlyhiány Egyesült Királyság számára juttatott korrekciója finanszírozásának végleges
számítási eredménye

3504

A költségvetési egyensúlyhiány Egyesült Királyság számára juttatott korrekciója finanszírozásának végleges számítási
eredménye
2016. évi költségvetési év

p.m.

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

0,—

– 18 021 343,—

Megjegyzések
Az Egyesült Királyság esetében a költségvetési egyensúlyhiányra vonatkozó korrekció finanszírozása végleges kiszámításának eredménye.
A 2014. évi adatok az Egyesült Királyság számára a 2010. pénzügyi év kapcsán juttatott költségvetési egyensúlyhiánykorrekció végleges finanszírozási számainak felelnek meg.
A 2015. évi adatok az Egyesült Királyság számára a 2011. pénzügyi év kapcsán juttatott költségvetési egyensúlyhiánykorrekció végleges finanszírozási számainak felelnek meg.
Jogalap
Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2000. szeptember 29-i 2000/597/EK, Euratom tanácsi
határozat (HL L 253., 2000.10.7., 42. o.) 4. és 5. cikke.
Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat
(HL L 163., 2007.6.23., 17. o.) 4. és 5. cikke.
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3 5. ALCÍM — A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY EGYESÜLT KIRÁLYSÁG SZÁMÁRA JUTTATOTT KORREKCIÓJA
FINANSZÍROZÁSÁNAK VÉGLEGES SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYE (folytatás)

350

(folytatás)

3504

(folytatás)
Tagállam

2016. évi költségvetés

2015. évi költségvetés

2014. évi teljesítés

Belgium

p.m.

11 815 757

4 520 547,00

Bulgária

p.m.

1 392 513

562 835,00

Cseh Köztársaság

p.m.

4 784 685

2 261 756,21

Dánia

p.m.

3 487 953

3 348 228,98

Németország

p.m.

10 915 347

10 941 079,00

Észtország

p.m.

364 152

334 638,00

Írország

p.m.

3 453 266

5 207 662,00

Görögország

p.m.

2 741 329

452 777,00

Spanyolország

p.m.

27 503 186

5 161 577,00

Franciaország

p.m.

43 503 201

36 713 295,00

Horvátország

—

Olaszország

p.m.

53 237 596

25 185 874,00

Ciprus

p.m.

1 207 563

919 896,00

Lettország

p.m.

244 042

379 038,23

Litvánia

p.m.

768 575

527 852,00

Luxemburg

p.m.

37 104

– 467 949,00

Magyarország

p.m.

2 508 198

828 565,75

Málta

p.m.

344 459

320 963,00

Hollandia

p.m.

5 167 025

1 088 457,00

Ausztria

p.m.

1 172 371

439 387,00

Lengyelország

p.m.

9 539 521

4 174 448,00

Portugália

p.m.

2 909 281

2 496 000,00

Románia

p.m.

2 915 322

– 374 513,82

Szlovénia

p.m.

702 416

896 466,00

Szlovákia

p.m.

1 459 572

913 354,00

Finnország

p.m.

4 044 692

822 308,00

Svédország

p.m.

1 743 115

839 645,02

Egyesült Királyság

p.m.

– 197 962 241

– 126 515 529,37

p.m.

0.

– 18 021 343,00

3 5 0 4. jogcím – Összesen
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3 6. ALCÍM — A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY EGYESÜLT KIRÁLYSÁG SZÁMÁRA JUTTATOTT KORREKCIÓJA
FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐKÖZI AKTUALIZÁLT SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYE

360

A költségvetési egyensúlyhiány Egyesült Királyság számára juttatott korrekciója finanszírozásának időközi
aktualizált számítási eredménye

3604

A költségvetési egyensúlyhiány Egyesült Királyság számára juttatott korrekciója finanszírozásának időközi aktualizált
számítási eredménye
2016. évi
költségvetési év

p.m.

2015. évi
költségvetési év

2014. évi
költségvetési év

0,—

– 19 260 403,04

Megjegyzések
Ez a tétel a brit korrekciónak a költségvetésbe korábban beállított összege és a legutóbbi aktualizált összege közötti
különbség könyvelésére szolgál.
A 2014. évi adatok a 2011. pénzügyi év korrekciójára vonatkozóan a költségvetési egyensúlyhiányra tekintettel az
Egyesült Királyság számára juttatott korrekció finanszírozása ideiglenes számítási eredményének felelnek meg.
A 2015. évi adatok a 2012. és 2013. pénzügyi év korrekciójára vonatkozóan a költségvetési egyensúlyhiányra
tekintettel az Egyesült Királyság számára juttatott korrekció finanszírozása ideiglenes számítási eredményének felelnek
meg.
Jogalap
Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat
(HL L 163., 2007.6.23., 17. o.) 4. és 5. cikke.
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3 6. ALCÍM — A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY EGYESÜLT KIRÁLYSÁG SZÁMÁRA JUTTATOTT KORREKCIÓJA
FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐKÖZI AKTUALIZÁLT SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYE (folytatás)

360

(folytatás)

3604

(folytatás)
Tagállam

2016. évi költségvetés

2015. évi költségvetés

2014. évi teljesítés

Belgium

p.m.

41 696 056

8 101 453,00

Bulgária

p.m.

5 399 849

1 375 381,00

Cseh Köztársaság

p.m.

16 597 084

4 575 664,73

Dánia

p.m.

26 100 869

7 280 440,58

Németország

p.m.

59 409 243

18 309 269,00

Észtország

p.m.

2 731 925

885 630,00

Írország

p.m.

26 072 954

8 409 370,00

Görögország

p.m.

16 075 510

3 438 553,00

Spanyolország

p.m.

119 160 675

21 543 140,00

Franciaország

p.m.

231 245 357

58 179 865,00

Horvátország

p.m.

2 783 075

0,—

Olaszország

p.m.

184 985 384

37 543 615,00

Ciprus

p.m.

3 521 069

479 335,00

Lettország

p.m.

1 747 001

1 323 328,46

Litvánia

p.m.

4 386 557

1 324 873,00

Luxemburg

p.m.

– 1 314 718

– 29 470,00

Magyarország

p.m.

12 478 629

4 517 318,30

Málta

p.m.

1 555 077

438 532,00

Hollandia

p.m.

17 466 600

2 529 744,00

Ausztria

p.m.

4 156 024

1 155 028,00

Lengyelország

p.m.

38 554 600

17 679 999,58

Portugália

p.m.

22 456 571

5 178 017,00

Románia

p.m.

19 182 854

307 073,59

Szlovénia

p.m.

4 698 046

1 156 634,00

Szlovákia

p.m.

6 628 582

1 786 552,00

Finnország

p.m.

18 511 657

1 891 154,00

Svédország

p.m.

6 785 813

2 784 569,89

Egyesült Királyság

p.m.

– 893 072 343

– 231 425 473,17

p.m.

0

– 19 260 403,04

3 6 0 4. jogcím – Összesen
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4. CÍM
AZ INTÉZMÉNYEKNÉL ÉS EGYÉB UNIÓS SZERVEKNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ
BEVÉTELEK
4 0. ALCÍM — KÜLÖNFÉLE ADÓK ÉS LEVONÁSOK
4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK
4 2. ALCÍM — EGYÉB NYUGDÍJJÁRULÉKOK
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi
költségvetési év

Megnevezés

2015. évi
költségvetési év

2014. évi
költségvetési év

% 2014–2016

4 0. ALCÍM
400

403

404

Az intézményi tagok, tisztviselők, egyéb alkalmazottak
és a nyugdíjban részesülő személyek, valamint az
Európai Beruházási Bank, az Európai Központi Bank és
az Európai Beruházási Alap irányító szerveinek tagjai
illetményéből, béréből és juttatásaiból levont adóból
származó bevételek

718 322 869

677 271 687

674 287 546,04

93,87

Az aktív foglalkoztatásban álló intézményi tagok,
tisztviselők és egyéb alkalmazottak ideiglenes hozzájárulásából származó bevételek

p.m.

p.m.

Az aktív foglalkoztatásban álló intézményi tagok,
tisztviselők és egyéb alkalmazottak illetményéből levont
különleges illetékből és szolidaritási adóból származó
bevételek

80 907 654

76 200 621

100 808 264,55

124,60

4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

799 230 523

753 472 308

775 479 740,04

97,03

383 929,45

4 1. ALCÍM
410

A személyzet által a nyugdíjrendszerbe befizetett
járulékok

426 470 277

421 735 470

348 693 712,84

81,76

411

Nyugdíjjogosultságok személyzet által történő
áthozatala, illetve megváltása

100 592 938

103 896 621

109 386 819,46

108,74

412

A személyes okokból szabadságon lévő tisztviselők és
ideiglenes személyzet által a nyugdíjrendszerbe befizetett
járulékok

110 000

110 000

97 727,29

88,84

4 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

527 173 215

525 742 091

458 178 259,59

86,91

Decentralizált szervek és nemzetközi szervezetek által a
nyugdíjrendszerbe befizetett munkaadói járulék

21 623 969

21 738 484

17 570 830,30

81,26

Európai parlamenti képviselők által a nyugdíjrendszerbe
befizetett járulékok

p.m.

p.m.

4 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

21 623 969

21 738 484

17 570 830,30

81,26

4. cím – Összesen

1 348 027 707

1 300 952 883

1 251 228 829,93

92,82

4 2. ALCÍM
420
421

0,—
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4. CÍM
AZ INTÉZMÉNYEKNÉL ÉS EGYÉB UNIÓS SZERVEKNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ
BEVÉTELEK

4 0. ALCÍM — KÜLÖNFÉLE ADÓK ÉS LEVONÁSOK

400

Az intézményi tagok, tisztviselők, egyéb alkalmazottak és a nyugdíjban részesülő személyek, valamint az Európai
Beruházási Bank, az Európai Központi Bank és az Európai Beruházási Alap irányító szerveinek tagjai illetményéből,
béréből és juttatásaiból levont adóból származó bevételek
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

718 322 869

2014. évi költségvetési év

677 271 687

674 287 546,04

Megjegyzések
Ez a bevétel magában foglal minden, az illetmények, bérek és járandóságok valamennyi típusára kivetett adót, kivéve a
Bizottság tagjainak, a közösségi tisztviselőknek, egyéb alkalmazottaknak és a kiadáskimutatás minden egyes címének
01. alcímében említett, a munkaviszony megszűnésekor kompenzációs kifizetésben részesülő személyeknek, valamint a
nyugdíjban részesülő személyeknek fizetett ellátásokat és családi pótlékokat.
Európai Parlament

73 484 272

Tanács

25 490 000

Bizottság
— igazgatás

475 896 378
(379 720 000)

— kutatás és műszaki fejlesztés

(18 676 561)

— kutatás (közvetett cselekvések)

(16 683 776)

— Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF)
— Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)
— Brüsszeli Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal (OIB)
— Luxembourgi Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal (OIL)

(3 255 000)
(684 000)
(2 604 000)
(873 000)

— Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal (PMO)

(1 308 000)

— Az Európai Unió Kiadóhivatala

(3 398 000)

— Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökség (ACER)

(231 893)

— A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű ITrendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (eu-LISA)

(575 397)

— Bioalapú Iparágak közös vállalkozás (BBI)

(26 543)

— Az Elektronikus Hírközlést Szabályozó Európai Hatóságok Testülete (BEREC)

(70 671)

— Tiszta Égbolt közös vállalkozás (CSJU)

(198 436)

— Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO)

(271 893)

— Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség (Chafea
ex-EAHC)
— Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA)

(205 450)
(1 258 625)

— Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek közös vállalkozás (ECSEL, korábbi
ARTEMIS és ENIAC)

(132 131)

— Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA)

(259 580)
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4 0. ALCÍM — KÜLÖNFÉLE ADÓK ÉS LEVONÁSOK (folytatás)

400

(folytatás)
— Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért
Felelős Európai Ügynökség (Frontex)

(879 355)

— Európai Menekültügyi Támogató Hivatal (EASO)

(229 585)

— Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA)

(4 335 231)

— Európai Bankfelügyeleti Hatóság (EBA)

(1 324 237)

— Európai Igazságügyi Együttműködési Egység (Eurojust)
— Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC)
— Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop)

(803 500)
(1 619 141)
(564 801)

— Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA)

(3 638 825)

— Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA)

(1 353 711)

— Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA)
— Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA)

(328 585)
(1 726 786)

— Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound)

(743 061)

— Európai GNSS Ellenőrzési Hatóság (Galileo)

(520 980)

— Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE)

(139 683)

— Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT)

(161 678)

— Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság (EIOPA)

(625 754)

— Fúziósenergia-fejlesztési és ITER európai közös vállalkozás (F4E)
— Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (EMSA)
— Európai Gyógyszerügynökség (EMA)

(2 058 636)
(963 262)
(5 461 786)

— A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA)

(565 560)

— Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA)

(258 185)

— Európai Rendőrakadémia (CEPOL)

(173 018)

— Európai Rendőrségi Hivatal (Europol)
— Shift2Rail közös vállalkozás (Shift2Rail)
— Európai Vasúti Ügynökség (ERA)
— Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége (ERCEA)

(2 846 113)
(10 529)
(917 935)
(1 261 487)

— Európai Értékpapírpiaci Felügyeleti Hatóság (ESMA)

(915 273)

— Európai Képzési Alapítvány (ETF)

(842 296)

— Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA)

(504 570)

— Kis- és Középvállalkozások Végreható Ügynökség (EASME ex-EACI)

(815 240)

— Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai közös vállalkozás (FCH)

(131 711)

— Innováció és Közlekedési Hálózatok Végrehjató Ügynökség (INEA ex-TEN-T EA)

(532 406)

— Innovatív Gyógyszerek Kezdeményezés közös vállalkozás (IMI)

(271 910)

— Új Generációs Európai Légiforgalom-irányítási Rendszer közös vállalkozás (SESAR)

(234 397)

— Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (BPHH)

(4 301 236)

— Kutatási Végrehajtó Hivatal (REA)

(1 307 504)

— Egységes Szanálási Testület (ESZT)

(909 095)
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— Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT)

(1 186 360)

Bíróság

27 907 000

Számvevőszék

11 192 000

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

4 567 558

Régiók Bizottsága

3 636 656

Európai ombudsman

644 005

Európai adatvédelmi biztos

495 000

Európai Külügyi Szolgálat

19 861 000

Európai Beruházási Bank

43 900 000

Európai Központi Bank

27 800 000

Európai Beruházási Alap

3 449 000
Összesen

718 322 869

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv és különösen annak 12. cikke.
A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a
Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke
elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi
rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.).
Az Európai Közösségek javára megállapított adók alkalmazási elveinek és eljárásának meghatározásáról szóló, 1968.
február 29-i 260/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 56., 1968.3.4., 8. o.).
Az élet- és munkakörülmények javítását szolgáló európai alapítvány személyi állománya alkalmazási feltételeinek
megállapításáról szóló, 1976. június 29-i 1860/76/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 214., 1976.8.6.,
24. o.).
A Számvevőszék tagjainak járandóságairól szóló, 1977. október 18-i 2290/77/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet
(HL L 268., 1977.10.20., 1. o.).
Az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről szóló, 1994. március 9-i 94/
262/ESZAK, EK, Euratom európai parlamenti határozat (HL L 113., 1994.5.4., 15. o.).
Az európai adatvédelmi biztos feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről szóló, 2002.
július 1-jei 1247/2002/EK európai parlamenti, tanácsi és bizottsági határozat (HL L 183., 2002.7.12., 1. o.).
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Az Európai Tanács elnökére vonatkozó alkalmazási feltételek megállapításáról szóló, 2009. december 1-jei 2009/909/
EU tanácsi határozat (HL L 322., 2009.12.9., 35. o.).
Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjére vonatkozó alkalmazási feltételek megállapításáról szóló, 2009.
december 1-jei 2009/910/EU tanácsi határozat (HL L 322., 2009.12.9., 36. o.).
Az Európai Unió Tanácsának főtitkárára vonatkozó alkalmazási feltételek megállapításáról szóló, 2009. december 1-jei
2009/912/EU tanácsi határozat (HL L 322., 2009.12.9., 38. o.).

403

Az aktív foglalkoztatásban álló intézményi tagok, tisztviselők és egyéb alkalmazottak ideiglenes hozzájárulásából
származó bevételek
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

383 929,45

Megjegyzések
Az ideiglenes hozzájárulásra vonatkozó rendelkezéseket 2003. június 30-ig alkalmazták. Ezért ez a költségvetési sor
magában foglal minden, a Bizottság tagjai, valamint az aktív foglalkoztatásban lévő tisztviselők és egyéb alkalmazottak
illetményéből származó ideiglenes hozzájárulás maradványösszegéből eredő bevételt.
Európai Parlament

p.m.

Tanács

p.m.

Bizottság

p.m.

— igazgatás

(p.m.)

— kutatás és műszaki fejlesztés

(p.m.)

— kutatás (közvetett cselekvések)

(p.m.)

— Európai Személyzeti Felvételi Hivatal

(p.m.)

— Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF)

(p.m.)

— Brüsszeli Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal (OIB)

(p.m.)

— Luxembourgi Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal (OIL)

(p.m.)

— Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal (PMO)

(p.m.)

— Az Európai Unió Kiadóhivatala

(p.m.)

— Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO)

(p.m.)

— Eurojust

(p.m.)

— Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EUOSHA)

(p.m.)

— Európai Gyógyszerügynökség (EMEA)

(p.m.)

— Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA)

(p.m.)

— Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop)

(p.m.)
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— Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA)

(p.m.)

— Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA)

(p.m.)

— Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound)

(p.m.)

— Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (EMSA)

(p.m.)

— A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja
(EMCDDA)

(p.m.)

— Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA)

(p.m.)

— Európai Képzési Alapítvány (ETF)

(p.m.)

— Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (BPHH)

(p.m.)

— Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT)

(p.m.)

Az Európai Unió Bírósága

p.m.

Számvevőszék

p.m.

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

p.m.

Régiók Bizottsága

p.m.

Európai ombudsman

p.m.

Európai adatvédelmi biztos

p.m.
Összesen

p.m.

Jogalap
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen a 2003. december 15-ig érvényben lévő
változatának 66a. cikke.
A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a
Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke
elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi
rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.).
A Számvevőszék tagjainak járandóságairól szóló, 1977. október 18-i 2290/77/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet
(HL L 268., 1977.10.20., 1. o.).
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Az aktív foglalkoztatásban álló intézményi tagok, tisztviselők és egyéb alkalmazottak illetményéből levont
különleges illetékből és szolidaritási adóból származó bevételek
2016. évi költségvetési év

80 907 654

2015. évi költségvetési év

76 200 621

2014. évi költségvetési év

100 808 264,55

Megjegyzések
A jogcímcsoport a személyzeti szabályzat 66a. cikkével összhangban az aktív foglalkoztatásban lévő tisztviselők és
egyéb alkalmazottak illetményéből levont különleges illetékből és szolidaritási adóból származó bevételek nyilvántartására szolgál.
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10 797 731

Európai Parlament
Tanács

3 192 000

Bizottság
— igazgatás

54 463 584
(33 925 000)

— kutatás és műszaki fejlesztés

(4 668 696)

— kutatás (közvetett cselekvések)

(3 955 390)

— Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF)

(654 000)

— Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

(131 000)

— Brüsszeli Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal (OIB)

(443 000)

— Luxembourgi Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal (OIL)

(153 000)

— Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal (PMO)

(246 000)

— Az Európai Unió Kiadóhivatala

(687 000)

— Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökség (ACER)

(70 939)

— A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű
IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (eu-LISA)

(67 652)

— Bioalapú Iparágak közös vállalkozás (BBI)

(4 248)

— Az Elektronikus Hírközlést Szabályozó Európai Hatóságok Testülete (BEREC)

(18 066)

— Tiszta Égbolt közös vállalkozás (CSJU)

(42 820)

— Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO)

(55 164)

— Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség
(Chafea ex-EAHC)

(39 877)

— Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA)

(210 161)

— Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek közös vállalkozás (ECSEL,
korábbi ARTEMIS és ENIAC)

(28 558)

— Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA)

(56 760)

— Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (FRONTEX)
— Európai Menekültügyi Támogató Hivatal (EASO)
— Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA)

(267 941)
(51 249)
(1 027 061)

— Európai Bankfelügyeleti Hatóság (EBA)

(186 645)

— Európai Igazságügyi Együttműködési Egység (Eurojust)

(123 513)

— Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC)

(216 261)

— Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop)

(133 677)

— Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA)

(624 311)

— Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA)

(215 937)

— Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA)

(81 532)

— Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA)

(410 436)
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— Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound)

(134 366)

— Európai GNSS Ellenőrzési Hatóság (Galileo)

(146 103)

— Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE)

(40 536)

— Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT)

(47 040)

— Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság (EIOPA)

(139 567)

— Fúziósenergia-fejlesztési és ITER európai közös vállalkozás (F4E)

(451 994)

— Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (EMSA)

(276 665)

— Európai Gyógyszerügynökség (EMA)

(716 620)

— A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA)

(153 182)

— Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA)

(64 034)

— Európai Rendőrakadémia (CEPOL)

(30 070)

— Európai Rendőrségi Hivatal (Europol)
— Shift2Rail közös vállalkozás (Shift2Rail)

(656 819)
(1 489)

— Európai Vasúti Ügynökség (ERA)

(194 656)

— Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége (ERCEA)

(236 326)

— Európai Értékpapírpiaci Felügyeleti Hatóság (ESMA)

(175 045)

— Európai Képzési Alapítvány (ETF)

(175 912)

— Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA)

(110 215)

— Kis- és Középvállalkozások Végreható Ügynökség (EASME ex-EACI)

(120 826)

— Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai közös vállalkozás (FCH)

(34 624)

— Innováció és Közlekedési Hálózatok Végrehjató Ügynökség (INEA ex-TEN-T EA)

(100 006)

— Innovatív Gyógyszerek Kezdeményezés közös vállalkozás (IMI)

(58 707)

— Új Generációs Európai Légiforgalom-irányítási Rendszer közös vállalkozás (SESAR)

(51 542)

— Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (BPHH)

(921 184)

— Kutatási Végrehajtó Hivatal (REA)

(229 524)

— Egységes Szanálási Testület (ESZT)

(140 479)

— Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT)

(260 159)

Bíróság

5 147 000

Számvevőszék

1 800 000

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

880 233

Régiók Bizottsága

706 771

Európai ombudsman

70 335

Európai adatvédelmi biztos

83 000
3 767 000

Európai Külügyi Szolgálat
Összesen

80 907 654
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Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 66a. cikke.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a
Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke
elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi
rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.).
A Számvevőszék tagjainak járandóságairól szóló, 1977. október 18-i 2290/77/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet
(HL L 268., 1977.10.20., 1. o.).
Az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről szóló, 1994. március 9-i 94/
262/ESZAK, EK, Euratom európai parlamenti határozat (HL L 113., 1994.5.4., 15. o.).
Az európai adatvédelmi biztos feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről szóló, 2002.
július 1-jei 1247/2002/EK európai parlamenti, tanácsi és bizottsági határozat (HL L 183., 2002.7.12., 1. o.).
Az Európai Tanács elnökére vonatkozó alkalmazási feltételek megállapításáról szóló, 2009. december 1-jei 2009/909/
EU tanácsi határozat (HL L 322., 2009.12.9., 35. o.).
Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjére vonatkozó alkalmazási feltételek megállapításáról szóló, 2009.
december 1-jei 2009/910/EU tanácsi határozat (HL L 322., 2009.12.9., 36. o.).
Az Európai Unió Tanácsának főtitkárára vonatkozó alkalmazási feltételek megállapításáról szóló, 2009. december 1-jei
2009/912/EU tanácsi határozat (HL L 322., 2009.12.9., 38. o.).

4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK
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A személyzet által a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékok
2016. évi költségvetési év

426 470 277

2015. évi költségvetési év

421 735 470

Megjegyzések

A bevétel a személyzet által a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékokat tartalmazza.

2014. évi költségvetési év

348 693 712,84
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Európai Parlament

59 667 459

Tanács

21 733 000

Bizottság
— igazgatás

292 000 614
(182 465 000)

— kutatás és műszaki fejlesztés

(18 468 895)

— kutatás (közvetett cselekvések)

(16 477 720)

— Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF)
— Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

(3 302 000)
(907 000)

— Brüsszeli Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal (OIB)

(4 724 000)

— Luxembourgi Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal (OIL)

(1 446 000)

— Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal (PMO)

(2 396 000)

— Az Európai Unió Kiadóhivatala

(4 340 000)

— Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökség (ACER)

(430 236)

— A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű
IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (eu-LISA)

(827 848)

— Bioalapú Iparágak közös vállalkozás (BBI)

(37 417)

— Az Elektronikus Hírközlést Szabályozó Európai Hatóságok Testülete (BEREC)

(113 262)

— Tiszta Égbolt közös vállalkozás (CSJU)

(191 657)

— Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO)

(297 514)

— Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és MezőgazdaságiVégrehajtó Ügynökség
(Chafea ex-EAHC)

(288 996)

— Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA)

(1 980 724)

— Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek közös vállalkozás (ECSEL,
korábbi ARTEMIS és ENIAC)

(156 557)

— Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA)

(374 386)

— Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (FRONTEX)
— Európai Menekültügyi Támogató Hivatal (EASO)
— Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA)
— Európai Bankfelügyeleti Hatóság (EBA)

(1 438 297)
(367 562)
(5 167 979)
(947 222)

— Európai Igazságügyi Együttműködési Egység (Eurojust)

(1 161 506)

— Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC)

(1 572 724)

— Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop)
— Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA)

(752 900)
(3 534 056)
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410

(folytatás)
— Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA)
— Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA)
— Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA)

(1 270 415)
(399 690)
(2 514 865)

— Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound)

(726 087)

— Európai GNSS Ellenőrzési Hatóság (Galileo)

(827 978)

— Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE)

(239 850)

— Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT)

(341 753)

— Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság (EIOPA)

(747 532)

— Fúziósenergia-fejlesztési és ITER európai közös vállalkozás (F4E)

(2 645 185)

— Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (EMSA)

(1 471 858)

— Európai Gyógyszerügynökség (EMA)

(4 390 382)

— A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA)

(730 558)

— Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA)

(391 208)

— Európai Rendőrakadémia (CEPOL)

(176 023)

— Európai Rendőrségi Hivatal (Europol)
— Shift2Rail közös vállalkozás (Shift2Rail)

(3 489 707)
(22 827)

— Európai Vasúti Ügynökség (ERA)

(1 002 769)

— Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége (ERCEA)

(1 915 843)

— Európai Értékpapírpiaci Felügyeleti Hatóság (ESMA)

(973 209)

— Európai Képzési Alapítvány (ETF)

(905 763)

— Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA)

(642 697)

— Kis- és Középvállalkozások Végreható Ügynökség (EASME ex-EACI)

(1 156 340)

— Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai közös vállalkozás (FCH)

(153 548)

— Innováció és Közlekedési Hálózatok Végrehjató Ügynökség (INEA ex-TEN-T EA)

(785 921)

— Innovatív Gyógyszerek Kezdeményezés közös vállalkozás (IMI)

(278 112)

— Új Generációs Európai Légiforgalom-irányítási Rendszer közös vállalkozás (SESAR)

(260 787)

— Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (BPHH)

(5 086 470)

— Kutatási Végrehajtó Hivatal (REA)

(2 478 891)

—Egységes Szanálási Testület (ESZT)

(325 335)

— Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT)

(1 481 553)
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(folytatás)
Bíróság

18 451 000

Számvevőszék

7 496 000

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

5 338 577

Régiók Bizottsága

3 772 117

Európai ombudsman

518 510

Európai adatvédelmi biztos

394 000
17 099 000

Európai Külügyi Szolgálat
Összesen

426 470 277

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
Az élet- és munkakörülmények javítását szolgáló európai alapítvány személyi állománya alkalmazási feltételeinek
megállapításáról szóló, 1976. június 29-i 1860/76/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 214., 1976.8.6.,
24. o.).
411

Nyugdíjjogosultságok személyzet által történő áthozatala, illetve megváltása
2016. évi költségvetési év

100 592 938

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

103 896 621

109 386 819,46

Megjegyzések
A bevétel a tisztviselők korábbi munkahelyeiken megszerzett nyugdíjjogosultsága biztosításmatematikai egyenértékének
vagy átalánydíjas visszavásárlási értékének az Uniónak történő befizetését tartalmazza.
9 100 000

Európai Parlament
Tanács

p.m.
91 492 938

Bizottság
Az Európai Unió Bírósága

p.m.

Számvevőszék

p.m.

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

p.m.

Régiók Bizottsága

p.m.

Európai ombudsman

p.m.

Európai adatvédelmi biztos

p.m.

Európai Külügyi Szolgálat

p.m.
Összesen

100 592 938
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Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

412

A személyes okokból szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes személyzet által a nyugdíjrendszerbe befizetett
járulékok
2015. évi költségvetési év

2016. évi költségvetési év

110 000

2014. évi költségvetési év

110 000

97 727,29

Megjegyzések
A személyes okokból szabadságon lévő tisztviselők és egyéb alkalmazottak továbbra is szerezhetnek nyugdíjjogosultságokat, feltéve, hogy viseli a munkaadói járulékköltséget is.
10 000

Európai Parlament
Tanács

p.m.

Bizottság

100 000

Az Európai Unió Bírósága

p.m.

Számvevőszék

p.m.

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

p.m.

Régiók Bizottsága

p.m.

Európai ombudsman

p.m.

Európai adatvédelmi biztos

p.m.

Európai Külügyi Szolgálat

p.m.
110 000

Összesen

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

4 2. ALCÍM — EGYÉB NYUGDÍJJÁRULÉKOK

420

Decentralizált szervek és nemzetközi szervezetek által a nyugdíjrendszerbe befizetett munkaadói járulék
2016. évi költségvetési év

21 623 969

2015. évi költségvetési év

21 738 484

2014. évi költségvetési év

17 570 830,30
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420

(folytatás)
Megjegyzések
A bevétel a decentralizált szervek és nemzetközi szervezetek által a nyugdíjrendszerbe befizetett munkaadói járulékot
mutatja.
21 623 969

Bizottság

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
421

Európai parlamenti képviselők által a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékok
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
A bevétel az európai parlamenti képviselők által a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékokat tartalmazza.
Európai Parlament

p.m.

Jogalap
Az Európai Parlament képviselőit megillető költségtérítésekre és juttatásokra vonatkozó szabályzat és különösen annak
III. melléklete.

L 48/74

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

5. CÍM
AZ INTÉZMÉNYEK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
5 0. ALCÍM — INGÓSÁGOK ÉS INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
5 1. ALCÍM — BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
5 2. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ
BEVÉTELEK
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

2016. évi
költségvetési év

2015. évi
költségvetési év

2014. évi
költségvetési év

% 2014–2016

5 0. ALCÍM
500

Ingóságok értékesítéséből származó bevételek

5000

Járművek értékesítéséből származó bevételek – Címzett
bevétel

p.m.

p.m.

16 070,—

5001

Egyéb ingóságok értékesítéséből származó bevételek –
Címzett bevétel

p.m.

p.m.

325 842,05

5002

Egyéb intézmények és szervezetek részére teljesített
termékértékesítésből származó bevételek – Címzett
bevétel

p.m.

p.m.

667 661,62

p.m.

p.m.

1 009 573,67

5 0 0. jogcímcsoport – Összesen
501

Ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek

p.m.

p.m.

0,—

502

Kiadványok, nyomtatványok és filmek értékesítéséből
származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

345 124,64

p.m.

p.m.

1 354 698,31

p.m.

p.m.

649,34

5 0. ALCÍM – ÖSSZESEN
5 1. ALCÍM
510

Felszerelések és berendezések bérbeadásából származó
bevételek – Címzett bevétel

511

Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából
származó bevételek, a bérbeadással kapcsolatos díjak
visszatérítése

5110

Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó
bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

17 113 535,02

5111

A bérbeadással kapcsolatos díjak visszatérítése – Címzett
bevétel

p.m.

p.m.

2 289 800,67

5 1 1. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

19 403 335,69

5 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

19 403 985,03

5 2. ALCÍM
520

Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, valamint az
intézmények számláin keletkező banki és egyéb kamatokból származó bevételek

455 129

453 674

2 142 331,10

470,71

Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, a támogatott
szervezetek számláira befolyó és a Bizottsághoz átutalt
banki és egyéb kamatokból származó bevételek

10 000 000

50 000 000

15 550 692,95

155,51

522

Előfinanszírozásból származó kamatok

40 000 000

40 000 000

18 567 546,46

46,42

523

Vagyonkezelői számlákon keletkezett bevételek –
Címzett bevétel

p.m.

p.m.

50 455 129

90 453 674

521

5 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

123 434,10
36 384 004,61

72,11
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5 5. ALCÍM — SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁSBÓL ÉS MUNKAVÉGZÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNYEK ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS
VISSZATÉRÍTÉSEK
5 8. ALCÍM — EGYÉB ELLENTÉTELEZÉSEK
5 9. ALCÍM — IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

2016. évi
költségvetési év

2015. évi
költségvetési év

2014. évi
költségvetési év

% 2014–2016

5 5. ALCÍM
550

Egyéb intézmények és szervezetek részére teljesített szolgáltatásokból és munkavégzésből származó bevételek,
ideértve az egyéb intézmények és szervezetek helyett
fizetett, majd általuk megtérített kiküldetési díjakat –
Címzett bevétel

p.m.

p.m.

37 192 210,99

551

Harmadik személyek részére, kérésükre teljesített szolgáltatásokból származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

4 413 932,61

p.m.

p.m.

41 606 143,60

5 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

5 7. ALCÍM
570

A jogalap nélkül kifizetett összegek visszafizetéséből
származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

43 544 889,76

571

Meghatározott célú bevételek (alapítványi befizetések,
támogatások, adományok, hagyaték), ideértve az egyes
intézmények saját címzett bevételeit – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

20 899,93

572

Egy másik intézmény nevében keletkezett jóléti kiadások
visszafizetése

p.m.

p.m.

0,—

573

Az intézmény adminisztratív működéséhez kapcsolódó
egyéb hozzájárulások és visszatérítések – Címzett
bevétel

p.m.

p.m.

164 795 528,82

Az uniós küldöttségeken dolgozó bizottsági személyzet
vonatkozásában a Bizottság által az Európai Külügyi
Szolgálatnak (EKSZ) nyújtott hozzájárulásból származó
bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

263 844 850,57

5 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

472 206 169,08

574

5 8. ALCÍM
580

Bérleti díjakból származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

17 828,08

581

Beszedett biztosítási díjakból származó bevételek –
Címzett bevétel

p.m.

p.m.

549 164,94

p.m.

p.m.

566 993,02

5 8. ALCÍM – ÖSSZESEN

5 9. ALCÍM
590

Igazgatási tevékenységekből származó egyéb bevételek

5 000 000

4 000 000

6 557 510,20

131,15

5 9. ALCÍM – ÖSSZESEN

5 000 000

4 000 000

6 557 510,20

131,15

5. cím – Összesen

55 455 129

94 453 674

578 079 503,85

1 042,43
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5 0. ALCÍM — INGÓSÁGOK ÉS INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

500

Ingóságok értékesítéséből származó bevételek

5000

Járművek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

16 070,—

Megjegyzések
Ez a jogcím az intézmények tulajdonában lévő szállítási eszközök értékesítéséből, illetve értékbeszámításából származó
bevételek kimutatására szolgál.
Ugyancsak tartalmazza a lecserélt vagy leselejtezett gépjárművek értékesítéséből származó bevételeket, miután könyv
szerinti értéküket nullára leírták.
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a) és b) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek
tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket
lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.
Európai Parlament

p.m.

Tanács

p.m.

Bizottság

p.m.

Az Európai Unió Bírósága

p.m.

Számvevőszék

p.m.

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

p.m.

Régiók Bizottsága

p.m.

Európai ombudsman

p.m.

Európai adatvédelmi biztos

p.m.

Európai Külügyi Szolgálat

p.m.
Összesen

5001

p.m.

Egyéb ingóságok értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

325 842,05

Megjegyzések
Ez a jogcím az intézmények tulajdonában lévő, nem szállítási eszközök értékesítéséből, illetve értékbeszámításából
származó bevételek kimutatására szolgál.
Ugyancsak tartalmazza a lecserélt vagy leselejtezett felszerelések, berendezések, anyagok és tudományos és technikai
berendezések értékesítéséből származó bevételeket, miután könyv szerinti értéküket nullára leírták.
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500

(folytatás)

5001

(folytatás)
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a) és b) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek
tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket
lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.
Európai Parlament

p.m.

Tanács

p.m.

Bizottság

p.m.

Az Európai Unió Bírósága

p.m.

Számvevőszék

p.m.

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

p.m.

Régiók Bizottsága

p.m.

Európai ombudsman

p.m.

Európai adatvédelmi biztos

p.m.

Európai Külügyi Szolgálat

p.m.
Összesen

5002

p.m.

Egyéb intézmények és szervezetek részére teljesített termékértékesítésből származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

667 661,62

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének e) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és
további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti
kiadásokat fedezték.
Európai Parlament

p.m.

Tanács

p.m.

Bizottság

p.m.

Az Európai Unió Bírósága

p.m.

Számvevőszék

p.m.

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

p.m.

Régiók Bizottsága

p.m.

Európai ombudsman

p.m.

Európai adatvédelmi biztos

p.m.

Európai Külügyi Szolgálat

p.m.
Összesen

p.m.
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501

Ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
Ez a jogcímcsoport az intézmény tulajdonában lévő ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek kimutatására
szolgál.

502

Kiadványok, nyomtatványok és filmek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

345 124,64

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének h) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és
további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti
kiadásokat fedezték.
E jogcímcsoport tartalmazza továbbá az ilyen termékek elektronikus eszköz útján történő értékesítéséből származó
jövedelmeket.
Európai Parlament

p.m.

Tanács

p.m.

Bizottság

p.m.

Az Európai Unió Bírósága

p.m.

Számvevőszék

p.m.

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

p.m.

Régiók Bizottsága

p.m.

Európai ombudsman

p.m.

Európai adatvédelmi biztos

p.m.

Európai Külügyi Szolgálat

p.m.
Összesen

p.m.

5 1. ALCÍM — BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

510

Felszerelések és berendezések bérbeadásából származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

649,34
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5 1. ALCÍM — BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (folytatás)

510

(folytatás)
Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és
további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti
kiadásokat fedezték.
Európai Parlament

p.m.

Tanács

p.m.

Bizottság

p.m.

Az Európai Unió Bírósága

p.m.

Számvevőszék

p.m.

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

p.m.

Régiók Bizottsága

p.m.

Európai ombudsman

p.m.

Európai adatvédelmi biztos

p.m.

Európai Külügyi Szolgálat

p.m.
Összesen

p.m.

511

Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek, a bérbeadással kapcsolatos díjak visszatérítése

5110

Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

17 113 535,02

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és
további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti
kiadásokat fedezték.
Európai Parlament

p.m.

Tanács

p.m.

Bizottság

p.m.

Az Európai Unió Bírósága

p.m.

Számvevőszék

p.m.

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

p.m.

Régiók Bizottsága

p.m.

Európai ombudsman

p.m.

Európai adatvédelmi biztos

p.m.

Európai Külügyi Szolgálat

p.m.
Összesen

p.m.
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5 1. ALCÍM — BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (folytatás)

511

(folytatás)

5111

A bérbeadással kapcsolatos díjak visszatérítése – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

2 289 800,67

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és
további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti
kiadásokat fedezték.
Európai Parlament

p.m.

Tanács

p.m.

Bizottság

p.m.

Az Európai Unió Bírósága

p.m.

Számvevőszék

p.m.

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

p.m.

Régiók Bizottsága

p.m.

Európai ombudsman

p.m.

Európai adatvédelmi biztos

p.m.

Európai Külügyi Szolgálat

p.m.
Összesen

p.m.

5 2. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

520

Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, valamint az intézmények számláin keletkező banki és egyéb kamatokból
származó bevételek
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

455 129

2014. évi költségvetési év

453 674

2 142 331,10

Megjegyzések
A jogcímcsoport a befektetésekből vagy folyósított hitelekből, valamint az intézmények számláin jóváírt vagy azokra
terhelt banki és egyéb kamatokból származó bevételek kimutatására szolgál.
Európai Parlament

410 000

Tanács

p.m.

Bizottság

p.m.

Az Európai Unió Bírósága

p.m.

Számvevőszék

p.m.

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

40 000
5 129

Régiók Bizottsága
Európai ombudsman

p.m.

Európai adatvédelmi biztos

p.m.

Európai Külügyi Szolgálat

p.m.
Összesen

455 129
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5 2. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (folytatás)

521

Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, a támogatott szervezetek számláira befolyó és a Bizottsághoz átutalt banki
és egyéb kamatokból származó bevételek
2016. évi költségvetési év

10 000 000

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

50 000 000

15 550 692,95

Megjegyzések
Ez a jogcímcsoport az azon támogatott szervezetek által visszafizetett kamatokból származó bevételeket tartalmazza,
amelyek a Bizottságtól kapott előlegeket kamatozó számlákon helyezték el. Ha az előlegeket és az előlegek utáni
kamatot nem használják fel, azokat vissza kell fizetni a Bizottságnak.
10 000 000

Bizottság

522

Előfinanszírozásból származó kamatok
2016. évi költségvetési év

40 000 000

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

40 000 000

18 567 546,46

Megjegyzések
Ez a jogcímcsoport az előfinanszírozás kamataiból származó bevételek rögzítésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének d) pontja értelmében e bevétel további előirányzatok beállítását teszi
lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.
A költségvetésből biztosított előfinanszírozási kifizetésekből származó kamat nem az Uniót illeti, kivéve akkor, ha erről
a hatáskör-átruházási megállapodások – a harmadik országokkal vagy az általuk kijelölt szervekkel kötött megállapodások kivételével – eltérően rendelkeznek. Ilyen rendelkezések esetén az ilyen kamatot újra fel kell használni a
megfelelő fellépésre, a költségvetési rendelet 23. cikke (1) bekezdése első albekezdésének c) pontjával összhangban a
kifizetési kérelmekből levonva, vagy vissza kell fizettetni.
Az 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelet az előfinanszírozásból származó kamatok könyvelésére vonatkozó
előírásokat is tartalmazza.
Bizottság

40 000 000

Jogalap
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) és különösen annak 21. cikke (3) bekezdésének d) pontja.
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól szóló, 2012. október 29-i 1268/2012/EU felhatalmazáson
alapuló bizottsági rendelet (HL L 362., 2012.12.31., 1. o.).
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523

Vagyonkezelői számlákon keletkezett bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

123 434,10

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport a vagyonkezelői számlákon keletkezett kamatok és egyéb bevételek nyilvántartására szolgál.
A vagyonkezelői számlákat az Unió nevében közösségi programokat kezelő nemzetközi pénzügyi intézmények
(Európai Beruházási Alap, Európai Beruházási Bank, az Európa Tanács Fejlesztési Bankja/Kreditanstalt für Wiederaufbau,
Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank) kezelik. Az Unió által befizetett összegek mindaddig a számlán maradnak, amíg
azokat az egyes programok kedvezményezetteinek – pl. kis- és középvállalkozások vagy a csatlakozásra váró országok
projektjeit kezelő intézmények – rendelkezésére nem bocsátják.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (4) bekezdése értelmében az uniós programok céljára tartott vagyonkezelői
számlákon keletkezett kamatok további előirányzatok beállítását teszik lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető
bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

Jogalap

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) és különösen annak 21. cikke (4) bekezdése.
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól szóló, 2012. október 29-i 1268/2012/EU felhatalmazáson
alapuló bizottsági rendelet (HL L 362., 2012.12.31., 1. o.).

5 5. ALCÍM — SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁSBÓL ÉS MUNKAVÉGZÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

550

Egyéb intézmények és szervezetek részére teljesített szolgáltatásokból és munkavégzésből származó bevételek,
ideértve az egyéb intézmények és szervezetek helyett fizetett, majd általuk megtérített kiküldetési díjakat – Címzett
bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

37 192 210,99

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének e) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és
további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti
kiadásokat fedezték.
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550

(folytatás)
Európai Parlament

p.m.

Tanács

p.m.

Bizottság

p.m.

Az Európai Unió Bírósága

p.m.

Számvevőszék

p.m.

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

p.m.

Régiók Bizottsága

p.m.

Európai ombudsman

p.m.

Európai adatvédelmi biztos

p.m.

Európai Külügyi Szolgálat

p.m.
Összesen

551

p.m.

Harmadik személyek részére, kérésükre teljesített szolgáltatásokból származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

4 413 932,61

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és
további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti
kiadásokat fedezték.
Európai Parlament

p.m.

Tanács

p.m.

Bizottság

p.m.

Az Európai Unió Bírósága

p.m.

Számvevőszék

p.m.

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

p.m.

Régiók Bizottsága

p.m.

Európai ombudsman

p.m.

Európai adatvédelmi biztos

p.m.

Európai Külügyi Szolgálat

p.m.
Összesen

p.m.

5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNYEK ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS
VISSZATÉRÍTÉSEK

570

A jogalap nélkül kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

43 544 889,76
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5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNYEK ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS
VISSZATÉRÍTÉSEK (folytatás)

570

(folytatás)
Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és
további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti
kiadásokat fedezték.
Európai Parlament

p.m.

Tanács

p.m.

Bizottság

p.m.

Az Európai Unió Bírósága

p.m.

Számvevőszék

p.m.

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

p.m.

Régiók Bizottsága

p.m.

Európai ombudsman

p.m.

Európai adatvédelmi biztos

p.m.

Európai Külügyi Szolgálat

p.m.
Összesen

571

p.m.

Meghatározott célú bevételek (alapítványi befizetések, támogatások, adományok, hagyaték), ideértve az egyes
intézmények saját címzett bevételeit – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

20 899,93

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének d) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és
további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti
kiadásokat fedezték.
Európai Parlament

p.m.

Tanács

p.m.

Bizottság

p.m.

Az Európai Unió Bírósága

p.m.

Számvevőszék

p.m.

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

p.m.

Régiók Bizottsága

p.m.

Európai ombudsman

p.m.

Európai adatvédelmi biztos

p.m.

Európai Külügyi Szolgálat

p.m.
Összesen

p.m.
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5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNYEK ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS
VISSZATÉRÍTÉSEK (folytatás)

572

Egy másik intézmény nevében keletkezett jóléti kiadások visszafizetése
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
Ez a jogcímcsoport egy másik intézmény nevében teljesített jóléti kiadások visszafizetéséből származó jövedelem
rögzítésére szolgál.
Európai Parlament

p.m.

Tanács

p.m.

Bizottság

p.m.

Az Európai Unió Bírósága

p.m.

Számvevőszék

p.m.

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

p.m.

Régiók Bizottsága

p.m.

Európai ombudsman

p.m.

Európai adatvédelmi biztos

p.m.

Európai Külügyi Szolgálat

p.m.
Összesen

573

p.m.

Az intézmény adminisztratív működéséhez kapcsolódó egyéb hozzájárulások és visszatérítések – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

164 795 528,82

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.
Európai Parlament

p.m.

Tanács

p.m.

Bizottság

p.m.

Az Európai Unió Bírósága

p.m.

Számvevőszék

p.m.

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

p.m.

Régiók Bizottsága

p.m.

Európai ombudsman

p.m.

Európai adatvédelmi biztos

p.m.

Európai Külügyi Szolgálat

p.m.
Összesen

p.m.
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5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNYEK ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS
VISSZATÉRÍTÉSEK (folytatás)

574

Az uniós küldöttségeken dolgozó bizottsági személyzet vonatkozásában a Bizottság által az Európai Külügyi
Szolgálatnak (EKSZ) nyújtott hozzájárulásból származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

263 844 850,57

Megjegyzések
Ez a bevétel a Bizottság által az EKSZ-nek nyújtott azon hozzájárulásból származik, amely az uniós küldöttségeken
dolgozó, az Európai Fejlesztési Alap (EFA) által finanszírozott bizottsági személyzetet is magában foglaló bizottsági
személyzet helyileg kezelt kiadásait fedezi.
A költségvetési rendelet 21. cikke (2) és (3) bekezdésével összhangban bármely bevételt a X. „Európai Külügyi Szolgálat”
szakaszban szereplő kiadáskimutatás 3 0 0 5. jogcíméhez kapcsolódó további előirányzatok biztosítására kell
felhasználni.
Európai Külügyi Szolgálat

p.m

5 8. ALCÍM — EGYÉB ELLENTÉTELEZÉSEK

580

Bérleti díjakból származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

17 828,08

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének g) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és
további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti
kiadásokat fedezték.
Európai Parlament

p.m.

Tanács

p.m.

Bizottság

p.m.

Az Európai Unió Bírósága

p.m.

Számvevőszék

p.m.

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

p.m.

Régiók Bizottsága

p.m.

Európai ombudsman

p.m.

Európai adatvédelmi biztos

p.m.

Európai Külügyi Szolgálat

p.m.
Összesen

p.m.
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5 8. ALCÍM — EGYÉB ELLENTÉTELEZÉSEK (folytatás)

581

Beszedett biztosítási díjakból származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

549 164,94

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének f) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és
további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti
kiadásokat fedezték.
Ez a jogcímcsoport egyben a balesetet szenvedett tisztviselők biztosítótársaságok által megtérített illetményének
kimutatására is szolgál.
Európai Parlament

p.m.

Tanács

p.m.

Bizottság

p.m.

Az Európai Unió Bírósága

p.m.

Számvevőszék

p.m.

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

p.m.

Régiók Bizottsága

p.m.

Európai ombudsman

p.m.

Európai adatvédelmi biztos

p.m.

Európai Külügyi Szolgálat

p.m.
Összesen

p.m.

5 9. ALCÍM — IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

590

Igazgatási tevékenységekből származó egyéb bevételek
2016. évi költségvetési év

5 000 000

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

4 000 000

6 557 510,20

Megjegyzések
Ez a jogcímcsoport továbbá az adminisztratív műveletekből származó egyéb bevételek elszámolására is szolgál.
Európai Parlament

p.m.

Tanács

p.m.

Bizottság

5 000 000

Az Európai Unió Bírósága

p.m.

Számvevőszék

p.m.

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

p.m.

Régiók Bizottsága

p.m.

Európai ombudsman

p.m.

Európai adatvédelmi biztos

p.m.

Európai Külügyi Szolgálat

p.m.
Összesen

5 000 000
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6. CÍM
HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK AZ UNIÓS MEGÁLLAPODÁSOK ÉS PROGRAMOK KERETÉBEN
6 0. ALCÍM — HOZZÁJÁRULÁSOK UNIÓS PROGRAMOKHOZ
6 1. ALCÍM — EGYÉB KIADÁSOK VISSZAFIZETÉSE
Jogcímcsoport
Jogcím

601
6011
6012
6013
6015
6016

Megnevezés

6 0. ALCÍM
Különböző kutatási programok
Svájc–Euratom együttműködési megállapodás az ellenőrzött
termonukleáris fúzió és plazmafizikai kutatások terén –
Címzett bevétel
Európai fúziós fejlesztési megállapodások (EFDA-k) –
Címzett bevétel
Együttműködési megállapodások harmadik országokkal az
uniós kutatási programok keretében – Címzett bevétel
Együttműködési megállapodások harmadik országok szervezeteivel uniós érdekű tudományos és technológiai
projektek (Eureka és egyéb) keretében – Címzett bevétel
Európai együttműködési megállapodások a tudományos és
műszaki kutatás területén – Címzett bevétel
6 0 1. jogcímcsoport – Összesen

602
6021

Egyéb programok
Humanitárius segítségnyújtási akciókhoz rendelt egyéb
bevételek – Címzett bevétel
6 0 2. jogcímcsoport – Összesen

603

Társulási megállapodások az Unió és harmadik országok
között
A tagjelölt országok és a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek uniós programokban való részvételéből származó
bevételek – Címzett bevétel
A tagjelölt országoktól és a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltektől különböző harmadik országok vámügyi
együttműködési megállapodásokban való részvételéből
származó bevételek – Címzett bevétel
Harmadik országok vagy külső szervek uniós tevékenységekben való részvétele – Címzett bevétel
6 0 3. jogcímcsoport – Összesen
6 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

6031
6032

6033

611
6113

6 1. ALCÍM
Egy vagy több tagállam helyett eszközölt kiadások visszafizetése
A 2003/76/EK határozat 4. cikkében előírt befektetésekből
származó bevételek – Címzett bevétel

2016. évi
költségvetési év

2015. évi
költségvetési év

2014. évi
költségvetési év

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

1 916 000,—

p.m.

p.m.

188 328 679,52

p.m.

p.m.

0,—

p.m.
p.m.

p.m.
p.m.

0,—
190 244 679,52

p.m.
p.m.

p.m.
p.m.

49 927 571,36
49 927 571,36

p.m.

p.m.

200 597 560,18

p.m.

p.m.

670 748,—

p.m.
p.m.
p.m.

p.m.
p.m.
p.m.

135 583 121,90
336 851 430,08
577 023 680,96

p.m.

p.m.

53 081 071,04

%
2014–2016
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6 1. ALCÍM — EGYÉB KIADÁSOK VISSZAFIZETÉSE (folytatás)
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

611
6114

(folytatás)
A Szén- és Acélipari Kutatási Alap kutatási programjának
beszedéseiből származó bevételek
6 1 1. jogcímcsoport – Összesen

612

A kifejezetten a kérésre és fizetés ellenében elvégzett
munka eredményeként keletkezett kiadások visszafizetése –
Címzett bevétel
Kereskedelmileg sikeres projektekhez és tevékenységekhez
nyújtott uniós támogatás visszafizetése
A kis- és középvállalkozásokat támogató európai kockázatitőke-tevékenységekhez nyújtott uniós támogatás visszafizetése – Címzett bevétel
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a Kohéziós
Alapból finanszírozott kockázatmegosztó eszközök javára
nyújtott uniós támogatás visszafizetése – Címzett bevétel
6 1 4. jogcímcsoport – Összesen

614
6143
6144

615
6150

6151
6152
6153
6157

6158

616
617
6170

Fel nem használt uniós támogatások visszafizetése
Az Európai Szociális Alap, az Európai Regionális Fejlesztési
Alap, az Európai Mezőgazdasági Orientációs és
Garanciaalap, a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz, a
Kohéziós Alap, az Európai Unió Szolidaritási Alapja, az
Előcsatlakozási Strukturális Politikák Eszköze (ISPA), az
Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA), az Európai
Halászati Alap (EHA), a leginkább rászoruló személyeket
támogató európai segítségnyújtási alap, az Európai
Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) és az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) fel nem
használt támogatásainak visszafizetése – Címzett bevétel
Fel nem használt költségvetési egyensúlyi támogatások visszafizetése – Címzett bevétel
Fel nem használt kamattámogatások visszafizetése – Címzett
bevétel
Az intézmény által kötött szerződések keretében kifizetett,
fel nem használt összegek visszafizetése – Címzett bevétel
A strukturális alapok, a Kohéziós Alap, az Európai Halászati
Alap, a leginkább rászoruló személyeket támogató európai
segítségnyújtási alap, az Európai Tengerügyi és Halászati
Alap és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
keretein belül fizetett előlegek visszafizetése – Címzett
bevétel
Egyéb fel nem használt uniós támogatások visszafizetése –
Címzett bevétel
6 1 5. jogcímcsoport – Összesen

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség számláján
megjelenő költségek visszafizetése – Címzett bevétel
A harmadik országoknak nyújtott uniós támogatás
keretében folyósított összegek visszafizetése
A Dél-Afrikával való együttműködés keretén belüli visszatérítés – Címzett bevétel
6 1 7. jogcímcsoport – Összesen

2016. évi
költségvetési év

2015. évi
költségvetési év

p.m.
p.m.

p.m.
p.m.

0,—
53 081 071,04

p.m.

p.m.

1 937,74

p.m.

p.m.

0,—

p.m.
p.m.

p.m.
p.m.

0,—
0,—

p.m.

p.m.

67 212 656,57

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,30

p.m.
p.m.

p.m.
p.m.

582 627,32
67 795 284,19

p.m.

p.m.

0,—

p.m.
p.m.

p.m.
p.m.

1 754,84
1 754,84

2014. évi
költségvetési év

%
2014–2016
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6 1. ALCÍM — EGYÉB KIADÁSOK VISSZAFIZETÉSE (folytatás)
6 2. ALCÍM — FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
Jogcímcsoport
Jogcím

618
6180
6181

619
6191

620
622
6221
6223
6224

6225
6226

624

Megnevezés

2016. évi
költségvetési év

2015. évi
költségvetési év

Élelmiszersegéllyel kapcsolatban folyósított összegek visszafizetése
Az élelmiszersegély címzettjei, illetve pályázati nyertesek
számára kiutalt többlet visszafizetése – Címzett bevétel
Az élelmiszersegély címzettjei által okozott többletköltségek
visszafizetése – Címzett bevétel
6 1 8. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

15 691,39

p.m.
p.m.

p.m.
p.m.

10 000,—
25 691,39

p.m.
p.m.
p.m.

p.m.
p.m.
p.m.

84 113,—
84 113,—
120 989 852,20

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

7 994 736,64

p.m.

p.m.

8 111 453,33

p.m.
p.m.

p.m.
p.m.

268 933,15
0,—

p.m.
p.m.

p.m.
p.m.

61 421 661,54
77 796 784,66

p.m.
p.m.

p.m.
p.m.

0,—
77 796 784,66

Külső szervezetek helyett teljesített egyéb kiadások visszafizetése
A 77/270/Euratom tanácsi határozat értelmében külső szervezetek helyett teljesített egyéb kiadások visszafizetése –
Címzett bevétel
6 1 9. jogcímcsoport – Összesen
6 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

6 2. ALCÍM
Nyersanyagok és különleges hasadóanyagok térítés
ellenében történő rendelkezésre bocsátása (az EuratomSzerződés 6. cikkének b) pontja) – Címzett bevétel
A Közös Kutatóközpont által, fizetés ellenében külső szervezeteknek nyújtott szolgáltatásokból származó bevételek
A nagyfluxusú reaktor (HFR) működéséből származó, az
előirányzatok növelésére fordítandó bevételek – Címzett
bevétel
A Közös Kutatóközpont által külső szervezeteknek térítés
ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó és további
előirányzatokra elkülönítendő bevételek – Címzett bevétel
A Bizottság által átengedett, a Közös Kutatóközpont által
elvégzett uniós kutatásból eredő, szabadalmaztatható vagy
nem szabadalmaztatható találmányokra vonatkozó jogokból
származó bevételek – Címzett bevétel
A Közös Kutatóközpont egyéb bevételei – Címzett bevétel
A Közös Kutatóközpont által a Bizottság más részlegeinek
versenyhelyzetben nyújtott szolgáltatásokból származó,
további előirányzatokra elkülönítendő bevételek – Címzett
bevétel
6 2 2. jogcímcsoport – Összesen

A Bizottság által átengedett, uniós kutatásból eredő,
szabadalmaztatható vagy nem szabadalmaztatható
találmányokra vonatkozó jogokból származó bevételek
(közvetett fellépés) – Címzett bevétel
6 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

2014. évi
költségvetési év

%
2014–2016

2016.2.24.

HU
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6 3. ALCÍM — EGYES MEGHATÁROZOTT MEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN FIZETETT HOZZÁJÁRULÁSOK
Jogcímcsoport
Jogcím

630

631
6311
6312

6313

632
633
6330

6331

6332

634
6340
6341

Megnevezés

6 3. ALCÍM
Az Európai Szabadkereskedelmi Társulás tagállamainak
az Európai Gazdasági Térségről szóló együttműködési
megállapodás alapján fizetett hozzájárulásai – Címzett
bevétel
Hozzájárulások a schengeni vívmányok kapcsán
Hozzájárulás az Izlanddal és Norvégiával kötött megállapodásból eredő adminisztratív költségekhez – Címzett
bevétel
Hozzájárulás a nagyméretű információs rendszerek
fejlesztéséhez, létrehozásához, működtetéséhez és használatához az Izlanddal, Liechtensteinnel, Norvégiával és
Svájccal kötött megállapodások keretében – Címzett bevétel
Egyéb hozzájárulások a schengeni vívmányokkal
kapcsolatban (Izland, Norvégia, Svájc és Liechtenstein) –
Címzett bevétel
6 3 1. jogcímcsoport – Összesen

Hozzájárulások az Európai Fejlesztési Alap közös igazgatási támogatási kiadásaihoz – Címzett bevétel
Hozzájárulás egyes külső támogatási programokhoz
A tagállamok hozzájárulása az Unió által finanszírozott és
nevükben a Bizottság által kezelt, egyes külső támogatási
programokhoz, beleértve a tagállamok állami ügynökségei,
valamint jogi és természetes személyei által fizetett hozzájárulásokat – Címzett bevétel
Harmadik országok hozzájárulása az Unió által finanszírozott és nevükben a Bizottság által kezelt, egyes külső
támogatási programokhoz, beleértve a harmadik országok
állami ügynökségei, valamint jogi és természetes személyei
által fizetett hozzájárulásokat – Címzett bevétel
Nemzetközi szervezetek hozzájárulásai az Unió által finanszírozott és nevükben a Bizottság által kezelt, egyes külső
támogatási programokhoz – Címzett bevétel
6 3 3. jogcímcsoport – Összesen

Vagyonkezelői alapok és pénzügyi eszközök által fizetett
hozzájárulások – Címzett bevétel
Vagyonkezelői alapok hozzájárulása a Bizottság igazgatási
költségeihez – Címzett bevétel
Pénzügyi eszközök által fizetett hozzájárulások – Címzett
bevétel
6 3 4. jogcímcsoport – Összesen
6 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

2016. évi
költségvetési év

2015. évi
költségvetési év

p.m.

p.m.

286 014 835,—

p.m.

p.m.

1 177 275,75

p.m.

p.m.

2 620 721,15

p.m.
p.m.

p.m.
p.m.

31 993,89
3 829 990,79

p.m.

p.m.

86 415 429,65

p.m.

p.m.

11 557 494,80

p.m.

p.m.

0,—

p.m.
p.m.

p.m.
p.m.

0,—
11 557 494,80

p.m.

p.m.

0,—

p.m.
p.m.
p.m.

p.m.
p.m.
p.m.

0,—
0,—
387 817 750,24

2014. évi
költségvetési év

%
2014–2016
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6 5. ALCÍM — PÉNZÜGYI KORREKCIÓK
6 6. ALCÍM — EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZAFIZETÉSEK
6 7. ALCÍM — AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI GARANCIAALAPPAL ÉS AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI
VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK
Jogcímcsoport
Jogcím

650

651
652
653
654

660
6600
6601

670
6701
6702
6703

671
6711
6712

Megnevezés

6 5. ALCÍM
Az ERFA-hoz, az ESZA-hoz, az EMOGA Orientációs
Részlegéhez, a HOPE-hoz, a Kohéziós Alaphoz, az EHAhoz, az ETHA-hoz, a Sapard-hoz és az IPA-hoz kapcsolódó,
2015 előtti pénzügyi korrekciók – Címzett bevétel
A 2000 előtti programozási időszakokhoz kapcsolódó
pénzügyi korrekciók
A 2000–2006 közötti programozási időszakhoz
kapcsolódó pénzügyi korrekciók – Címzett bevétel
A 2007–2013 közötti programozási időszakhoz
kapcsolódó pénzügyi korrekciók – Címzett bevétel
A 2014-2020 közötti programozási időszakhoz kapcsolódó
pénzügyi korrekciók – Címzett bevétel
6 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

6 6. ALCÍM
Egyéb hozzájárulások és visszafizetések
Egyéb címzett hozzájárulások és visszafizetések – Címzett
bevétel
Egyéb, nem címzett hozzájárulások és visszafizetések
6 6 0. jogcímcsoport – Összesen
6 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

6 7. ALCÍM
Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapot érintő
bevételek
Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap záróelszámolása –
Címzett bevétel
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alappal
kapcsolatos szabálytalanságok – Címzett bevétel
Tejtermelők által fizetendő megemelt lefölözés – Címzett
bevétel
6 7 0. jogcímcsoport – Összesen

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapot érintő
bevételek
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap záróelszámolása – Címzett bevétel
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alappal
kapcsolatos szabálytalanságok – Címzett bevétel
6 7 1. jogcímcsoport – Összesen
6 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

6. cím – Összesen

2016. évi
költségvetési év

2015. évi
költségvetési év

—

—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.
p.m.

p.m.
p.m.

118 383 863,98

p.m.
60 000 000
60 000 000
60 000 000

p.m.
60 000 000
60 000 000
60 000 000

850 711 696,25
8 666 423,81
859 378 120,06
859 378 120,06

p.m.

p.m.

815 588 600,63

p.m.

p.m.

150 305 663,70

p.m.
p.m.

p.m.
p.m.

48 284 110,03
1 014 178 374,36

p.m.

p.m.

69 413 810,83

p.m.
p.m.
p.m.

p.m.
p.m.
p.m.

0,—
69 413 810,83
1 083 592 185,19

60 000 000

60 000 000

3 224 982 237,29

2014. évi
költségvetési év

%
2014–2016

118 383 863,98

14,44
1 432,30
1 432,30

5 374,97
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6. CÍM
HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK AZ UNIÓS MEGÁLLAPODÁSOK ÉS PROGRAMOK KERETÉBEN

6 0. ALCÍM — HOZZÁJÁRULÁSOK UNIÓS PROGRAMOKHOZ

601

Különböző kutatási programok

6011

Svájc–Euratom együttműködési megállapodás az ellenőrzött termonukleáris fúzió és plazmafizikai kutatások terén –
Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
A Svájc és az Európai Atomenergia Közösség közötti együttműködési megállapodásokból, különösen az 1978.
szeptember 14-i megállapodásból származó bevételek.
A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban bármely bevételt – a fedezendő kiadástól függően – a III. „Bizottság”
szakaszban szereplő kiadáskimutatás 08 03 50. és 08 04 50 (közvetlen fellépés) jogcímcsoportjához kapcsolódó
további előirányzatok biztosítására kell felhasználni.
6012

Európai fúziós fejlesztési megállapodások (EFDA-k) – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

1 916 000,—

Megjegyzések
Az Európai Atomenergia Közösség és 26 fúziós partnere közötti többoldalú EFDA-kból származó bevételek.
A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban bármely bevételt – a fedezendő kiadástól függően – a III. „Bizottság”
szakaszban szereplő kiadáskimutatás 08 03 50. jogcímcsoportjához (közvetett fellépés) kapcsolódó további
előirányzatok biztosítására kell felhasználni.
6013

Együttműködési megállapodások harmadik országokkal az uniós kutatási programok keretében – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

188 328 679,52

Megjegyzések
Azokból az együttműködési megállapodásokból eredő bevételek, amelyek az Unió és harmadik országok – különösen a
tudomány és a technológia területén folytatott európai együttműködésben (COST) részt vevő országok – között jöttek
létre annak érdekében, hogy ez utóbbiak társuljanak az Unió kutatási programjaihoz.
Ezek az esetlegesen kapott hozzájárulások fedezik a szóban forgó programok keretében létrejött találkozók, szakértői
szerződések és kutatási kiadások költségeit.
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6 0. ALCÍM — HOZZÁJÁRULÁSOK UNIÓS PROGRAMOKHOZ (folytatás)

601

(folytatás)

6013

(folytatás)
A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban bármely bevételt – a fedezendő kiadástól függően – a III. „Bizottság”
szakaszban szereplő kiadáskimutatás 02 04 50., 05 09 50., 06 03 50., 08 02 50., 08 03 50., 08 04 50., 09 04 50., 15
03 50., 32 04 50. (közvetett fellépés) jogcímcsoportjához, valamint 10 02 50. és 10 03 50. jogcímcsoportjához
kapcsolódó további előirányzatok biztosítására kell felhasználni.

Jogalap

Az Európai Közösségek és Izrael Állam közötti, az Izrael Állam közösségi programokban való részvételét szabályozó
általános elvekről szóló keretmegállapodásra vonatkozóan az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik,
másrészről Izrael Állam közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodás jegyzőkönyvének aláírásáról és
ideiglenes alkalmazásáról szóló, 2008. február 12-i 2008/372/EK tanácsi határozat (HL L 129., 2008.5.17., 39. o.).
Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Moldovai Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodásnak a Moldovai Köztársaság uniós programokban való
részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó, az Európai Unió és a Moldovai Köztársaság közötti keretmegállapodáshoz csatolt jegyzőkönyvének elfogadásáról szóló, 2010. július 12-i 2011/28/EU tanácsi határozat (HL L 14.,
2011.1.19., 5. o.).
Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Örmény Köztársaság közötti partnerségi és
együttműködési megállapodáshoz csatolt, az Európai Unió és az Örmény Köztársaság közötti, az Örmény Köztársaság
uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó keretmegállapodásról szóló
jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról szóló, 2012. december 10-i 2012/777/EU tanácsi
határozat (HL L 340., 2012.12.13., 6. o.).
Izraelnek a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramban (2014–2020) való részvételéről szóló, az Európai
Unió és az Izrael Állam között létrejött megállapodás jóváhagyásáról és aláírásáról szóló, 2014. április 2-i C(2014)
2089 bizottsági határozat.
Az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia közötti társulási
megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról szóló, 2014. június 16-i
2014/494/EU tanácsi határozat (HL L 261., 2014.8.30., 1. o.).
Moldovának a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramban (2014–2020) való részvételéről szóló, az
Európai Unió és a Moldovai Köztársaság közötti megállapodás jóváhagyásáról és aláírásáról szóló, 2014. június 30-i
C(2014)4290 bizottsági határozat.
Az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Ukrajna közötti társulási
megállapodásnak a megállapodás III. címe (a harmadik országoknak a másik fél területén jogszerűen, munkavállalóként
foglalkoztatott állampolgáraival kapcsolatos bánásmódra vonatkozó rendelkezések kivételével), valamint IV., V., VI. és
VII. címe és a vonatkozó mellékletek és jegyzőkönyvek tekintetében az Európai Unió nevében történő aláírásáról és
ideiglenes alkalmazásáról szóló 2014/668/EU határozat módosításáról szóló, 2014. szeptember 29-i 2014/691/EU
tanácsi határozat (HL L 289., 2014.10.3., 1. o.).
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6 0. ALCÍM — HOZZÁJÁRULÁSOK UNIÓS PROGRAMOKHOZ (folytatás)

601

(folytatás)

6013

(folytatás)
Az Európai Unió és a Feröer szigetek közötti tudományos és technológiai együttműködésről és a Feröer szigeteknek a
„Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramhoz (2014–2020) való társulásáról szóló megállapodásnak az
Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról szóló, 2014. november 10-i (EU) 2015/209
tanácsi határozat (HL L 35., 2015.2.11., 1. o.).
A Svájci Államszövetségnek a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramhoz és az Európai Atomenergiaközösség „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramot kiegészítő kutatási és képzési programjához való
társulásáról, valamint a Svájci Államszövetségnek a Fusion for Energy által végzett ITER-tevékenységekben való
részvételének szabályozásáról szóló, egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről a
Svájci Államszövetség közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodásnak az Európai Unió nevében
történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról szóló, 2014. december 4-i 2014/953/EU tanácsi határozat (HL L 370.,
2014.12.30., 1. o.).
A Svájci Államszövetségnek a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramhoz és az Európai Atomenergiaközösség „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramot kiegészítő kutatási és képzési programjához való
társulásáról, valamint a Svájci Államszövetségnek a Fusion for Energy által végzett ITER-tevékenységekben való
részvételének szabályozásáról szóló, egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről a
Svájci Államszövetség közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás Európai Bizottság által, az
Európai Atomenergia-közösség nevében történő megkötésének jóváhagyásáról szóló, 2014. december 4-i 2014/954/
Euratom tanácsi határozat (HL L 370., 2014.12.30., 19. o.).
A Svájci Államszövetségnek a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramhoz és az Európai Atomenergiaközösség „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramot kiegészítő kutatási és képzési programjához való
társulásáról, valamint a Svájci Államszövetségnek a Fusion for Energy által végzett ITER-tevékenységekben való
részvételének szabályozásáról szóló, egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről a
Svájci Államszövetség közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás Európai Atomenergiaközösség nevében történő megkötésének jóváhagyásáról szóló, 2014. december 5-i C(2014) 9320 bizottsági határozat.
Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulás létrehozásáról
szóló euromediterrán megállapodáshoz csatolt, a Tunéziai Köztársaság uniós programokban való részvételét szabályozó
általános elvekre vonatkozó, az Európai Unió és a Tunéziai Köztársaság közötti keretmegállapodásról szóló
jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról szóló, 2014. december 17-i
(EU) 2015/575 tanácsi határozat (HL L 96., 2015.4.11., 1. o.).
Ukrajnának a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramban (2014–2020) való részvételéről szóló, az
Európai Unió és Ukrajna között létrejött megállapodás jóváhagyásáról és aláírásáról szóló, 2015. március 3-i C(2015)
1355 bizottsági határozat.
Az Európai Unió és a Feröer szigetek közötti tudományos és technológiai együttműködésről és a Feröer szigeteknek a
„Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramhoz (2014–2020) való társulásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló, 2015. október 1-jei (EU) 2015/1795 tanácsi határozat (HL L 263., 2015.10.8., 6. o.).
A Svájci Államszövetségnek a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramhoz és az Európai Atomenergiaközösség „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramot kiegészítő kutatási és képzési programjához való
társulásáról, valamint a Svájci Államszövetségnek a Fusion for Energy által végzett ITER-tevékenységekben való
részvételének szabályozásáról szóló, egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről a
Svájci Államszövetség közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás megkötéséről szóló, 2015.
október 1-jei (EU) 2015/1796 tanácsi határozat (HL L 263., 2015.10.8., 8. o.).
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601

(folytatás)

6013

(folytatás)
A Tunéziai Köztársaságnak a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramban (2014–2020) való részvételéről
szóló, az Európai Unió és a Tunéziai Köztársaság között létrejött megállapodás jóváhagyásáról és aláírásáról szóló,
2015. november 25-i C(2015) 8195 bizottsági határozat. (A megállapodást még nem írták alá).
Grúziának a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramban (2014–2020) való részvételéről szóló, az Európai
Unió és Grúzia között létrejött megállapodás jóváhagyásáról és aláírásáról szóló, ..-i C(…) …bizottsági határozatra
irányuló javaslat.
Az Örmény Köztársaságnak a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramban (2014–2020) való részvételéről
szóló, az Európai Unió és az Örmény Köztársaság között létrejött megállapodás jóváhagyásáról és aláírásáról szóló, ..-i
C(…) …bizottsági határozatra irányuló javaslat.

6015

Együttműködési megállapodások harmadik országok szervezeteivel uniós érdekű tudományos és technológiai projektek
(Eureka és egyéb) keretében – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések

Az uniós érdekű tudományos és technológiai projektek keretében (Eureka és egyéb) az Unió és a tagsággal nem
rendelkező országok intézetei között létrejött együttműködési megállapodásokból eredő bevételek.
A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban bármely bevételt a III. „Bizottság” szakaszban szereplő kiadáskimutatás 02 04 50., 05 09 50., 06 03 50., 08 02 50., 09 04 50., 15 03 50. és 32 04 50. (közvetett fellépés)
jogcímcsoportjához kapcsolódó további előirányzatok biztosítására kell felhasználni.
6016

Európai együttműködési megállapodások a tudományos és műszaki kutatás területén – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések

A tudományos és műszaki kutatás területén az európai együttműködésben részt vevő államoktól származó bevétel.
A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban bármely bevételt a III. „Bizottság” szakaszban szereplő kiadáskimutatás 02 04 50., 05 09 50., 06 03 50., 08 02 50., 09 04 50., 15 03 50. és 32 04 50. (közvetett fellépés)
jogcímcsoportjához kapcsolódó további előirányzatok biztosítására kell felhasználni.
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(folytatás)

6016

(folytatás)
Jogi hivatkozások
A tudományos és műszaki kutatás területén az európai együttműködésben (COST) részt vevő államok minisztereinek
1991. november 21-én Bécsben aláírt állásfoglalása (HL C 333., 1991.12.24., 1. o.).

602

Egyéb programok

6021

Humanitárius segítségnyújtási akciókhoz rendelt egyéb bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

49 927 571,36

Megjegyzések
Külső szervezetek hozzájárulásai a humanitárius segélyekkel kapcsolatos intézkedésekhez.
A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban bármely bevételt a III. „Bizottság” szakaszban szereplő kiadáskimutatás 23. címéhez kapcsolódó további előirányzatok biztosítására kell felhasználni.
Jogalap
A humanitárius segítségnyújtásról szóló, 1996. június 20-i 1257/96/EK tanácsi rendelet (HL L 163., 1996.7.2., 1. o.).
Az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest létrehozásáról (az „EU segítségnyújtási önkéntesei”
kezdeményezés) szóló, 2014. április 3-i 375/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 122., 2014.4.24.,
1. o.).
603

Társulási megállapodások az Unió és harmadik országok között

6031

A tagjelölt országok és a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek uniós programokban való részvételéből származó
bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

200 597 560,18

Megjegyzések
Az Unió és az alább említett országok közötti társulási megállapodásokból származó bevétel, amely különböző uniós
programokban való részvételükből ered. Az uniós tagsággal már rendelkező országoktól származó bármely bevétel
múltbeli műveletekhez kapcsolódik.
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében bármely bevételt további előirányzatok biztosítására kell felhasználni azon
kiadások finanszírozására, amelyekhez ezt a bevételt rendelték.
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(folytatás)

6031

(folytatás)
Jogi hivatkozások
Az Európai Közösség és a Török Köztársaság között a Török Köztársaság közösségi programokban való részvételének
általános elveiről szóló keretmegállapodás (HL L 61., 2002.3.2., 29. o.).
A Török Köztársaságnak a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramban (2014–2020) való részvételéről
szóló, az Európai Unió és a Török Köztársaság közötti megállapodás jóváhagyásáról és aláírásáról szóló, 2014. június 2i C(2014) 3502 bizottsági határozat.
Az Európai Közösség és az Albán Köztársaság közötti, az Albán Köztársaságnak a közösségi programokban való
részvételére vonatkozó általános elvekről szóló keretmegállapodás (HL L 192., 2005.7.22., 2. o.).
Az Albán Köztársaságnak a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramban (2014–2020) való részvételéről
szóló, az Európai Unió és az Albán Köztársaság közötti megállapodás jóváhagyásáról és aláírásáról szóló, 2014. június
10-i C(2014) 3711 bizottsági határozat.
Az Európai Közösség és Bosznia és Hercegovina közötti, a Bosznia és Hercegovinának a közösségi programokban való
részvételére vonatkozó általános elvekről szóló keretmegállapodás (HL L 192., 2005.7.22., 9. o.).
A Bosznia és Hercegovinának a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramban (2014–2020) való részvételéről szóló, az Európai Unió és Bosznia és Hercegovina közötti megállapodás jóváhagyásáról és aláírásáról szóló,
2014. június 10-i C(2014) 3693 bizottsági határozat.
Az Európai Közösség és Szerbia és Montenegró közötti, Szerbia és Montenegrónak a közösségi programokban való
részvételére vonatkozó általános elvekről szóló keretmegállapodás (HL L 192., 2005.7.22., 29. o.).
A Szerb Köztársaságnak a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramban (2014–2020) való részvételéről
szóló, az Európai Unió és a Szerb Köztársaság közötti megállapodás jóváhagyásáról és aláírásáról szóló, 2014. június
10-i C(2014) 3710 bizottsági határozat.
Az egyrészről az Európai Közösségek és annak tagállamai, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti
stabilizációs és társulási megállapodáshoz csatolt, az Európai Közösség és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti,
Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak a közösségi programokban való részvételére vonatkozó általános elvekről
szóló keretmegállapodásról szóló jegyzőkönyv (HL L 192., 2005.7.22., 23. o.).
A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramban (2014–2020)
való részvételéről szóló, az Európai Unió és a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti megállapodás jóváhagyásáról és aláírásáról szóló, 2014. június 10-i C(2014)3707 bizottsági határozat.
Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Montenegrói Köztársaság közötti stabilizációs és
társulási megállapodáshoz csatolt, Montenegró közösségi programokban való részvételére vonatkozó általános elvekről
szóló 8. jegyzőkönyv (HL L 108., 2010.4.29., 1. o.).
A Montenegrói Köztársaságnak a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramban (2014–2020) való részvételéről szóló, az Európai Unió és a Montenegrói Köztársaság közötti megállapodás jóváhagyásáról és aláírásáról szóló,
2014. június 10-i C(2014) 3705 bizottsági határozat.
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(folytatás)

6031

(folytatás)
Az Európai Unió és Koszovó közötti, Koszovó uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre
vonatkozó keretmegállapodás (COM(2013) 218 final) jóváhagyásra vár.
Az Európa-megállapodások kiegészítő jegyzőkönyvei a közösségi programoknak a tagjelölt országok számára történő
megnyitásáról (228. és 238. cikk).

6032

A tagjelölt országoktól és a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltektől különböző harmadik országok vámügyi
együttműködési megállapodásokban való részvételéből származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

670 748,—

Megjegyzések

Ez a jogcím a harmadik államok által a vám-együttműködési megállapodásokhoz – különösen a Tranzit projekt, illetve a
vámtarifa és egyéb részletes adatok (számítógépes) terjesztésére vonatkozó program keretében – teljesített hozzájárulások gyűjtésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban bármely bevétel a III. „Bizottság” szakaszban szereplő kiadáskimutatás
14 02 02., 14 02 51., 14 03 02. és 14 03 51. jogcímcsoportjának előirányzatait növeli.

Jogalap

Az Európai Gazdasági Közösség, az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, a Norvég Királyság,
a Svéd királyság és a Svájci Konföderáció közötti egységes árutovábbítási eljárásról szóló, 1987. május 20-i egyezmény
(HL L 226., 1987.8.13., 2. o.).
Az Európai Közösség és Svájc között levélváltás formájában létrejött, az egységes árutovábbítási eljárásról szóló
egyezmény keretében a közös kommunikációs hálózat/közös rendszerinterfész (CCN/CSI) kiterjesztéséről szóló megállapodás megkötéséről szóló, 2000. március 30-i 2000/305/EK tanácsi határozat (HL L 102., 2000.4.27., 50. o.).
Az Európai Közösség és Norvégia között levélváltás formájában létrejött, a közös kommunikációs hálózatnak/közös
rendszerinterfésznek (CCN/CSI) az egységes árutovábbítási eljárásról szóló egyezmény keretében történő bővítéséről
szóló megállapodás megkötéséről szóló, 2000. július 31-i 2000/506/EK tanácsi határozat (HL L 204., 2000.8.11.,
35. o.).
A Tanács 2001. március 19-i határozata, amelyben felhatalmazza a Bizottságot, hogy az Európai Közösség nevében
tárgyalásokat folytasson az 1950. december 15-én Brüsszelben aláírt, a Vámegyüttműködési Tanácsot létrehozó
egyezmény módosításáról, amely lehetővé teszi az Európai Közösség számára, hogy e szervezet tagjává váljon.
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603

(folytatás)

6032

(folytatás)
A 2014 és 2020 közötti időszakra szóló, európai uniós vámügyi cselekvési program (Vám 2020) létrehozásáról,
valamint a 624/2007/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1294/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 209. o.).

6033

Harmadik országok vagy külső szervek uniós tevékenységekben való részvétele – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

135 583 121,90

Megjegyzések
E jogcím a harmadik országok vagy külső szervek által az uniós tevékenységek támogatása céljából nyújtott
hozzájárulnak fogadására szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében bármely bevételt további előirányzatok biztosítására kell felhasználni azon
kiadások finanszírozására, amelyekhez ezt a bevételt rendelték.

6 1. ALCÍM — EGYÉB KIADÁSOK VISSZAFIZETÉSE

611

Egy vagy több tagállam helyett eszközölt kiadások visszafizetése

6113

A 2003/76/EK határozat 4. cikkében előírt befektetésekből származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

53 081 071,04

Megjegyzések
A 2003/76/EK határozat kiköti, hogy a Bizottság felhatalmazást kap az Európai Szén- és Acélközösségnek az ESZAKSzerződés lejártakor még folyamatban lévő pénzügyi műveletei végrehajtására.
A 2003/76/EK határozat 4. cikke értelmében az elérhető eszközök befektetéséből származó nettó bevétel az Európai
Unió általános költségvetése számára meghatározott célra, mégpedig a szén- és acéliparral kapcsolatos ágazatokban
végzett kutatási projekteknek egy szén- és acélipari kutatási alap által történő finanszírozására teremt elkülönített
bevételt.
Az n + 2. évben a kutatási projektek finanszírozására rendelkezésre álló nettó bevétel az ESZAK n. évi felszámolási
mérlegében szerepel, a felszámolási eljárás befejeztével pedig a Szén- és Acélipari Kutatási Alap mérlegében eszközként
jelenik meg. Ez a finanszírozási mechanizmus 2003 óta hatályos. A 2014-ből származó bevétel a 2016. évi kutatáshoz
kerül felhasználásra. A kutatás finanszírozásában a pénzügyi piac mozgásai által esetlegesen okozott f luktuáció lehető
legalacsonyabbra csökkentése érdekében kiegyenlítő intézkedést alkalmaznak. 2016-ban a kutatásra várhatóan rendelkezésre álló nettó bevétel összege 43 100 000 EUR.
A 2003/76/EK határozat 4. cikkével összhangban az alap előirányzatainak 72,8 %-a az acélágazatba, 27,2 %-a a
szénágazatba kerül.
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(folytatás)

6113

(folytatás)
A költségvetési rendelet 21. cikkével és 181. cikkének (2) bekezdésével összhangban a bevétel a III. „Bizottság”
szakaszban szereplő kiadáskimutatás 08 05. alcímének előirányzatait növeli.

Jogalap
Az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az ESZAK-Szerződés lejártának pénzügyi következményeiről és a
Szén- és Acélipari Kutatási Alapról szóló jegyzőkönyv végrehajtásához szükséges intézkedések megállapításáról szóló,
2003. február 1-jei 2003/76/EK tanácsi határozat (HL L 29., 2003.2.5., 22. o.).
6114

A Szén- és Acélipari Kutatási Alap kutatási programjának beszedéseiből származó bevételek
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
A 2003/76/EK határozat kiköti, hogy a Bizottság felhatalmazást kap az Európai Szén- és Acélközösségnek az ESZAKSzerződés lejártakor még folyamatban lévő pénzügyi műveletei végrehajtására.
Ezen határozat 4. cikke (5) bekezdése szerint a visszatérített összegeket először a felszámolás alatt álló ESZAK eszközei,
majd a felszámolás befejeződését követően a Szén- és Acélipari Kutatási Alap eszközei közé kell visszavezetni.

Jogalap
Az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az ESZAK-Szerződés lejártának pénzügyi következményeiről és a
Szén- és Acélipari Kutatási Alapról szóló jegyzőkönyv végrehajtásához szükséges intézkedések megállapításáról szóló,
2003. február 1-jei 2003/76/EK tanácsi határozat (HL L 29., 2003.2.5., 22. o.).

612

A kifejezetten a kérésre és fizetés ellenében elvégzett munka eredményeként keletkezett kiadások visszafizetése –
Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

1 937,74

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében bármely bevételt további előirányzatok biztosítására kell felhasználni azon
kiadások finanszírozására, amelyekhez ezt a bevételt rendelték.
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612

(folytatás)
Bizottság

p.m.

Tanács

p.m.

Európai Külügyi Szolgálat

p.m.
Összesen

p.m.

614

Kereskedelmileg sikeres projektekhez és tevékenységekhez nyújtott uniós támogatás visszafizetése

6143

A kis- és középvállalkozásokat támogató európai kockázatitőke-tevékenységekhez nyújtott uniós támogatás visszafizetése – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
A kereskedelmi-üzemeltetési szempontból sikeres projektekhez nyújtott támogatás teljes vagy részleges visszafizetése a
Venture Consort és az Eurotech Capital eszközök keretében a kockázati tőkével kapcsolatos európai tevékenységek
részeként kis- és középvállalkozásoknak nyújtott támogatásból eredő nyereségben való esetleges részesedéssel.
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében bármely bevételt további előirányzatok biztosítására kell felhasználni azon
kiadások finanszírozására, amelyekhez ezt a bevételt rendelték.
6144

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a Kohéziós Alapból finanszírozott kockázatmegosztó eszközök javára
nyújtott uniós támogatás visszafizetése – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
A kockázatmegosztó eszközök javára az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a Kohéziós Alapból finanszírozott
uniós támogatásokból befolyó bevételek és megmaradt összegek visszafizetése.
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében bármely bevételt a további előirányzatok biztosítására kell felhasználni
azon kiadások finanszírozására, amelyekhez ezt a bevételt rendelték.
Jogalap
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i
1083/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 25. o.) és különösen annak 14. és 36a. cikke.
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és
Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347.,
2013.12.20., 320. o.).
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615

Fel nem használt uniós támogatások visszafizetése

6150

Az Európai Szociális Alap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Mezőgazdasági Orientációs és
Garanciaalap, a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz, a Kohéziós Alap, az Európai Unió Szolidaritási Alapja, az
Előcsatlakozási Strukturális Politikák Eszköze (ISPA), az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA), az Európai Halászati
Alap (EHA), a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap, az Európai Tengerügyi és
Halászati Alap (ETHA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) fel nem használt támogatásainak
visszafizetése – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

67 212 656,57

Megjegyzések
Az Európai Szociális Alap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Mezőgazdasági Orientációs és
Garanciaalap, a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz, a Kohéziós Alap, az Európai Unió Szolidaritási Alapja, az
Előcsatlakozási Strukturális Politikák Eszköze (ISPA), az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA), az Európai Halászati
Alap (EHA), a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap, az Európai Tengerügyi és
Halászati Alap (ETHA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) fel nem használt támogatásainak
visszafizetése.
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a
címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.
6151

Fel nem használt költségvetési egyensúlyi támogatások visszafizetése – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.
6152

Fel nem használt kamattámogatások visszafizetése – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.
6153

Az intézmény által kötött szerződések keretében kifizetett, fel nem használt összegek visszafizetése – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—
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6153

(folytatás)

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.
6157

A strukturális alapok, a Kohéziós Alap, az Európai Halászati Alap, a leginkább rászoruló személyeket támogató európai
segítségnyújtási alap, az Európai Tengerügyi és Halászati Alap és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
keretein belül fizetett előlegek visszafizetése – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,30

Megjegyzések
A jogcím a strukturális alapok (Európai Regionális Fejlesztési Alap és Európai Szociális Alap), a Kohéziós Alap, az
Európai Halászati Alap (EHA), a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap, az Európai
Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) keretein belül kifizetett
előlegekből visszafizetett összegek nyilvántartására szolgál.
Az ehhez a jogcímhez könyvelt összegeket a költségvetési rendelet 21. és 177. cikkével összhangban a III. „Bizottság”
szakaszban szereplő kiadáskimutatás 04., 11. és 13. címéhez kapcsolódó költségvetési sorok további előirányzatainak
biztosítására használják fel, amennyiben szükség van rájuk annak elkerüléséhez, hogy csökkenjen az alapok hozzájárulása az érintett műveletekhez

Jogalap
A Kohéziós Alap létrehozásáról szóló, 1994. május 16-i 1164/94/EK tanácsi rendelet (HL L 130., 1994.5.25., 1. o.) és
különösen annak II. melléklete D. cikke.
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 25. o.)
és különösen annak 82. cikke (2) bekezdése és II. fejezete.
Az Európai Halászati Alapról szóló, 2006. július 27-i 1198/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 223., 2006.8.15., 1. o.).
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és
Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347.,
2013.12.20., 320. o.).
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(folytatás)

6157

(folytatás)
A közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK,
a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013.
december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 549. o.).
A leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapról szóló, 2014. március 11-i 223/2014/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 72., 2014.3.12., 1. o.).

6158

Egyéb fel nem használt uniós támogatások visszafizetése – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

582 627,32

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

616

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség számláján megjelenő költségek visszafizetése – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
Azon összegek visszafizetése a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) által, amelyeket az ellenőrzési megállapodások keretében az Ügynökség által elvégzett ellenőrzésekre a Bizottság előlegezett meg (lásd a III. „Bizottság” szakasz
kiadáskimutatásának 32 03 01. és 32 03 02. jogcímcsoportját).
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében bármely bevételt további előirányzatok biztosítására kell felhasználni azon
kiadások finanszírozására, amelyekhez ezt a bevételt rendelték.
Jogi hivatkozások
A Belga Királyság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a
Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Európai Atomenergia-közösség és a Nemzetközi Atomenergia
Ügynökség között a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés III. cikke (1) és (4)
bekezdésének végrehajtásáról szóló megállapodás (HL L 51., 1978.2.22., 1. o.) és különösen annak 15. cikke.
Háromoldalú megállapodások a Közösség, az Egyesült Királyság és a NAÜ között.
Háromoldalú megállapodás a Közösség, Franciaország és a NAÜ között.
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617

A harmadik országoknak nyújtott uniós támogatás keretében folyósított összegek visszafizetése

6170

A Dél-Afrikával való együttműködés keretén belüli visszatérítés – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

1 754,84

Megjegyzések
A Dél-Afrikával történő fejlesztési együttműködéssel kapcsolatos túlfizetések visszafizetése a pályázók vagy a kedvezményezettek által.
A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban bármely bevételt a III. „Bizottság” szakaszban szereplő kiadáskimutatás 21 02 05 01. és 21 02 05 02. jogcíméhez kapcsolódó további előirányzatok biztosítására kell felhasználni.
Jogalap
A 2014–2020-as időszakra szóló fejlesztési együttműködési finanszírozási eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március
11-i 233/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 44. o.).

618

Élelmiszersegéllyel kapcsolatban folyósított összegek visszafizetése

6180

Az élelmiszersegély címzettjei, illetve pályázati nyertesek számára kiutalt többlet visszafizetése – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

15 691,39

Megjegyzések
A pályázati felhívásokban vagy az élelmiszersegély kedvezményezettjei számára történő odaítélés feltételeit meghatározó
bizottsági levelekhez csatolt pénzügyi feltételekben foglalt rendelkezések.
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében bármely bevételt további előirányzatok biztosítására kell felhasználni azon
kiadások finanszírozására, amelyekhez ezt a bevételt rendelték.
Jogalap
A humanitárius segítségnyújtásról szóló, 1996. június 20-i 1257/96/EK tanácsi rendelet (HL L 163., 1996.7.2., 1. o.).
6181

Az élelmiszersegély címzettjei által okozott többletköltségek visszafizetése – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

10 000,—
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618

(folytatás)

6181

(folytatás)

Megjegyzések

Az élelmiszersegély kedvezményezettjei számára történő odaítélés feltételeit meghatározó bizottsági levelekhez csatolt
szállítási feltételekben foglalt rendelkezések.
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében bármely bevételt további előirányzatok biztosítására kell felhasználni azon
kiadások finanszírozására, amelyekhez ezt a bevételt rendelték.

Jogalap

A humanitárius segítségnyújtásról szóló, 1996. június 20-i 1257/96/EK tanácsi rendelet (HL L 163., 1996.7.2., 1. o.).

619

Külső szervezetek helyett teljesített egyéb kiadások visszafizetése

6191

A 77/270/Euratom tanácsi határozat értelmében külső szervezetek helyett teljesített egyéb kiadások visszafizetése –
Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

84 113,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban bármely bevételt a III. „Bizottság” szakaszban szereplő kiadáskimutatás 21 06 01., 21 06 02., 21 06 51. és 22 02 51. jogcímcsoportjához tartozó további előirányzatok
biztosítására kell felhasználni.

Jogalap

Egy előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló, 2006. július 17-i 1085/2006/EK tanácsi rendelet
(HL L 210., 2006.7.31., 82. o.).
A nukleáris biztonság célját szolgáló együttműködési eszköz létrehozásáról szóló, 2007. február 19-i 300/2007/
Euratom tanácsi rendelet (HL L 81., 2007.3.22., 1. o.).
A Nukleáris Biztonsági Együttműködési Eszköz létrehozásáról szóló, 2013. december 13-i 237/2014/Euratom tanácsi
rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 109. o.).
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620

Nyersanyagok és különleges hasadóanyagok térítés ellenében történő rendelkezésre bocsátása (az Euratom-Szerződés
6. cikkének b) pontja) – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
A tagállamoknak a kutatási programjaik számára forrásanyagok vagy különleges hasadóanyagok fizetés ellenében
történő ellátásából származó bevételek.
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében bármely bevételt további előirányzatok biztosítására kell felhasználni azon
kiadások finanszírozására, amelyekhez ezt a bevételt rendelték.
Jogalap
Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés és különösen annak 6. cikke b) pontja.
622

A Közös Kutatóközpont által, fizetés ellenében külső szervezeteknek nyújtott szolgáltatásokból származó bevételek

6221

A nagyf luxusú reaktor (HFR) működéséből származó, az előirányzatok növelésére fordítandó bevételek – Címzett
bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

7 994 736,64

Megjegyzések
A Közös Kutatóközpont petteni létesítményében elhelyezett nagyf luxusú reaktor (HFR) üzemeltetéséből származó
bevételek.
A HFR Közös Kutatóközpont általi működtetésében érintett külső szervek által az összes kiadástípus fedezésére
teljesített befizetések.
A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban bármely bevételt a III. „Bizottság” szakaszban szereplő kiadáskimutatás 10 01 05. és 10 04 04. jogcímcsoportjához kapcsolódó további előirányzatok biztosítására kell
felhasználni.
Korábbi programok lezárása
A bevételt Belgium, Franciaország és Hollandia biztosítja.
6223

A Közös Kutatóközpont által külső szervezeteknek térítés ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó és további
előirányzatokra elkülönítendő bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

8 111 453,33
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(folytatás)

6223

(folytatás)
Megjegyzések
Olyan személyektől, cégektől és nemzeti szervezetektől származó bevételek, amelyeknek a Közös Kutatóközpont fizetés
ellenében munkát végez és/vagy szolgáltatásokat nyújt.
A költségvetési rendelet 21. cikkével és 183. cikkének (2) bekezdésével összhangban bármely bevételt a III. „Bizottság”
szakaszban szereplő kiadáskimutatás 10 01 05., 10 02 01., 10 02 51., 10 02 52., 10 03 01., 10 03 51., 10 03 52. és
10 04 02. jogcímcsoportjához kapcsolódó további előirányzatok biztosítására kell felhasználni a külső testületekkel
kötött szerződések szerinti kiadások összegének megfelelő mértékben.

6224

A Bizottság által átengedett, a Közös Kutatóközpont által elvégzett uniós kutatásból eredő, szabadalmaztatható vagy
nem szabadalmaztatható találmányokra vonatkozó jogokból származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

268 933,15

Megjegyzések
A 2013/743/EU tanácsi határozat előírja a Közös Kutatóközpont számára a tudás- és technológiatranszfer támogatását
és – például a szellemi tulajdon kiaknázása révén – kiegészítő források előteremtését.
Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés és különösen annak 12. cikke alapján a tagállamok, személyek
és vállalkozások – megfelelő díjazás fizetése ellenében – nem kizárólagos hasznosítási engedélyt (licencia) szerezhetnek
az Európai Atomenergia-közösséget megillető szabadalmak, ideiglenes szabadalmi oltalomhoz fűződő jogok, használati
minták vagy szabadalmi bejelentések hasznosítására.
A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban bármely bevételt a III. „Bizottság” szakaszban szereplő kiadáskimutatás 10 01 05., 10 04 02. és 10 04 03. jogcímcsoportjához, továbbá 10 02. és 10 03. alcíméhez kapcsolódó
további előirányzatok biztosítására kell felhasználni.

Jogalap
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés és különösen annak 182. és 183. cikke.
Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés és különösen annak 12. cikke.
Az Európai Gazdasági Közösség kutatási programjaihoz kapcsolódó ismeretek terjesztésére vonatkozó rendelkezések
elfogadásáról szóló, 1974. szeptember 17-i 2380/74/EGK tanácsi rendelet (HL L 255., 1974.9.20., 1. o.).
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról és a 2006/971/EK, a 2006/972/EK, a 2006/973/EK, a 2006/974/EK és a 2006/975/EK határozatok hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 3-i 2013/743/EU tanácsi határozat (HL L 347., 2013.12.20., 965. o.).
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(folytatás)

6225

A Közös Kutatóközpont egyéb bevételei – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
A Közös Kutatóközpont által folytatott egyéb tevékenységekhez harmadik személyek által adott hozzájárulásokból,
adományokból vagy hagyatékokból származó bevételek.
A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban bármely bevételt a III. „Bizottság” szakaszban szereplő kiadáskimutatás 10 01 05. jogcímcsoportjához, továbbá 10 02., 10 03. és 10 04. alcíméhez kapcsolódó további
előirányzatok biztosítására kell felhasználni.
6226

A Közös Kutatóközpont által a Bizottság más részlegeinek versenyhelyzetben nyújtott szolgáltatásokból származó,
további előirányzatokra elkülönítendő bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

61 421 661,54

Megjegyzések
A Bizottság olyan egyéb szervezeti egységeitől származó bevételek, amelyek számára a Közös Kutatóközpont fizetés
ellenében munkát végez és/vagy szolgáltatásokat nyújt, továbbá a kutatási és technológiafejlesztési keretprogramok
tevékenységeiben való részvételből származó bevételek.
A költségvetési rendelet 21. cikkével és 183. cikkének (2) bekezdésével összhangban bármely bevételt a III. „Bizottság”
szakaszban szereplő kiadáskimutatás 10 01 05., 10 02 01., 10 02 51., 10 02 52., 10 03 01., 10 03 51., 10 03 52. és
10 04 03. jogcímcsoportjához kapcsolódó további előirányzatok biztosítására kell felhasználni a Bizottság egyéb
szolgálataival kötött szerződések szerinti konkrét kiadások összegének megfelelő mértékben.
624

A Bizottság által átengedett, uniós kutatásból eredő, szabadalmaztatható vagy nem szabadalmaztatható
találmányokra vonatkozó jogokból származó bevételek (közvetett fellépés) – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés és különösen annak 12. cikke alapján a tagállamok, személyek
és vállalkozások – megfelelő díjazás fizetése ellenében – nem kizárólagos hasznosítási engedélyt (licencia) szerezhetnek
az Európai Atomenergia-közösséget megillető szabadalmak, ideiglenes szabadalmi oltalomhoz fűződő jogok, használati
minták vagy szabadalmi bejelentések hasznosítására.
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében bármely bevételt további előirányzatok biztosítására kell felhasználni azon
kiadások finanszírozására, amelyekhez ezt a bevételt rendelték.
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(folytatás)

Jogalap
Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés.
Az Európai Gazdasági Közösség kutatási programjaihoz kapcsolódó ismeretek terjesztésére vonatkozó rendelkezések
elfogadásáról szóló, 1974. szeptember 17-i 2380/74/EGK tanácsi rendelet (HL L 255., 1974.9.20., 1. o.).
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630

Az Európai Szabadkereskedelmi Társulás tagállamainak az Európai Gazdasági Térségről szóló együttműködési
megállapodás alapján fizetett hozzájárulásai – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

286 014 835,—

Megjegyzések
Ez a jogcímcsoport az Európai Szabadkereskedelmi Társulás tagállamai által az egyes uniós tevékenységekben való
pénzügyi részvételükből eredően, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 82. cikke és 32. jegyzőkönyve
értelmében teljesített hozzájárulások rögzítésére szolgál.
A tervezett teljes hozzájárulás a III. „Bizottság” szakasz kiadáskimutatásának egyik mellékletében szereplő, tájékoztatási
célú összesítésben található.
Az Európai Szabadkereskedelmi Társulás tagállamainak hozzájárulásai a Bizottság rendelkezésére állnak, az Európai
Gazdasági Térségről szóló megállapodás 32. jegyzőkönyvének 1., 2. és 3. cikkével összhangban.
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében bármely bevételt további előirányzatok biztosítására kell felhasználni azon
kiadások finanszírozására, amelyekhez ezt a bevételt rendelték.

Jogi hivatkozások
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás (HL L 1., 1994.1.3., 3. o.).

631

Hozzájárulások a schengeni vívmányok kapcsán

6311

Hozzájárulás az Izlanddal és Norvégiával kötött megállapodásból eredő adminisztratív költségekhez – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

1 177 275,75
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(folytatás)

6311

(folytatás)
Megjegyzések
Hozzájárulás az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Köztársaság által, az utóbbi két
államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról, 1999. május 18-án
kötött megállapodásból (HL L 176., 1999.7.10., 36. o.) és különösen a megállapodás 12. cikkéből fakadó adminisztratív
költségekhez.
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében bármely bevételt további előirányzatok biztosítására kell felhasználni azon
kiadások finanszírozására, amelyekhez ezt a bevételt rendelték.
Tanács

p.m.

Európai Külügyi Szolgálat

p.m.
Összesen

p.m.

Jogalap
1999. május 17-i 1999/437/EK tanácsi határozat az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég
Királyság által, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról
kötött megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról (HL L 176., 1999.7.10., 31. o.).
6312

Hozzájárulás a nagyméretű információs rendszerek fejlesztéséhez, létrehozásához, működtetéséhez és használatához az
Izlanddal, Liechtensteinnel, Norvégiával és Svájccal kötött megállapodások keretében – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

2 620 721,15

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban bármely bevételt a III. „Bizottság” szakaszban szereplő kiadáskimutatás 18 02 07., 18 02 08., 18 02 09. és 18 03 03. jogcímcsoportjához kapcsolódó további előirányzatok
biztosítására kell felhasználni.
Jogalap
Az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, e két államnak a schengeni
vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás alkalmazását szolgáló
egyes szabályokról szóló, 1999. május 17-i 1999/437/EK tanácsi határozat (HL L 176., 1999.7.10., 31. o.).
Az Izlandi Köztársaságnak és a Norvég Királyságnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és
fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló, 1999. május 17-i 1999/439/EK tanácsi
határozat (HL L 176., 1999.7.10., 35. o.).
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631

(folytatás)

6312

(folytatás)
A dublini egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló Eurodac létrehozásáról szóló, 2000. december 11-i 2725/2000/EK tanácsi rendelet (HL L 316., 2000.12.15., 1. o.).
Az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság, valamint a Norvég Királyság között a tagállamok egyikében, illetve
Izlandon vagy Norvégiában benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálására illetékes állam meghatározására
vonatkozó kritériumokról és mechanizmusokról szóló megállapodás megkötéséről szóló, 2001. március 15-i 2001/
258/EK tanácsi határozat (HL L 93., 2001.4.3., 38. o.) és különösen e megállapodás 9. cikke.
A Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) kifejlesztéséről szóló, 2001. december 6-i 2001/
886/IB tanácsi határozat (HL L 328., 2001.12.13., 1. o.).
A Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) kifejlesztéséről szóló, 2001. december 6-i 2424/
2001/EK tanácsi rendelet (HL L 328., 2001.12.13., 4. o.).
Az egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2003.
február 18-i 343/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 50., 2003.2.25., 1. o.).
Az egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem elbírálásáért
felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 343/2003/EK tanácsi
rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2003. szeptember 2-i 1560/2003/EK
bizottsági rendelet (HL L 222., 2003.9.5., 3. o.).
A Vízuminformációs Rendszer létrehozásáról (VIS) szóló, 2004. június 8-i 2004/512/EK tanácsi határozat (HL L 213.,
2004.6.15., 5. o.).
A járművek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel rendelkező tagállami szolgálatoknak a Schengeni Információs
Rendszer második generációjához (SIS II) való hozzáféréséről szóló, 2006. december 20-i 1986/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 381., 2006.12.28., 1. o.).
A Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról
szóló, 2006. december 20-i 1987/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 381., 2006.12.28., 4. o.).
A Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról
szóló, 2007. június 12-i 2007/533/IB tanácsi határozat (HL L 205., 2007.8.7., 63. o.).
Az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni
vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodásnak az Európai
Közösség nevében történő megkötéséről szóló, 2008. január 28-i 2008/146/EK tanácsi határozat (HL L 53.,
2008.2.27., 1. o.).
Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a tagállamban vagy Svájcban benyújtott menedékjog iránti
kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló
megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő megkötéséről, szóló, 2008. január 28-i 2008/147/EK tanácsi
határozat (HL L 53., 2008.2.27., 3. o.).
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(folytatás)

6312

(folytatás)
Az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni
vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodásnak az Európai Unió
nevében történő megkötéséről szóló, 2008. január 28-i 2008/149/EK tanácsi határozat (HL L 53., 2008.2.27., 50. o.).
A vízuminformációs rendszerhez (VIS) a tagállamok kijelölt hatóságai, valamint az Europol számára a terrorcselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása érdekében, betekintés céljából történő
hozzáférésről szóló, 2008. június 23-i 2008/633/IB tanácsi határozat (HL L 218., 2008.8.13., 129. o.).
A Vízuminformációs Rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó adatok tagállamok
közötti cseréjéről szóló, 2008. július 9-i 767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (VIS-rendelet) (HL L 218.,
2008.8.13., 60. o.).
Az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini
Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a
schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló, különösen a bűnügyi igazságügyi és
rendőrségi együttműködéshez kapcsolódó társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló
jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló, 2011. március 7-i 2011/349/EU tanácsi
határozat (HL L 160., 2011.6.18., 1. o.).
Az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini
Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a
schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló, különösen a belső határokon történő
ellenőrzés megszüntetéséhez és a személyek mozgásához kapcsolódó társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló, 2011. március 7-i 2011/350/EU
tanácsi határozat (HL L 160., 2011.6.18., 19. o.).
A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek operatív irányítását
végző ügynökség létrehozásáról szóló, 2011. október 25-i 1077/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 286., 2011.11.1., 1. o.).
A harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem
iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítását szolgáló
Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való,
bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről, valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén
alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző ügynökség létrehozásáról szóló 1077/2011/
EU rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 603/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 180.,
2013.6.29., 1. o.).

6313

Egyéb hozzájárulások a schengeni vívmányokkal kapcsolatban (Izland, Norvégia, Svájc és Liechtenstein) – Címzett
bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

31 993,89
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(folytatás)

6313

(folytatás)

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban bármely bevétel a III. „Bizottság” szakaszban szereplő kiadási
kimutatás 18 03 02. jogcímcsoportjának előirányzatait növeli.

Jogalap
Az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, e két államnak a schengeni
vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás alkalmazását szolgáló
egyes szabályokról szóló, 1999. május 17-i 1999/437/EK tanácsi határozat (HL L 176., 1999.7.10., 31. o.).
Az Izlandi Köztársaságnak és a Norvég Királyságnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és
fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló, 1999. május 17-i 1999/439/EK tanácsi
határozat (HL L 176., 1999.7.10., 35. o.).
Az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság, valamint a Norvég Királyság között a tagállamok egyikében, illetve
Izlandon vagy Norvégiában benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálására illetékes állam meghatározására
vonatkozó kritériumokról és mechanizmusokról szóló megállapodás megkötéséről szóló, 2001. március 15-i 2001/
258/EK tanácsi határozat (HL L 93., 2001.4.3., 38. o.) és különösen e megállapodás 9. cikke.
Az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni
vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodásnak az Európai
Közösség nevében történő megkötéséről szóló, 2008. január 28-i 2008/146/EK tanácsi határozat (HL L 53.,
2008.2.27., 1. o.).
Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a tagállamban vagy Svájcban benyújtott menedékjog iránti
kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló
megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő megkötéséről szóló, 2008. január 28-i 2008/147/EK tanácsi
határozat (HL L 53., 2008.2.27., 3. o.).
Az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni
vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodásnak az Európai Unió
nevében történő megkötéséről szóló, 2008. január 28-i 2008/149/EK tanácsi határozat (HL L 53., 2008.2.27., 50. o.).
Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról szóló, 2010. május 19-i 439/2010/EU európai parlament
és tanácsi rendelet (HL L 132., 2010.5.29., 11. o.).
Az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini
Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a
schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló, különösen a bűnügyi igazságügyi és
rendőrségi együttműködéshez kapcsolódó társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló
jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló, 2011. március 7., 2011/349/EU tanácsi
határozat (HL L 160., 2011.6.18., 1. o.).
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(folytatás)

6313

(folytatás)
Az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini
Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a
schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló, különösen a belső határokon történő
ellenőrzés megszüntetéséhez és a személyek mozgásához kapcsolódó társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló, 2011. március 7., 2011/350/EU
tanácsi határozat (HL L 160., 2011.6.18., 19. o.).
Az Európai Unió, valamint az Izlandi Köztársaság, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság és a Svájci
Államszövetség közötti, ezen államoknak az Európai Bizottságot a schengeni vívmányok végrehajtását, alkalmazását és
fejlesztését érintő végrehajtási hatásköreinek gyakorlásában segítő bizottságok munkájában való részvételéről szóló
megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról szóló, 2010. július 12-i 2012/192/EU tanácsi határozat
(HL L 103., 2012.4.13.,. 1. o.).
Az Európai Unió, valamint az Izlandi Köztársaság, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság és a Svájci
Államszövetség közötti, ezen államoknak az Európai Bizottságot a schengeni vívmányok végrehajtását, alkalmazását és
fejlesztését érintő végrehajtási hatásköreinek gyakorlásában segítő bizottságok munkájában való részvételéről szóló
megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló, 2012. március 13-i 2012/193/EU tanácsi határozat
(HL L 103., 2012.4.13,. 3. o.).
A schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelési és monitoringmechanizmus létrehozásáról és a végrehajtó
bizottságnak a Schengent Értékelő és Végrehajtását Felügyelő Állandó Bizottság létrehozásáról szóló 1998. szeptember
16-i határozatának hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. október 7-i 1053/2013/EU tanácsi (HL L 295., 2013.11.6.,
27. o.).
A Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz
létrehozásáról és az 574/2007/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 515/2014/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 150., 2014.5.20., 143. o.).
Az Európai Unió és a Norvég Királyság közötti, utóbbinak az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalban való
részvétele részletes szabályairól szóló megállapodásnak a megkötéséről szóló, 2014. május 19-i 2014/301/EU tanácsi
határozat (HL L 157., 2014.5.27., 33. o.).
Az Európai Unió és a Liechtensteini Hercegség közötti, utóbbinak az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalban való
részvétele részletes szabályairól szóló megállapodás megkötéséről szóló, 2014. május 19-i 2014/344/EU tanácsi
határozat (HL L 170., 2014.6.11., 49. o.).

Jogi hivatkozások
Az Európai Unió és az Izlandi Köztársaság között, utóbbinak az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalban való
részvétele részletes szabályairól szóló tanácsi határozatra irányuló, a Bizottság által 2013. december 10-én előterjesztett
javaslat (COM(2013) 875 final).
Az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti, utóbbinak az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalban való
részvétele részletes szabályairól szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló, a Bizottság által
2013. december 10-én előterjesztett javaslat (COM(2013) 862 final).
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632

Hozzájárulások az Európai Fejlesztési Alap közös igazgatási támogatási kiadásaihoz – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

86 415 429,65

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban bármely, az Európai Fejlesztési Alapból (EFA) származó, a támogató
intézkedések költségeihez hozzájáruló bevétel a III. „Bizottság” szakaszban szereplő kiadáskimutatás 21 01 04 07.
jogcímének előirányzatait növeli.
Jogalap
Az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról szóló, 2013. november 25-i 2013/755/EU tanácsi
határozat (tengerentúli társulási határozat) (HL L 344., 2013.12.19., 1. o.).
Az EFA tekintetében a 2014. január 1-je és a 11. Európai Fejlesztési Alap hatálybalépése közötti átmeneti igazgatási
intézkedésekről szóló, 2013. december 12-i 2013/759/EU tanácsi határozat (HL L 335., 2013.12.14., 48. o.).
Jogi hivatkozások
Belső megállapodás a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői között az AKCS–EK partnerségi
megállapodással összhangban a 2008–2013 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret értelmében
nyújtandó közösségi támogatás finanszírozásáról és az EK-Szerződés negyedik részének hatálya alá tartozó tengerentúli
országok és területek számára nyújtandó pénzügyi támogatás elosztásáról (HL L 247., 2006.9.9., 32. o.).
A többéves pénzügyi keret előkészítése az EU afrikai, karibi és csendes-óceáni országokkal és a tengerentúli országokkal
és területekkel folytatott együttműködésének finanszírozására vonatkozóan a 2014–2020 közötti időszakban (11.
Európai Fejlesztési Alap) című, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak címzett bizottsági közlemény (COM(2011)
837).
633

Hozzájárulás egyes külső támogatási programokhoz

6330

A tagállamok hozzájárulása az Unió által finanszírozott és nevükben a Bizottság által kezelt, egyes külső támogatási
programokhoz, beleértve a tagállamok állami ügynökségei, valamint jogi és természetes személyei által fizetett
hozzájárulásokat – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

11 557 494,80

Megjegyzések
E jogcím célja a tagállamok által – beleértve állami ügynökségeiket, valamint jogi és természetes személyeiket is – az
uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által kezelt, egyes külső támogatási programokhoz nyújtott pénzügyi
hozzájárulások nyilvántartása.
A költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében az esetleges bevételeket további előirányzatok
biztosítására kell felhasználni azon kiadások finanszírozására, amelyekhez ezt a bevételt rendelték.
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6331

Harmadik országok hozzájárulása az Unió által finanszírozott és nevükben a Bizottság által kezelt, egyes külső
támogatási programokhoz, beleértve a harmadik országok állami ügynökségei, valamint jogi és természetes személyei
által fizetett hozzájárulásokat – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
E jogcím célja a harmadik országok által – beleértve állami ügynökségeiket, valamint jogi és természetes személyeiket is
– az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által kezelt, egyes külső támogatási programokhoz nyújtott
pénzügyi hozzájárulások nyilvántartása.
A költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében az esetleges bevételeket további előirányzatok
biztosítására kell felhasználni azon kiadások finanszírozására, amelyekhez ezt a bevételt rendelték.
6332

Nemzetközi szervezetek hozzájárulásai az Unió által finanszírozott és nevükben a Bizottság által kezelt, egyes külső
támogatási programokhoz – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
E jogcím célja a nemzetközi szervezetek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által kezelt egyes külső
támogatási programokhoz nyújtott pénzügyi hozzájárulások nyilvántartása.
A költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében az esetleges bevételeket további előirányzatok
biztosítására kell felhasználni azon kiadások finanszírozására, amelyekhez ezt a bevételt rendelték.
634

Vagyonkezelői alapok és pénzügyi eszközök által fizetett hozzájárulások – Címzett bevétel

6340

Vagyonkezelői alapok hozzájárulása a Bizottság igazgatási költségeihez – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
E jogcím célja a Bizottság által igazgatási költségei fedezése céljából az egyes vagyonkezelői alapoknak fizetett
hozzájárulások felhasználásának első évétől visszatartható, a vagyonkezelői alapban összegyűlt összegek maximum
5 %-át kitevő igazgatási díjak nyilvántartása.
A költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdése b) pontjának megfelelően ezeket az igazgatási díjakat a vagyonkezelői
alapok működési ideje alatt a címzett bevételekhez kell sorolni.
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(folytatás)

6340

(folytatás)
Jogalap
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) és különösen annak 187. cikke (7) bekezdése.
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól szóló, 2012. október 29-i 1268/2012/EU felhatalmazáson
alapuló bizottsági rendelet (HL L 362., 2012.12.31., 1. o.) és különösen annak 259. cikke.

6341

Pénzügyi eszközök által fizetett hozzájárulások – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
A Bizottságnak történő éves visszafizetések – köztük a tőkevisszafizetések, a felszabadított biztosítékok és a kölcsönök
tőkeösszegének visszafizetése –, illetve a pénzügyi eszközök számára nyitott és valamely pénzügyi eszköz keretében a
költségvetésből nyújtott támogatáshoz kapcsolódó vagyonkezelői számlák éves visszafizetései a költségvetési rendelet
21. cikkével összhangban belső címzett bevételeknek minősülnek, és azokat az említett rendelet 140. cikke (9)
bekezdésének sérelme nélkül az előirányzatok lekötésének időtartamát plusz két évet nem meghaladó ideig ugyanazon
pénzügyi eszközökre kell fordítani, hacsak valamely alap jogi aktus másképp nem rendelkezik.
Jogalap
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) és különösen annak 140. cikke (6) bekezdése.
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól szóló, 2012. október 29-i 1268/2012/EU felhatalmazáson
alapuló bizottsági rendelet (HL L 362., 2012.12.31., 1. o.).

6 5. ALCÍM — PÉNZÜGYI KORREKCIÓK

650

Az ERFA-hoz, az ESZA-hoz, az EMOGA Orientációs Részlegéhez, a HOPE-hoz, a Kohéziós Alaphoz, az EHA-hoz,
az ETHA-hoz, a Sapard-hoz és az IPA-hoz kapcsolódó, 2015 előtti pénzügyi korrekciók – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

—

—

2014. évi költségvetési év

118 383 863,98
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650

(folytatás)

Megjegyzések
A 2015-ös pénzügyi évtől kezdődően a korábban a 6 5 0 0. jogcímen elszámolt pénzügyi korrekciók tekintetében
elszámolt összegeket a 6 5 1.– 6 5 4. jogcímcsoport tartalmazza programozási időszak szerinti bontásban.
A 6 5 0 0. jogcím az Európai Regionális Fejlesztési Alappal (ERFA), az Európai Szociális Alappal (ESZA), az Európai
Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Orientációs részlegével, a Halászati Orientációs Pénzügyi
Eszközzel (HOPE), a Kohéziós Alappal, az Európai Halászati Alappal (EHA), az Európai Tengerügyi és Halászati
Alappal (ETHA), a Speciális Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Csatlakozási Programmal (Sapard), az Előcsatlakozási
Támogatási Eszközzel (IPA) és az EMOGA Garanciarészlegéből finanszírozott Átmeneti Vidékfejlesztési Eszközzel
(TRDI) kapcsolatos pénzügyi korrekciók kimutatására szolgált.
A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban az e jogcímcsoportra könyvelt összegek a III. „Bizottság” szakaszban
szereplő kiadáskimutatás 04., 05., 11. és 13. címéhez tartozó megfelelő költségvetési sorok előirányzatait növelték.
Az 1083/2006/EK rendelet 105. cikkének (1) bekezdése értelmében a rendelet nem érinti a 2052/88/EGK, a 4253/88/
EGK, az 1164/94/EK és az 1260/1999/EK rendelet alapján, vagy bármely egyéb, az adott támogatásra 2006. december
31-én alkalmazandó jogszabály alapján – amely következésképpen ezt követően erre a támogatásra, illetve a projektekre
azok lezárásáig alkalmazandó – a Bizottság által jóváhagyott, a strukturális alapok által társfinanszírozott támogatás
vagy a Kohéziós Alap által társfinanszírozott projekt folytatását vagy módosítását, beleértve a részleges vagy teljes
megszüntetését is.
Az 1303/2013/EU rendelet 152. cikkének (1) bekezdése értelmében a rendelet nem érinti az 1083/2006/EK rendelet
alapján, vagy bármely egyéb, az adott támogatásra 2013. december 31-én alkalmazandó jogszabály alapján a Bizottság
által jóváhagyott, a strukturális alapok által társfinanszírozott támogatás vagy a Kohéziós Alap által társfinanszírozott
projekt folytatását vagy módosítását, beleértve a részleges vagy teljes megszüntetését is.

Jogalap
A strukturális alapok feladatairól és eredményességéről, továbbá tevékenységüknek egymás között, valamint az Európai
Beruházási Bank és az egyéb meglévő pénzügyi eszközök műveleteivel történő összehangolásáról szóló, 1988. június
24-i 2052/88/EGK tanácsi rendelet (HL L 185., 1988.7.15., 9. o.).
A 2052/88/EGK rendeletnek a különböző strukturális alapok tevékenységeinek egymás között, valamint az Európai
Beruházási Bank és az egyéb meglévő pénzügyi eszközök műveleteivel történő összehangolása tekintetében történő
végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1988. december 19-i 4253/88/EGK tanácsi rendelet
(HL L 374., 1988.12.31., 1. o.) és különösen annak 24. cikke.
Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló,
1999. május 17-i 1257/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 160., 1999.6.26., 80. o.).
A strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. június 21-i 1260/1999/EK
tanácsi rendelet (HL L 161., 1999.6.26., 1. o.) és különösen annak 39. cikke (2) bekezdése.
A Halászati Orientációs Pénzügyi Eszközről szóló, 1999. június 21-i 1263/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 161.,
1999.6.26., 54. o.).
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A csatlakozni szándékozó közép- és kelet-európai országok előcsatlakozási mezőgazdasági és vidékfejlesztési intézkedéseinek az előcsatlakozási időszakban történő közösségi támogatásáról szóló, 1999. június 21-i 1268/1999/EK tanácsi
rendelet (HL L 161., 1999.6.26., 87. o.).
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i
1083/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 25. o.).
Az egy előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló, 2006. július 17-i 1085/2006/EK tanácsi rendelet
(HL L 210., 2006.7.31., 82. o.).
Az Európai Halászati Alapról szóló, 2006. július 27-i 1198/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 223., 2006.8.15., 1. o.).
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és
Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347.,
2013.12.20., 320. o.).
Az IPA II Előcsatlakozási Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 231/2014/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 11. o.).
Jogi hivatkozások
A strukturális alapok keretében nyújtott támogatások pénzügyi korrekciós eljárásai tekintetében az 1260/1999/EK
tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2001. március 2-i 448/2001/EK bizottsági
rendelet (HL L 64., 2001.3.6., 13. o.).
Az 1257/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó átmeneti részletes szabályoknak a Cseh Köztársaságban,
Észtországban, Cipruson, Lettországban, Litvániában, Magyarországon, Máltán, Lengyelországban, Szlovéniában és
Szlovákiában a vidékfejlesztési intézkedéseknek az EMOGA Garanciarészlegéből való finanszírozása tekintetében
történő megállapításáról szóló, 2004. január 5-i 27/2004/EK bizottsági rendelet (HL L 5., 2004.1.9., 86. o.).
A Cseh Köztársaságra, Észtországra, Ciprusra, Lettországra, Litvániára, Magyarországra, Máltára, Lengyelországra,
Szlovéniára és Szlovákiára alkalmazandó átmeneti vidékfejlesztési intézkedések tekintetében az 1257/1999/EK tanácsi
rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2004. január 28-i 141/2004/EK bizottsági rendelet
(HL L 24., 2004.1.29., 25. o.).
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK tanácsi rendelet, valamint az Európai Regionális Fejlesztési
Alapról szóló 1080/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok meghatározásáról szóló, 2006. december 8-i 1828/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 371., 2006.12.27., 1. o.).
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A 2000 előtti programozási időszakokhoz kapcsolódó pénzügyi korrekciók
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év
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Megjegyzések
A jogcímcsoport az Európai Regionális Fejlesztési Alappal (ERFA), az Európai Szociális Alappal (ESZA), az Európai
Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Orientációs Részlegével, a Halászati Orientációs Pénzügyi
Eszközzel (HOPE) és a Kohéziós Alappal kapcsolatban a 2000 előtti programozási időszakokhoz kapcsolódó
pénzügyi korrekciók kimutatására szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban az e jogcímcsoportra könyvelt összegek a III. „Bizottság” szakaszban
szereplő kiadáskimutatás 04., 05., 11. és 13. címéhez tartozó megfelelő költségvetési sorok előirányzatait növelik.
Az 1083/2006/EK rendelet 105. cikkének (1) bekezdése értelmében a rendelet nem érinti a 2052/88/EGK, a 4253/88/
EGK, az 1164/94/EK és az 1260/1999/EK rendelet alapján, vagy bármely egyéb, az adott támogatásra 2006. december
31-én alkalmazandó jogszabály alapján – amely következésképpen ezt követően erre a támogatásra, illetve a projektekre
azok lezárásáig alkalmazandó – a Bizottság által jóváhagyott, a strukturális alapok által társfinanszírozott támogatás
vagy a Kohéziós Alap által társfinanszírozott projekt folytatását vagy módosítását, beleértve a részleges vagy teljes
megszüntetését is.
Az 1303/2013/EU rendelet 152. cikkének (1) bekezdése értelmében a rendelet nem érinti az 1083/2006/EK rendelet
alapján, vagy bármely egyéb, az adott támogatásra 2013. december 31-én alkalmazandó jogszabály alapján a Bizottság
által jóváhagyott, a strukturális alapok által társfinanszírozott támogatás vagy a Kohéziós Alap által társfinanszírozott
projekt folytatását vagy módosítását, beleértve a részleges vagy teljes megszüntetését is.

Jogalap
Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó 1977. december 21-i költségvetési rendelet (HL L 356.,
1977.12.31., 1. o.).
A strukturális alapok feladatairól és eredményességéről, továbbá tevékenységüknek egymás között, valamint az Európai
Beruházási Bank és az egyéb meglévő pénzügyi eszközök műveleteivel történő összehangolásáról szóló, 1988. június
24-i 2052/88/EGK tanácsi rendelet (HL L 185., 1988.7.15., 9. o.).
A 2052/88/EGK rendeletnek a különböző strukturális alapok tevékenységeinek egymás között, valamint az Európai
Beruházási Bank és az egyéb meglévő pénzügyi eszközök műveleteivel történő összehangolása tekintetében történő
végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1988. december 19-i 4253/88/EGK tanácsi rendelet
(HL L 374., 1988.12.31., 1. o.) és különösen annak 24. cikke.
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap tekintetében a 2052/88/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések
megállapításáról szóló, 1988. december 19-i 4254/88/EGK tanácsi rendelet (HL L 374., 1988.12.31., 15. o.).
Az Európai Szociális Alap tekintetében a 2052/88/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1988. december 19-i 4255/88/EGK tanácsi rendelet (HL L 374., 1988.12.31., 21. o.).
Az EMOGA Orientációs Részlege tekintetében a 2052/88/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések
megállapításáról szóló, 1988. december 19-i 4256/88/EGK tanácsi rendelet (HL L 374., 1988.12.31., 25. o.).
A Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz tekintetében a 2052/88/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések
megállapításáról szóló, 1993. július 20-i 2080/93/EGK tanácsi rendelet (HL L 193., 1993.7.31., 1. o.).
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A Kohéziós Alap létrehozásáról szóló, 1994. május 16-i 1164/94/EK tanácsi rendelet (HL L 130., 1994.5.25., 1. o.).
Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló,
1999. május 17-i 1257/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 160., 1999.6.26., 80. o.).
A strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. június 21-i 1260/1999/EK
tanácsi rendelet (HL L 161., 1999.6.26., 1. o.) és különösen annak 39. cikke (2) bekezdése.
A Halászati Orientációs Pénzügyi Eszközről szóló, 1999. június 21-i 1263/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 161.,
1999.6.26., 54. o.).
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A 2000–2006 közötti programozási időszakhoz kapcsolódó pénzügyi korrekciók – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

Megjegyzések
A jogcímcsoport az Európai Regionális Fejlesztési Alappal (ERFA), az Európai Szociális Alappal (ESZA), az Európai
Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Orientációs részlegével, a Halászati Orientációs Pénzügyi
Eszközzel (HOPE), a Kohéziós Alappal, a Speciális Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Csatlakozási Programmal
(Sapard), valamint az EMOGA Garanciarészlegéből finanszírozott Átmeneti Vidékfejlesztési Eszközzel (TRDI)
kapcsolatban a 2000–2006 közötti programozási időszakhoz kapcsolódó pénzügyi korrekciók kimutatására szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban az e jogcímcsoportra könyvelt összegek a III. „Bizottság” szakaszban
szereplő kiadáskimutatás 04., 05., 11. és 13. címéhez tartozó megfelelő költségvetési sorok előirányzatait növelik.
Az 1083/2006/EK rendelet 105. cikkének (1) bekezdése értelmében a rendelet nem érinti a 2052/88/EGK, a 4253/88/
EGK, az 1164/94/EK és az 1260/1999/EK rendelet alapján, vagy bármely egyéb, az adott támogatásra 2006. december
31-én alkalmazandó jogszabály alapján – amely következésképpen ezt követően erre a támogatásra, illetve a projektekre
azok lezárásáig alkalmazandó – a Bizottság által jóváhagyott, a strukturális alapok által társfinanszírozott támogatás
vagy a Kohéziós Alap által társfinanszírozott projekt folytatását vagy módosítását, beleértve a részleges vagy teljes
megszüntetését is.
Az 1303/2013/EU rendelet 152. cikkének (1) bekezdése értelmében a rendelet nem érinti az 1083/2006/EK rendelet
alapján, vagy bármely egyéb, az adott támogatásra 2013. december 31-én alkalmazandó jogszabály alapján a Bizottság
által jóváhagyott, a strukturális alapok által társfinanszírozott támogatás vagy a Kohéziós Alap által társfinanszírozott
projekt folytatását vagy módosítását, beleértve a részleges vagy teljes megszüntetését is.

Jogalap
A Kohéziós Alap létrehozásáról szóló, 1994. május 16-i 1164/94/EK tanácsi rendelet (HL L 130., 1994.5.25., 1. o.).
Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló,
1999. május 17-i 1257/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 160., 1999.6.26., 80. o.).
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A strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. június 21-i 1260/1999/EK
tanácsi rendelet (HL L 161., 1999.6.26., 1. o.) és különösen annak 39. cikke (2) bekezdése.
A Halászati Orientációs Pénzügyi Eszközről szóló, 1999. június 21-i 1263/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 161.,
1999.6.26., 54. o.).
A csatlakozni szándékozó közép- és kelet-európai országok előcsatlakozási mezőgazdasági és vidékfejlesztési intézkedéseinek az előcsatlakozási időszakban történő közösségi támogatásáról szóló, 1999. június 21-i 1268/1999/EK tanácsi
rendelet (HL L 161., 1999.6.26., 87. o.).
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló, 1999. június 12-i 1783/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 213., 1999.8.13., 1. o.).
Az Európai Szociális Alapról szóló, 1999. július 12-i 1784/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 213.,
1999.8.13., 5. o.).
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i
1083/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 25. o.).
Az Európai Halászati Alapról szóló, 2006. július 27-i 1198/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 223., 2006.8.15., 1. o.).

Jogi hivatkozások
A strukturális alapok keretében nyújtott támogatások pénzügyi korrekciós eljárásai tekintetében az 1260/1999/EK
tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2001. március 2-i 448/2001/EK bizottsági
rendelet (HL L 64., 2001.3.6., 13. o.).
A Kohéziós Alapból nyújtott támogatások irányítási és ellenőrzési rendszere, valamint a pénzügyi korrekciós eljárás
tekintetében az 1164/94/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002.
július 29-i 1386/2002/EK bizottsági rendelet (HL L 201., 2002.7.31., 5. o.).
Az 1257/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó átmeneti részletes szabályoknak a Cseh Köztársaságban,
Észtországban, Cipruson, Lettországban, Litvániában, Magyarországon, Máltán, Lengyelországban, Szlovéniában és
Szlovákiában a vidékfejlesztési intézkedéseknek az EMOGA Garanciarészlegéből való finanszírozása tekintetében
történő megállapításáról szóló, 2004. január 5-i 27/2004/EK bizottsági rendelet (HL L 5., 2004.1.9., 86. o.).
A Cseh Köztársaságra, Észtországra, Ciprusra, Lettországra, Litvániára, Magyarországra, Máltára, Lengyelországra,
Szlovéniára és Szlovákiára alkalmazandó átmeneti vidékfejlesztési intézkedések tekintetében az 1257/1999/EK tanácsi
rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2004. január 28-i 141/2004/EK bizottsági rendelet
(HL L 24., 2004.1.29., 25. o.).
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK tanácsi rendelet, valamint az Európai Regionális Fejlesztési
Alapról szóló 1080/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok meghatározásáról szóló, 2006. december 8-i 1828/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 371., 2006.12.27., 1. o.).
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A 2007–2013 közötti programozási időszakhoz kapcsolódó pénzügyi korrekciók – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

Megjegyzések
A jogcímcsoport az Európai Regionális Fejlesztési Alappal (ERFA), az Európai Szociális Alappal (ESZA), a Kohéziós
Alappal, az Európai Halászati Alappal (EHA) és az Előcsatlakozási Támogatási Eszközzel (IPA I) kapcsolatban a
2007–2013 közötti programozási időszakhoz kapcsolódó pénzügyi korrekciók kimutatására szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban az e jogcímcsoportra könyvelt összegek a III. „Bizottság” szakaszban
szereplő kiadási kimutatás 04., 05., 11. és 13. címe megfelelő költségvetési sorainak előirányzatait növelik.
Az 1303/2013/EU rendelet 152. cikkének (1) bekezdése értelmében a rendelet nem érinti az 1083/2006/EK rendelet
alapján, vagy bármely egyéb, az adott támogatásra 2013. december 31-én alkalmazandó jogszabály alapján a Bizottság
által jóváhagyott, a strukturális alapok által társfinanszírozott támogatás vagy a Kohéziós Alap által társfinanszírozott
projekt folytatását vagy módosítását, beleértve a részleges vagy teljes megszüntetését is.
Jogalap
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i
1083/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 25. o.).
Az egy előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló, 2006. július 17-i 1085/2006/EK tanácsi rendelet
(HL L 210., 2006.7.31., 82. o.).
Az Európai Halászati Alapról szóló, 2006. július 27-i 1198/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 223., 2006.8.15., 1. o.).
Jogi hivatkozások
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK tanácsi rendelet, valamint az Európai Regionális Fejlesztési
Alapról szóló 1080/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok meghatározásáról szóló, 2006. december 8-i 1828/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 371., 2006.12.27., 1. o.).
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A 2014-2020 közötti programozási időszakhoz kapcsolódó pénzügyi korrekciók – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

Megjegyzések
A jogcímcsoport az Európai Regionális Fejlesztési Alappal (ERFA), az Európai Szociális Alappal (ESZA), a Kohéziós
Alappal, az Európai Tengerügyi és Halászati Alappal (ETHA), a leginkább rászoruló személyeket támogató európai
segítségnyújtási alappal és az Előcsatlakozási Támogatási Eszközzel (IPA II) kapcsolatban a 2014–2020 közötti
programozási időszakhoz kapcsolódó pénzügyi korrekciók kimutatására szolgál.
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6 5. ALCÍM — PÉNZÜGYI KORREKCIÓK (folytatás)

654

(folytatás)
A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban az e jogcímcsoportra könyvelt összegek a III. „Bizottság” szakaszban
szereplő kiadáskimutatás 04., 11. és 13. címéhez tartozó megfelelő költségvetési sorok előirányzatait növelik.
Jogalap
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és
Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347.,
2013.12.20., 320. o.).
A leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapról szóló, 2014. március 11-i 223/2014/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 72., 2014.3.12., 1. o.).
Az IPA II Előcsatlakozási Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 231/2014/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 11. o.).

6 6. ALCÍM — EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZAFIZETÉSEK

660

Egyéb hozzájárulások és visszafizetések

6600

Egyéb címzett hozzájárulások és visszafizetések – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

850 711 696,25

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a jogcím a 6. cím egyéb részeiben nem szereplő olyan bevételek
kimutatására szolgál, amelyeket további előirányzatok biztosítására kell felhasználni azon kiadások finanszírozására,
amelyekhez ezt a bevételt rendelték.
Európai Parlament

p.m.

Tanács

p.m.

Bizottság

p.m.

Ombudsman

p.m.

Európai Külügyi Szolgálat

p.m.
Összesen

6601

p.m.

Egyéb, nem címzett hozzájárulások és visszafizetések
2016. évi költségvetési év

60 000 000

2015. évi költségvetési év

60 000 000

2014. évi költségvetési év

8 666 423,81

2016.2.24.

HU

L 48/127

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

6 6. ALCÍM — EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZAFIZETÉSEK (folytatás)

660

(folytatás)

6601

(folytatás)
Megjegyzések
Ez a jogcím a 6. cím egyéb részeiben nem szereplő olyan bevételek kimutatására szolgál, amelyeket nem a költségvetési
rendelet 21. cikkével összhangban használnak fel.
Európai Parlament

p.m.

Bizottság

60 000 000
Összesen

60 000 000

6 7. ALCÍM — AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI GARANCIAALAPPAL ÉS AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI
ALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK

670

Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapot érintő bevételek

6701

Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap záróelszámolása – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

815 588 600,63

Megjegyzések
Ez a jogcím a 2000–2006-os pénzügyi terv 1. fejezetében az Európai Mezőgazdasági és Orientációs és Garanciaalapból
(Garanciarészleg) és a 2007–2013-as, valamint a 2014–2020-as többéves pénzügyi keret 2. fejezetében az Európai
Mezőgazdasági Garanciaalapból az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 51. és 52. cikke szerint
finanszírozott kiadásokkal kapcsolatban az uniós költségvetés javára hozott szabályszerűségi és számviteli záróelszámolási határozatokból származó összegek kimutatására szolgál. Magában foglalja az említett rendelet 40. cikke szerinti
kifizetési határidők be nem tartásához kapcsolódó korrekciókat is.
Ez a jogcím szolgál továbbá a 320/2006/EK rendelet által létrehozott, 2012. szeptember 30-án megszűnt, a
Közösségben a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer (a cukoripar szerkezetátalakítási alapja)
által finanszírozott kiadásokkal kapcsolatban az uniós költségvetés javára hozott szabályszerűségi és számviteli
záróelszámolási határozatokból származó összegek kimutatására.
A 320/2006/EK rendelet 1. cikke (3) bekezdésének és az 1306/2013/EU rendelet 43. cikkének megfelelően ezen
összegek a költségvetési rendelet 21. és 174. cikke értelmében címzett bevételnek tekintendők. Az e jogcím szerinti
bármely bevétel a III. „Bizottság” szakaszban szereplő kiadási kimutatás bármely, az EMGA-hoz tartozó költségvetési
tételének előirányzatait növeli.
Az e jogcím alatt szereplő bevétel becsült összege 2 015 000 000 EUR, amely tartalmazza a költségvetési rendelet 14.
cikkével összhangban 2015-ről 2016-ra átvitt 890 000 000 EUR összeget is. A 2016. évi költségvetés összeállításakor
egy 600 000 000 EUR-s összeget a 05 02 08. jogcímcsoportba (05 02 08 03. jogcímbe) tartozó intézkedések
igényeinek fedezéséhez vettek figyelembe, a fennmaradó 1 415 000 000 EUR-s összeg pedig a 05 03 01. jogcímcsoportba (05 03 01 10. jogcímbe) tartozó intézkedések igényeinek fedezésére szolgál.
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6 7. ALCÍM — AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI GARANCIAALAPPAL ÉS AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPPAL
KAPCSOLATOS BEVÉTELEK (folytatás)

670

(folytatás)

6701

(folytatás)
Jogalap
A Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról és a közös
agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. február 20-i 320/2006/EK
tanácsi rendelet (HL L 58., 2006.2.28., 42. o.).
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).
A közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK,
a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013.
december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 549. o.).

6702

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alappal kapcsolatos szabálytalanságok – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

150 305 663,70

Megjegyzések
A jogcím a 2000–2006-os pénzügyi terv 1. fejezetében az Európai Mezőgazdasági és Orientációs és Garanciaalapból
(Garanciarészleg) és a 2007–2013-as, valamint a 2014–2020-as többéves pénzügyi keret 2. fejezetében az Európai
Mezőgazdasági Garanciaalapból az 1306/2013/EU rendelet 54. és 55. cikke szerint finanszírozott kiadásokkal
kapcsolatban szabálytalanságok vagy gondatlanságok miatt visszafizettetett összegek és a vonatkozó kamatok, illetve
különösen a szabálytalanságok és csalások esetében visszafizettetett összegek, beszedett bírságok és kamatok, valamint
lehívott biztosítékok, letétek és garanciák kimutatására szolgál.
Ez a jogcím szolgál továbbá a 320/2006/EK rendelet által létrehozott, 2012. szeptember 30-án megszűnt, a
Közösségben a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer (a cukoripar szerkezetátalakítási alapja)
által finanszírozott kiadásokhoz kapcsolódó szabálytalanságok vagy tévedések következtében visszafizettetett összegek
kimutatására, beleértve a kamatot, a bírságokat és a kapott biztosítékokat.
Ez a jogcím szolgál továbbá azon visszafizettetett nettó összegek könyvelésére is, amelyekből a tagállamok az 1306/
2013/EU rendelet 55. cikke alapján 20 %-ot megtarthatnak.
A 320/2006/EK rendelet 1. cikke (3) bekezdésének és az 1306/2013/EU rendelet 43. és 55. cikkének megfelelően ezen
összegek a költségvetési rendelet 21. és 174. cikke értelmében címzett bevételnek tekintendők. Az e jogcím szerinti
bármely bevétel a III. „Bizottság” szakaszban szereplő kiadási kimutatás bármely, az EMGA-hoz tartozó költségvetési
tételének előirányzatait növeli.
Az e jogcím alatt szereplő bevétel becsült összege 155 000 000 EUR. A 2016. évi költségvetés összeállításakor ezt az
összeget a 05 03 01. jogcímcsoportba (05 03 01 10. jogcímbe) tartozó intézkedések igényeinek fedezéséhez vették
figyelembe.
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670

(folytatás)

6702

(folytatás)
Jogalap
A Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról és a közös
agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. február 20-i 320/2006/EK
tanácsi rendelet (HL L 58., 2006.2.28., 42. o.).
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).
A közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK,
a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013.
december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 549. o.).

6703

Tejtermelők által fizetendő megemelt lefölözés – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

48 284 110,03

Megjegyzések
A jogcím a tejkvótarendszerre vonatkozó többletilletékhez kapcsolódó olyan összegek kimutatására szolgál, amelyeket
az 1234/2007/EK rendelet II. része I. címe III. fejezetének III. szakasza és különösen annak 78. cikke rendelkezései
szerint szednek be vagy fizettetnek vissza.
Az 1306/2013/EU rendelet 43. cikkének megfelelően ezen összegek a költségvetési rendelet 21. és 174. cikke
értelmében címzett bevételnek tekintendők. Az e jogcím szerinti bármely bevétel a III. „Bizottság” szakaszban szereplő
kiadási kimutatás bármely, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalaphoz tartozó költségvetési tételének előirányzatait
növeli.
Az e jogcím alatt szereplő bevétel becsült összege 810 000 000 EUR. A 2016. évi költségvetés összeállításakor ezt az
összeget a 05 03 01. jogcímcsoportba (05 03 01 10. jogcímbe) tartozó intézkedések igényeinek fedezéséhez vették
figyelembe.
Jogalap
A mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó
egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet (az egységes közös piacszervezésről
szóló rendelet) (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.).
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).
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670

(folytatás)

6703

(folytatás)
A közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK,
a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013.
december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 549. o.).

671

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapot érintő bevételek

6711

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap záróelszámolása – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

69 413 810,83

Megjegyzések
A jogcím az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott vidékfejlesztési kiadásokkal
kapcsolatban az uniós költségvetés javára hozott, az 1306/2013/EU rendelet 51. és 52. cikke szerinti szabályszerűségi
és számviteli záróelszámolási határozatokból származó összegek kimutatására szolgál. Az EMVA keretében kifizetett
előlegek visszafizetéséhez kapcsolódó összegeket is ezen a jogcímen tartják nyilván.
Az 1306/2013/EU rendelet 43. cikkének megfelelően ezen összegek a költségvetési rendelet 21. és 177. cikke
értelmében címzett bevételnek tekintendők. Az e jogcím szerinti bármely bevétel az EMVA-hoz tartozó bármely
költségvetési tétel előirányzatait növeli.
A 2016. évi költségvetés összeállításakor nem irányoztak elő külön összeget a 05 04 05. és a 05 04 60. jogcímcsoportra.

Jogalap
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).
A közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK,
a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013.
december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 549. o.).
6712

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alappal kapcsolatos szabálytalanságok – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—
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(folytatás)

6712

(folytatás)
Megjegyzések
Ez a jogcím az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) az 1306/2013/EU rendelet 54. és 56. cikke
szerint finanszírozott vidékfejlesztési kiadásokkal kapcsolatban szabálytalanságok vagy gondatlanságok miatt visszafizettetett összegek és a vonatkozó kamatok, illetve különösen a szabálytalanságok és csalások esetében visszafizettetett összegek, beszedett bírságok és kamatok, valamint lehívott biztosítékok kimutatására szolgál.
Az 1306/2013/EU rendelet 43. cikkének megfelelően ezen összegek a költségvetési rendelet 21. és 177. cikke
értelmében címzett bevételnek tekintendők. Az e jogcím szerinti bármely bevétel az EMVA-hoz tartozó bármely
költségvetési tétel előirányzatait növeli.
A 2016. évi költségvetés összeállításakor nem irányoztak elő külön összeget a 05 04 05. és a 05 04 60. jogcímcsoportra.
Jogalap
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).
A közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK,
a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013.
december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 549. o.).
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7. CÍM
KÉSEDELMI KAMATOK ÉS PÉNZBÍRSÁGOK
7 0. ALCÍM — KÉSEDELMI KAMATOK
7 1. ALCÍM — PÉNZBÍRSÁGOK
7 2. ALCÍM — LETÉTEKEN ÉS PÉNZBÍRSÁGOKON KELETKEZETT KAMATOK
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi
költségvetési év

Megnevezés

2015. évi
költségvetési év

2014. évi
költségvetési év

% 2014–
2016

7 0. ALCÍM
700

Késedelmi kamatok

7000

A tagállamok kincstárai által vezetett számlákra késedelmesen befizetett összegek után járó kamatok

5 000 000

10 000 000

7001

Egyéb késedelmi kamatok

3 000 000

3 000 000

1 304 377,43

43,48

8 000 000

13 000 000

64 137 078,21

801,71

15 000 000

45 000 000

368 455 044,42 2 456,37

23 000 000

58 000 000

432 592 122,63 1 880,84

1 415 000 000

4 124 682 904,05 4 124,68

7 0 0. jogcímcsoport – Összesen

701

Késedelmi kamatok és pénzbírságokra kivetett egyéb
kamatok
7 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

62 832 700,78 1 256,65

7 1. ALCÍM
710

Pénzbírságok, kényszerítő bírságok és egyéb bírságok

100 000 000

711

Többletkibocsátási díj új személygépkocsikra

p.m.

712

A Szerződésből eredő kötelezettség elmulasztása miatt az
Európai Unió Bírósága által hozott ítéletnek eleget nem
tevő tagállamra kirótt büntető bírságok és átalányösszegek

p.m.

7 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

100 000 000

p.m.

50 000 000
1 465 000 000

0,—

49 406 800,—
4 174 089 704,05 4 174,09

7 2. ALCÍM
720

Letéteken és pénzbírságokon keletkezett kamatok

7200

A túlzotthiány-eljárás végrehajtásából származó letéteken és
pénzbírságokon keletkezett kamatok – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

7 2 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

7 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

7. cím – Összesen

123 000 000

1 523 000 000

4 606 681 826,68 3 745,27
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7. CÍM
KÉSEDELMI KAMATOK ÉS PÉNZBÍRSÁGOK
7 0. ALCÍM — KÉSEDELMI KAMATOK

700

Késedelmi kamatok

7000

A tagállamok kincstárai által vezetett számlákra késedelmesen befizetett összegek után járó kamatok
2016. évi költségvetési év

5 000 000

2015. évi költségvetési év

10 000 000

2014. évi költségvetési év

62 832 700,78

Megjegyzések

Az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 9. cikkének (1) bekezdésében említett, a tagállamok által a Bizottság nevében
nyitott számlákra történő bármely késedelmes befizetés az érintett tagállam kamatfizetési kötelezettségét vonja maga
után.

Azon tagállamok esetében, amelyeknek pénzneme az euró, a kamatláb megegyezik az Európai Központi Bank fő
refinanszírozási műveleteire vonatkozó, az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában az esedékesség hónapjának
első napján közzétett két százalékponttal növelt kamatlábbal. E százalék 0,25 százalékponttal növekszik a késedelem
minden egyes hónapjára nézve. A megemelt kamat a késedelem egész időszakára vonatkozik.

Azon tagállamok esetében, amelyeknek nem az euró a pénzneme, a kamatláb megegyezik a kérdéses hónap első napján
a központi bankok által fő refinanszírozási műveleteik vonatkozásában alkalmazott kamat két százalékponttal növelt
mértékével, vagy, az olyan tagállamok esetében, ahol nem áll rendelkezésre a központi bank kamatlába, az ehhez
legközelebb álló, a tagállam pénzpiacán a kérdéses hónap első napján alkalmazott kamat két százalékponttal növelt
mértéke. E százalék 0,25 százalékponttal növekszik a késedelem minden egyes hónapjára nézve. A megemelt kamat a
késedelem egész időszakára vonatkozik.

A kamatláb az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 10. cikkében felsorolt valamennyi saját forrásra alkalmazandó.
Tanács

p.m.

Bizottság

5 000 000

Európai Külügyi Szolgálat

p.m.
Összesen

5 000 000

Jogalap

Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007/436/EK, Euratom határozat végrehajtásáról szóló,
2000. május 22-i 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 130., 2000.5.31., 1. o.).

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) és különösen annak 78. cikke (4) bekezdése.
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7 0. ALCÍM — KÉSEDELMI KAMATOK (folytatás)

700

(folytatás)

7001

Egyéb késedelmi kamatok
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

3 000 000

2014. évi költségvetési év

3 000 000

1 304 377,43

Megjegyzések
Ez a jogcím a saját forrásokon kívüli egyéb jogosultságok késedelmes megfizetése miatt keletkező kamatok nyilvántartására szolgál.
Bizottság

3 000 000

Európai Külügyi Szolgálat

p.m.
Összesen

3 000 000

Jogalap
Az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződés (HL L 1., 1994.1.3., 3. o.) és különösen annak 32. jegyzőkönyve
2. cikkének (5) bekezdése.
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i
1083/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 25. o.) és különösen annak 102. cikke.
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK tanácsi rendelet, valamint az Európai Regionális Fejlesztési
Alapról szóló 1080/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok meghatározásáról szóló, 2006. december 8-i 1828/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 371., 2006.12.27., 1. o.).
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) és különösen annak 78. cikke (4) bekezdése.
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól szóló, 2012. október 29-i 1268/2012/EU felhatalmazáson
alapuló bizottsági rendelet (HL L 362., 2012.12.31., 1. o.) és különösen annak 83. cikke.

701

Késedelmi kamatok és pénzbírságokra kivetett egyéb kamatok
2016. évi költségvetési év

15 000 000

2015. évi költségvetési év

45 000 000

2014. évi költségvetési év

368 455 044,42

Megjegyzések
Ez a jogcímcsoport a pénzbírságok és pénzbírságok késedelmes megfizetéséhez kapcsolódó kamatok tárolására szolgáló
külön számlákon keletkezett kamat nyilvántartására szolgál.
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7 0. ALCÍM — KÉSEDELMI KAMATOK (folytatás)

701

(folytatás)

Jogalap
A Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/
EK tanácsi rendelet (HL L 1., 2003.1.4., 1. o.).
A vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló, 2004. január 20-i 139/2004/EK tanácsi rendelet
(HL L 24., 2004.1.29., 1. o.) és különösen annak 14. és 15. cikke.
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) és különösen annak 78. cikke (4) bekezdése.
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól szóló, 2012. október 29-i 1268/2012/EU felhatalmazáson
alapuló bizottsági rendelet (HL L 362., 2012.12.31., 1. o.) és különösen annak 83. cikke.

7 1. ALCÍM — PÉNZBÍRSÁGOK

710

Pénzbírságok, kényszerítő bírságok és egyéb bírságok
2016. évi költségvetési év

100 000 000

2015. évi költségvetési év

1 415 000 000

2014. évi költségvetési év

4 124 682 904,05

Megjegyzések
A Bizottság pénzbírságot, kényszerítő és egyéb bírságot szabhat ki azon vállalkozásokra vagy vállalkozások társulásaira,
amelyek megszegik a tilalmakat vagy nem teljesítik a lenti rendeletekből, illetve az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 101. és 102. cikkéből eredő kötelezettségeiket.
A bírságot rendes esetben a bizottsági határozatról szóló értesítést követő három hónapon belül kell megfizetni. A
Bizottság azonban nem hajtja be az esedékes összeget, amennyiben a vállalkozás fellebbezett az Európai Unió Bírósága
előtt; a vállalkozás köteles elfogadni, hogy a végső fizetési határidőt követően a tartozásra kamatot számítanak fel, és
legkésőbb a végső fizetési határidő napján a főtartozást, valamint a kamatokat és pótdíjakat fedező bankgaranciát kell
biztosítania a Bizottság számára.
Jogalap
A Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/
EK tanácsi rendelet (HL L 1., 2003.1.4., 1. o.).
A vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló, 2004. január 20-i 139/2004/EK tanácsi rendelet
(HL L 24., 2004.1.29., 1. o.) és különösen annak 14. és 15. cikke.
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).
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7 1. ALCÍM — PÉNZBÍRSÁGOK (folytatás)

710

(folytatás)
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól szóló, 2012. október 29-i 1268/2012/EU felhatalmazáson
alapuló bizottsági rendelet (HL L 362., 2012.12.31., 1. o.).

711

Többletkibocsátási díj új személygépkocsikra
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
Ez a jogcímcsoport a Bizottság által kivetett többletkibocsátási díjak nyilvántartására szolgál.
A 443/2009/EK rendelet célja az Unióban nyilvántartásba vett új személygépkocsik kibocsátási teljesítményére
vonatkozó követelmények meghatározása a könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának csökkentésére irányuló
uniós integrált megközelítés részeként és biztosítva a belső piac megfelelő működését.
2012-től kezdve minden olyan naptári évre vonatkozóan, amelyben a gyártó átlagos fajlagos CO2-kibocsátása
meghaladja a gyártó ugyanazon évi fajlagos kibocsátási célértékét, a Bizottság a szóban forgó gyártót, illetőleg
csoportosulás esetében a csoportosulás vezetőjét többletkibocsátási díj megfizetésére kötelezi.

Jogalap
A könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi integrált megközelítés
keretében az új személygépkocsikra vonatkozó kibocsátási követelmények meghatározásáról szóló, 2009. április 23-i
443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 140., 2009.6.5., 1. o.) és különösen annak 9. cikke.
Az új személygépjárművekből származó szén-dioxid-kibocsátás tekintetében a 443/2009/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet szerint alkalmazott többletkibocsátási díj behajtásának módszeréről szóló, 2012. február 17-i 2012/
100/EU bizottsági határozat (HL L 47., 2012.2.18., 71. o.).

712

A Szerződésből eredő kötelezettség elmulasztása miatt az Európai Unió Bírósága által hozott ítéletnek eleget nem
tevő tagállamra kirótt büntető bírságok és átalányösszegek
2016. évi költségvetési év

p.m.

2015. évi költségvetési év

50 000 000

Jogalap
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 260. cikkének (2) bekezdése.

2014. évi költségvetési év

49 406 800,—
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7 2. ALCÍM — LETÉTEKEN ÉS PÉNZBÍRSÁGOKON KELETKEZETT KAMATOK

720

Letéteken és pénzbírságokon keletkezett kamatok

7200

A túlzotthiány-eljárás végrehajtásából származó letéteken és pénzbírságokon keletkezett kamatok – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
A túlzott mértékű költségvetési hiánnyal kapcsolatos eljárás végrehajtása során elhelyezett letéteken és kirótt pénzbírságokon keletkezett kamatokból származó bevételek.
A költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének c) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és
további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti
kiadásokat fedezték.
Jogalap
A túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásának felgyorsításáról és pontosításáról szóló, 1997. július 7-i 1467/
97/EK tanácsi rendelet (HL L 209., 1997.8.2., 6. o.) és különösen annak 16. cikke.
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8. CÍM
FORRÁSBEVONÁSI ÉS HITELEZÉSI MŰVELETEK
8 0. ALCÍM — A TAGÁLLAMOKKAL KAPCSOLATOS FORRÁSBEVONÁSI ÉS HITELEZÉSI MŰVELETEKHEZ NYÚJTOTT
EURÓPAI UNIÓS GARANCIÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
8 1. ALCÍM — A BIZOTTSÁG ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK
8 2. ALCÍM — HARMADIK ORSZÁGOKKAL KAPCSOLATOS FORRÁSBEVONÁSI ÉS HITELEZÉSI MŰVELETEKHEZ
NYÚJTOTT EURÓPAI UNIÓS GARANCIÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

8 0. ALCÍM
800

A fizetési mérleg támogatása céljából az Unió által felvett
kölcsönökre vonatkozó európai uniós garancia

p.m.

p.m.

0,—

801

Az Euratom által felvett kölcsönökre vonatkozó európai uniós
garancia

p.m.

p.m.

0,—

802

Az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus keretében
nyújtandó pénzügyi támogatás céljából az Unió által felvett
kölcsönökre vonatkozó európai uniós garancia

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

8 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

8 1. ALCÍM
810

813

A földközi-tengeri harmadik országokkal folytatott pénzügyi
együttműködés keretében nyújtott különleges kölcsönök és
kockázati tőke tőketörlesztése és kamatai

p.m.

A Bizottság által az Európai Unió Beruházási Partnerei
program keretében a földközi-tengeri térség fejlődő országainak, illetve Dél-Afrikának nyújtott kölcsönök és kockázati
tőke tőketörlesztése és kamatai

p.m.

8 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

30 000 000 292 611 339,40

p.m.

0,—

30 000 000 292 611 339,40

8 2. ALCÍM
827

828

Harmadik országoknak nyújtott makroszintű pénzügyi
támogatás céljából az Unió által aláírt kölcsönfelvételi
programokra vonatkozó európai uniós garancia

p.m.

p.m.

0,—

Közép- és Kelet-Európa, illetve a Független Államok Közössége
országaiban található atomerőművek hatékonyságának és
biztonságának fejlesztése céljából az Euratom által felvett
kölcsönökre vonatkozó garancia

p.m.

p.m.

0,—

8 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

% 2014–2016
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8 3. ALCÍM — HARMADIK ORSZÁGOKBAN PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEK ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ
NYÚJTOTT EURÓPAI UNIÓS GARANCIÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
8 5. ALCÍM — GARANCIASZERVEZETEK HOZZÁJÁRULÁSAIBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

5 217 537

6 890 000

4 698 000,—

90,04

8 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

5 217 537

6 890 000

4 698 000,—

90,04

8. cím – Összesen

5 217 537

36 890 000 297 309 339,40

5 698,27

Megnevezés

2014. évi költségvetési év

% 2014–2016

8 3. ALCÍM
835

Európai uniós garancia az Európai Beruházási Bank által
harmadik országoknak nyújtott kölcsönökhöz
8 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

8 5. ALCÍM
850

Az Európai Beruházási Alap által fizetett osztalékok
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8. CÍM
FORRÁSBEVONÁSI ÉS HITELEZÉSI MŰVELETEK

8 0. ALCÍM — A TAGÁLLAMOKKAL KAPCSOLATOS FORRÁSBEVONÁSI ÉS HITELEZÉSI MŰVELETEKHEZ NYÚJTOTT EURÓPAI UNIÓS
GARANCIÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

800

A fizetési mérleg támogatása céljából az Unió által felvett kölcsönökre vonatkozó európai uniós garancia
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések

Az uniós garancia a tőkepiacokon vagy pénzügyi intézményektől felvett kölcsönökhöz nyújtható. A tagállamoknak
elvileg nyújtható összeg 50 000 000 000 EUR-ra van korlátozva.

Ez a jogcímcsoport szolgál a III. „Bizottság” szakasz kiadáskimutatásának 01 02 02. jogcímcsoportja alatt szereplő
garanciával kapcsolatos jogok gyakorlásából származó bármely bevétel elszámolására is, amennyiben ezt a bevételt még
nem vonták le a kiadásokból.

A forrásbevonási és hitelezési műveletek összefoglalását, ideértve a tőke- és kamatadósság-kezelést is, a III. szakasz
„Bizottság” „Forrásbevonási és hitelezési műveletek” melléklete tartalmazza.

Jogalap

A tagállamok fizetési mérlegéhez középtávú pénzügyi támogatási mechanizmus létrehozásáról szóló, 2002. február 18-i
332/2002/EK tanácsi rendelet (HL L 53., 2002.2.23., 1. o.).

A Magyarországnak nyújtandó középtávú közösségi pénzügyi támogatásról szóló, 2008. november 4-i 2009/102/EK
tanácsi határozat (HL L 37., 2009.2.6., 5. o.).

A Lettországnak nyújtandó középtávú közösségi pénzügyi támogatásról szóló, 2009. január 20-i 2009/290/EK tanácsi
határozat (HL L 79., 2009.3.25., 39. o.).

A Romániának nyújtandó középtávú közösségi pénzügyi támogatásról szóló, 2009. május 6-i 2009/459/EK tanácsi
határozat (HL L 150., 2009.6.13., 8. o.).

A Romániának nyújtandó középtávú európai uniós elővigyázatossági pénzügyi támogatásról szóló, 2011. május 12-i
2011/288/EU tanácsi határozat (HL L 132., 2011.5.19., 15. o.).

A Romániának nyújtandó uniós középtávú elővigyázatossági pénzügyi támogatásról szóló, 2013. október 22-i 2013/
531/EU tanácsi határozat (HL L 286., 2013.10.29., 1. o.).
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801

Az Euratom által felvett kölcsönökre vonatkozó európai uniós garancia
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
Ez a jogcímcsoport szolgál a III. „Bizottság” szakasz kiadáskimutatásának 01 04 03. jogcímcsoportja alatt szereplő
garanciával kapcsolatos jogok gyakorlásából származó bármely bevétel elszámolására is, amennyiben ezt a bevételt még
nem vonták le a kiadásokból.
A forrásbevonási és hitelezési műveletek összefoglalását, ideértve a tőke- és kamatadósság-kezelést is, a III. szakasz
„Bizottság” „Forrásbevonási és hitelezési műveletek” melléklete tartalmazza.
Jogalap
Az atomerőművek finanszírozásához való hozzájárulás céljából nyújtott Euratom-kölcsönökre vonatkozó
szerződéskötésnek a Bizottság részére történő engedélyezéséről szóló, 1977. március 29-i 77/270/Euratom tanácsi
határozat (HL L 88., 1977.4.6., 9. o.).
Az atomerőművek finanszírozásához való hozzájárulás céljából nyújtott Euratom-kölcsönökre vonatkozó
szerződéskötésnek a Bizottság részére történő engedélyezéséről szóló 77/270/Euratom határozat végrehajtásáról szóló,
1977. március 29-i 77/271/Euratom tanácsi határozat (HL L 88., 1977.4.6., 11. o.).
802

Az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus keretében nyújtandó pénzügyi támogatás céljából az Unió által
felvett kölcsönökre vonatkozó európai uniós garancia
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
Az uniós garancia a tőkepiacon vagy a pénzintézeteknél felvett kölcsönökre vonatkozik. A tagállamoknak nyújtandó
hitelek és hitelkeretek kint lévő összegének a jogalapban előirányzott korlátokon belül kell maradnia.
Ez a jogcímcsoport a 01 02 03. jogcímcsoport szerinti garanciával kapcsolatos jogok gyakorlásából származó bevételek
rögzítésére szolgál, amennyiben ezt a bevételt nem vonták le a kiadásból.
A forrásbevonási és hitelezési műveletek összefoglalását, ideértve a tőke- és kamatadósság-kezelést is, a III. szakasz
„Bizottság” „Forrásbevonási és hitelezési műveletek” melléklete tartalmazza.
Jogalap
Az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus létrehozásáról szóló, 2010. május 11-i 407/2010/EU tanácsi rendelet
(HL L 118., 2010.5.12., 1. o.).
Az Írországnak nyújtandó uniós pénzügyi támogatásról szóló, 2010. december 7-i 2011/77/EU tanácsi végrehajtási
határozat (HL L 30., 2011.2.4., 34. o.).

L 48/142

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

8 0. ALCÍM — A TAGÁLLAMOKKAL KAPCSOLATOS FORRÁSBEVONÁSI ÉS HITELEZÉSI MŰVELETEKHEZ NYÚJTOTT EURÓPAI UNIÓS
GARANCIÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (folytatás)

802

(folytatás)
A Portugáliának nyújtandó uniós pénzügyi támogatásról szóló 2011. május 30-i 2011/344/EU tanácsi végrehajtási
határozat (HL L 159., 2011.6.17., 88. o.).

8 1. ALCÍM — A BIZOTTSÁG ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK

810

A földközi-tengeri harmadik országokkal folytatott pénzügyi együttműködés keretében nyújtott különleges
kölcsönök és kockázati tőke tőketörlesztése és kamatai
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

30 000 000

2014. évi költségvetési év

292 611 339,40

Megjegyzések
A jogcímcsoport a III. „Bizottság” szakaszban szereplő kiadási kimutatás 22 02. és 22 04. alcímében szereplő
előirányzatokból a földközi-tengeri térség harmadik országainak nyújtott különleges kölcsönökre és kockázati tőkére
vonatkozó tőketörlesztés és kamatfizetés elszámolására szolgál.
A jogcímcsoport a bizonyos földközi-tengeri uniós tagállamok számára nyújtott különleges kölcsönök és kockázati tőke
utáni tőketörlesztéseket és kamatfizetéseket is tartalmazza; ezek ugyanakkor a teljes összegnek meglehetősen kis részét
teszik ki. E kölcsönök/kockázati tőke nyújtására még az említett országok uniós csatlakozását megelőzően került sor.
A befolyó bevétel rendszerint meghaladja a költségvetésben előre jelzett összegeket a különleges kölcsönök kamatai
miatt, mivel ezeket az előző pénzügyi év során, valamint a folyó pénzügyi év során is megfizethették. A különleges
kölcsönök és a kockázati tőke kamata a kölcsönök kifizetésének pillanatától felszámítandó; a különleges kölcsönök
kamata hat hónapos részletekben, a kockázati tőke kamata pedig általában éves részletekben fizetendő.
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében a jogcímcsoport olyan címzett bevétel kimutatására szolgálhat, amelyet
ehhez a bevételhez rendelt kiadások fedezésére szolgáló további előirányzatok biztosítására használnak fel.
Jogalap
A jogalapra vonatkozóan lásd a III. „Bizottság” szakaszhoz tartozó kiadási kimutatás 22 02. és 22 04. alcíméhez fűzött
megjegyzéseket.
813

A Bizottság által az Európai Unió Beruházási Partnerei program keretében a földközi-tengeri térség fejlődő
országainak, illetve Dél-Afrikának nyújtott kölcsönök és kockázati tőke tőketörlesztése és kamatai
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
A jogcímcsoport a III. „Bizottság” szakaszban szereplő kiadási kimutatás 21 02 51. és 22 04 51. jogcímcsoportjában
szereplő előirányzatokból az Európai Unió Beruházási Partnerei program keretében nyújtott kölcsönökre és kockázati
tőkére vonatkozó tőketörlesztés és kamatfizetés elszámolására szolgál.
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813

(folytatás)

Jogalap
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 347., 2013.12.20., 104. o.).
A jogalapra vonatkozóan lásd még a III. „Bizottság” szakaszhoz tartozó kiadási kimutatás 21 02 51. és 22 04 51.
jogcímcsoportjához fűzött megjegyzéseket.

8 2. ALCÍM — HARMADIK ORSZÁGOKKAL KAPCSOLATOS FORRÁSBEVONÁSI ÉS HITELEZÉSI MŰVELETEKHEZ NYÚJTOTT
EURÓPAI UNIÓS GARANCIÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

827

Harmadik országoknak nyújtott makroszintű pénzügyi támogatás céljából az Unió által aláírt kölcsönfelvételi
programokra vonatkozó európai uniós garancia
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
Ez a jogcímcsoport a III. „Bizottság” szakasz kiadáskimutatásának 01 03 03. jogcímcsoportja alatt szereplő garanciával
kapcsolatos jogok gyakorlásából származó bármely bevétel elszámolására szolgál, amennyiben ezt a bevételt még nem
vonták le a kiadásokból.
A forrásbevonási és hitelezési műveletek összefoglalását, ideértve a tőke- és kamatadósság-kezelést is, a III. szakasz
„Bizottság” „Forrásbevonási és hitelezési műveletek” melléklete tartalmazza.

Jogalap
A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak nyújtott makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 1997. július 22-i 97/
471/EK tanácsi határozat (HL L 200., 1997.7.29., 59. o.).
A Bulgáriának nyújtott makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 1997. július 22-i 97/472/EK tanácsi határozat
(HL L 200., 1997.7.29., 61. o.).
Az Örményországnak és Grúziának nyújtott rendkívüli pénzügyi támogatásról szóló, 1997. november 17-i 97/787/EK
tanácsi határozat (HL L 322., 1997.11.25., 37. o.).
Az Ukrajnának nyújtott makroszintű kiegészítő pénzügyi támogatásról szóló, 1998. október 15-i 98/592/EK tanácsi
határozat (HL L 284., 1998.10.22., 45. o.).
A Bosznia és Hercegovinának nyújtott makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 1999. május 10-i 1999/325/EK
tanácsi határozat (HL L 123., 1999.5.13., 57. o.).
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(folytatás)

A Bulgáriának nyújtott makroszintű kiegészítő pénzügyi támogatásról szóló, 1999. november 8-i 1999/731/EK tanácsi
határozat (HL L 294., 1999.11.16., 27. o.).

A Romániának nyújtott makroszintű kiegészítő pénzügyi támogatásról szóló, 1999. november 8-i 1999/732/EK tanácsi
határozat (HL L 294., 1999.11.16., 29. o.).

A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak nyújtott kiegészítő makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 1999.
november 8-i 1999/733/EK tanácsi határozat (HL L 294., 1999.11.16., 31. o.).

A Jugoszláv Szövetségi Köztársaságnak nyújtott makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2001. július 16-i 2001/549/
EK tanácsi határozat (HL L 197., 2001.7.21., 38. o.).

Az Ukrajnának nyújtott makroszintű kiegészítő pénzügyi támogatásról szóló, 2002. július 12-i 2002/639/EK tanácsi
határozat (HL L 209., 2002.8.6., 22. o.).

A Jugoszláv Szövetségi Köztársaságnak nyújtott további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2002. november 5-i
2002/882/EK tanácsi határozat (HL L 308., 2002.11.9., 25. o.).

A Bosznia és Hercegovinának nyújtott további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2002. november 5-i 2002/
883/EK tanácsi határozat (HL L 308., 2002.11.9., 28. o.).

Az Albánia számára makroszintű pénzügyi támogatás nyújtásáról és az 1999/282/EK határozat hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/580/EK tanácsi határozat (HL L 261., 2004.8.6., 116. o.).

A Libanonnak nyújtandó közösségi makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2007. december 10-i 2007/860/EK
tanácsi határozat (HL L 337., 2007.12.21., 111. o.).

Az Örményországnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2009. november 30-i 2009/890/EK
tanácsi határozat (HL L 320., 2009.12.5., 3. o.).

Az Bosznia-Hercegovinának nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2009. november 30-i 2009/891/EK
tanácsi határozat (HL L 320., 2009.12.5., 6. o.).

A Szerbiának nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2009. november 30-i 2009/892/EK tanácsi
határozat (HL L 320., 2009.12.5., 9. o.).

Az Ukrajnának nyújtott makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2010. július 7-i 388/2010/EU európai parlamenti és
tanácsi határozat (HL L 179., 2010.7.14., 1. o.).
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(folytatás)
A Grúziának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2013. augusztus 12-i 778/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi határozat (HL L 218., 2013.8.14., 15. o.).
A Kirgiz Köztársaságnak nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2013. október 22-i 1025/2013/
EU európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 283., 2013.10.25., 1. o.).
A Jordán Hásimita Királyságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2013. december 11-i 1351/
2013/EU európai parlamenti és a tanácsi határozat (HL L 341., 2013.12.18., 4. o.).
Az Ukrajnának nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2014. április 14-i 2014/215/EU tanácsi határozat
(HL L 111., 2014.4.15., 85. o.).
A Tunéziai Köztársaságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2014. május 15- i 534/2014/EU
európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 151., 2014.5.21., 9. o.).
Az Ukrajnának nyújtott makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2015. április 15-i (EU) 2015/601 európai
parlamenti és tanácsi határozat (HL L 100., 2010.4.17., 1. o.).

828

Közép- és Kelet-Európa, illetve a Független Államok Közössége országaiban található atomerőművek
hatékonyságának és biztonságának fejlesztése céljából az Euratom által felvett kölcsönökre vonatkozó garancia
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
Ez a jogcímcsoport szolgál a III. „Bizottság” szakasz kiadáskimutatásának 01 03 04. jogcímcsoportja alatt szereplő
garanciával kapcsolatos jogok gyakorlásából származó bármely bevétel elszámolására, amennyiben ezt a bevételt még
nem vonták le a kiadásokból.
A forrásbevonási és hitelezési műveletek összefoglalását, ideértve a tőke- és kamatadósság-kezelést is, a III. szakasz
„Bizottság” „Forrásbevonási és hitelezési műveletek” melléklete tartalmazza.

Jogalap
A Tanács 1977. március 29-i 77/270/Euratom határozata az atomerőművek finanszírozásához való hozzájárulás
céljából nyújtott Euratom-kölcsönökre vonatkozó szerződéskötésnek a Bizottság részére történő engedélyezéséről
(HL L 88., 1977.4.6., 9. o.).
A tagállamoknak nyújtott Euratom-kölcsönökre vonatkozó jogszabályi hivatkozásokat a 8 0 1. jogcímcsoport
megjegyzései tartalmazzák.
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Európai uniós garancia az Európai Beruházási Bank által harmadik országoknak nyújtott kölcsönökhöz
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
Ez a jogcímcsoport szolgál a III. „Bizottság” szakasz kiadáskimutatásának 01 03 05. jogcímcsoportja alatt szereplő
garanciával kapcsolatos jogok gyakorlásából származó bármely bevétel elszámolására, amennyiben ezt a bevételt még
nem vonták le a kiadásokból.
A forrásbevonási és hitelezési műveletek összefoglalását, ideértve a tőke- és kamatadósság-kezelést is, a III. szakasz
„Bizottság” „Forrásbevonási és hitelezési műveletek” melléklete tartalmazza.

Jogalap
1977. március 8-i tanácsi határozat (Mediterrán Jegyzőkönyvek).
Az Európai Gazdasági Közösség és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság között létrejött, az együttműködési
megállapodáshoz csatolt 2. jegyzőkönyv előrehozott végrehajtásáról szóló ideiglenes jegyzőkönyv elfogadásáról szóló,
1980. május 23-i 1273/80/EGK tanácsi rendelet (HL L 130., 1980.5.27., 98. o.).
1982. július 19-i tanácsi határozat (a Libanon újjáépítéséhez nyújtott további rendkívüli támogatás).
Az Európai Gazdasági Közösség és a Libanoni Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló
jegyzőkönyv elfogadásáról szóló, 1982. november 22-i 3180/82/EGK tanácsi rendelet (HL L 337., 1982.11.29., 22. o.).
Az Európai Gazdasági Közösség és a Tunéziai Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló
jegyzőkönyv elfogadásáról szóló, 1982. november 22-i 3183/82/EGK tanácsi rendelet (HL L 337., 1982.11.29., 43. o.).
1984. október 9-i tanácsi határozat (a Jugoszláviára vonatkozó jegyzőkönyvön kívüli kölcsön).
Az Európai Gazdasági Közösség és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság közötti pénzügyi együttműködésről
szóló második jegyzőkönyv elfogadásáról szóló, 1987. december 21-i 87/604/EGK tanácsi határozat (HL L 389.,
1987.12.31., 65. o.).
Az Európai Gazdasági Közösség és a Libanoni Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló
jegyzőkönyv elfogadásáról szóló, 1987. december 21-i 88/33/EGK tanácsi határozat (HL L 22., 1988.1.27., 25. o.).
Az Európai Gazdasági Közösség és a Tunéziai Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló
jegyzőkönyv elfogadásáról szóló, 1987. december 21-i 88/34/EGK tanácsi határozat (HL L 22., 1988.1.27., 33. o.).
Az Európai Gazdasági Közösség és a Marokkói Királyság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló
jegyzőkönyv elfogadásáról szóló, 1988. június 30-i 88/453/EGK tanácsi határozat (HL L 224., 1988.8.13., 32. o.).
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(folytatás)
A magyarországi, lengyelországi, csehszlovákiai, bulgáriai és romániai programokra adott kölcsönökkel kapcsolatban
felmerülő veszteségek esetére az Európai Beruházási Banknak nyújtott közösségi garanciáról szóló, 1990. február 12-i
90/62/EGK tanácsi határozat (HL L 42., 1990.2.16., 68. o.).
A magyarországi és lengyelországi programokra adott kölcsönökkel kapcsolatban felmerülő veszteségek esetére az
Európai Beruházási Banknak nyújtott közösségi garanciáról szóló 90/62/EGK határozatnak Csehszlovákiára, Bulgáriára
és Romániára való kiterjesztéséről szóló, 1991. május 14-i 91/252/EGK tanácsi határozat (HL L 123., 1991.5.18.,
44. o.).
Az Európai Gazdasági Közösség és a Tunéziai Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló
jegyzőkönyv elfogadásáról szóló, 1991. december 19-i 92/44/EGK tanácsi határozat (HL L 18., 1992.1.25., 34. o.).
Az Európai Gazdasági Közösség és az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló
jegyzőkönyv elfogadásáról szóló, 1992. március 16-i 92/207/EGK tanácsi határozat (HL L 94., 1992.4.8., 21. o.).
Az Európai Gazdasági Közösség és a Jordán Hásimita Királyság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló
jegyzőkönyv elfogadásáról szóló, 1992. március 16-i 92/208/EGK tanácsi határozat (HL L 94., 1992.4.8., 29. o.).
Az Európai Gazdasági Közösség és a Libanoni Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló
jegyzőkönyv elfogadásáról szóló, 1992. március 16-i 92/209/EGK tanácsi határozat (HL L 94., 1992.4.8., 37. o.).
Az Európai Gazdasági Közösség és Izrael Állam közötti pénzügyi együttműködésről szóló jegyzőkönyv elfogadásáról
szóló, 1992. március 16-i 92/210/EGK tanácsi határozat (HL L 94., 1992.4.8., 45. o.).
Az 1488/96/EK rendelettel (HL L 189., 1996.7.30., 1. o.) hatályon kívül helyezett, a tagsággal nem rendelkező összes
mediterrán országgal folytatott pénzügyi együttműködésről szóló, 1992. június 29-i 1763/92/EGK tanácsi rendelet
(HL L 181., 1992.7.1., 5. o.).
Az Európai Gazdasági Közösség és a Marokkói Királyság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló
jegyzőkönyv elfogadásáról szóló, 1992. november 16-i 92/548/EGK tanácsi határozat (HL L 352., 1992.12.2., 13. o.).
Az Európai Gazdasági Közösség és a Szíriai Arab Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló
jegyzőkönyv elfogadásáról szóló, 1992. november 16-i 92/549/EGK tanácsi határozat (HL L 352., 1992.12.2., 21. o.).
Az egyes tagsággal nem rendelkező országokban megvalósított közös érdekű programokra adott kölcsönökkel
kapcsolatban felmerülő veszteségek esetére az Európai Beruházási Banknak nyújtott közösségi garanciáról szóló,
1993. február 15-i 93/115/EGK tanácsi határozat (HL L 45., 1993.2.23., 27. o.).
Az észtországi, lettországi és litvániai beruházási programokra adott kölcsönökkel kapcsolatban felmerülő veszteségek
esetére az Európai Beruházási Banknak nyújtott közösségi garanciáról szóló, 1993. március 15-i 93/166/EGK tanácsi
határozat (HL L 69., 1993.3.20., 42. o.).
Az Európai Gazdasági Közösség és a Szlovén Köztársaság közötti pénzügyi együttműködésről szóló jegyzőkönyv
elfogadásáról szóló, 1993. július 19-i 93/408/EGK tanácsi határozat (HL L 189., 1993.7.29., 152. o.).
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(folytatás)
A közép- és kelet-európai országokban (Albánia, Bulgária, a Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország,
Litvánia, Magyarország, Románia és a Szlovák Köztársaság) megvalósított programokra adott kölcsönökkel
kapcsolatban felmerülő veszteségek esetére az Európai Beruházási Banknak nyújtott közösségi garanciáról szóló,
1993. december 13-i 93/696/EK tanácsi határozat (HL L 321., 1993.12.23., 27. o.).
Az Európai Gazdasági Közösség és a Szíriai Arab Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló
jegyzőkönyv elfogadásáról szóló, 1994. január 24-i 94/67/EK tanácsi határozat (HL L 32., 1994.2.5., 44. o.).
A dél-afrikai programokra adott kölcsönökkel kapcsolatban felmerülő veszteségek esetére az Európai Beruházási
Banknak nyújtott közösségi garanciáról szóló, 1995. június 1-jei 95/207/EK tanácsi határozat (HL L 131., 1995.6.15.,
31. o.).
Az Európai Gazdasági Közösség és a Ciprusi Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló
jegyzőkönyv elfogadásáról szóló, 1995. október 30-i 95/485/EK tanácsi határozat (HL L 278., 1995.11.21., 22. o.).
A Közösséggel együttműködési megállapodást kötött latin-amerikai és ázsiai országokban (Argentína, Bolívia, Brazília,
Chile, Kolumbia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexikó, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Salvador,
Uruguay és Venezuela; Banglades, Brunei, Kína, India, Indonézia, Makaó, Malajzia, Pakisztán, Fülöp-szigetek, Szingapúr,
Srí Lanka, Thaiföld és Vietnam) megvalósított közös érdekű programokra adott kölcsönökkel kapcsolatban felmerülő
veszteségek esetére az Európai Beruházási Banknak nyújtott közösségi garanciáról szóló, 1996. december 12-i 96/723/
EK tanácsi határozat (HL L 329., 1996.12.19., 45. o.).
A Közösségen kívüli (közép- és kelet-európai országok, mediterrán országok, latin-amerikai és ázsiai országok, DélAfrika, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Bosznia és Hercegovina) programokra adott kölcsönökkel kapcsolatban
felmerülő veszteségek esetére az Európai Beruházási Banknak nyújtott közösségi garanciáról szóló, 1997. április 14-i
97/256/EK tanácsi határozat (HL L 102., 1997.4.19., 33. o.).
Az Európai Beruházási Banknak a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban megvalósított projektjeire nyújtott
hitelekkel kapcsolatban felmerülő veszteségeire vonatkozó közösségi biztosíték, valamint a Közösségen kívüli (középés kelet-európai országok, földközi-tengeri, latin-amerikai és ázsiai országok, valamint Dél-Afrika) projektjeihez nyújtott
hitelekkel kapcsolatban felmerülő veszteségeire vonatkozó közösségi biztosíték biztosításáról szóló 97/256/EK
határozat módosításáról szóló, 1998. május 19-i 98/348/EK tanácsi határozat (HL L 155., 1998.5.29., 53. o.).
A Törökországban bekövetkezett földrengés által sújtott területek újjáépítésére irányuló programokra adott kölcsönökkel kapcsolatban felmerülő veszteségek esetére az Európai Beruházási Banknak (EIB) nyújtott közösségi garanciáról
szóló, 1999. november 29-i 1999/786/EK tanácsi határozat (HL L 308., 1999.12.3., 35. o.).
A Közösségen kívüli (Közép- és Kelet-Európa, mediterrán országok, Latin-Amerika és Ázsia és a Dél-afrikai Köztársaság)
projektekhez adott hitelek veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott közösségi garanciáról
szóló, 1999. december 22-i 2000/24/EK tanácsi határozat (HL L 9., 2000.1.13., 24. o.).
Az Északi Dimenzió keretében, az Oroszország balti-tengeri medencéjében kijelölt környezeti projektekhez egy speciális
hitelakció keretében nyújtott hitelek veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott közösségi
garanciáról szóló, 2001. november 6-i 2001/777/EK tanácsi határozat (HL L 292., 2001.11.9., 41. o.).
Az Európai Beruházási Bank számára az Oroszországban, Ukrajnában, Moldovában és Belaruszban megvalósuló
bizonyos típusú projektekhez nyújtott hitelekkel kapcsolatos veszteségek fedezetére nyújtott közösségi garancia megadásáról szóló, 2004. december 22-i 2005/48/EK tanácsi határozat (HL L 21., 2005.1.25., 11. o.).
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(folytatás)
A Közösségen kívüli projektekhez adott hitelek és hitelgaranciák veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási
Banknak nyújtott közösségi garanciáról szóló, 2006. december 19-i 2006/1016/EK tanácsi határozat (HL L 414.,
2006.12.30., 95. o.).
A Közösségen kívüli projektekhez adott hitelek és hitelgaranciák veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási
Banknak nyújtott közösségi garanciáról szóló, 2009. július 13-i 633/2009/EK európai parlamenti és tanácsi határozat
(HL L 190., 2009.7.22., 1. o.).
Az Unión kívüli projektekhez adott hitelek és hitelgaranciák veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak
nyújtott uniós garanciáról szóló, 2011. október 25-i 1080/2011/EU európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 280.,
2011.10.27., 1. o.).
Az Unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási műveletek veszteségeinek fedezésére az Európai
Beruházási Banknak nyújtott uniós garanciáról szóló, 2014. április 16-i 466/2014/EU európai parlamenti és tanácsi
határozat (HL L 135., 2014.5.8., 1. o.).
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Az Európai Beruházási Alap által fizetett osztalékok
2016. évi költségvetési év

5 217 537

2015. évi költségvetési év

6 890 000

2014. évi költségvetési év

4 698 000,—

Megjegyzések
A jogcímcsoport az Európai Beruházási Alap által, e hozzájárulás tekintetében fizetett osztalék fogadására szolgál.
Jogalap
A Közösségnek az Európai Beruházási Alapban való tagságáról szóló, 1994. június 6-i 94/375/EK tanácsi határozat (HL
L 173., 1994.7.7., 12. o.).
Az Európai Beruházási Alap tőkeemelésében való közösségi részvételről szóló, 2007. április 19-i 2007/247/EK tanácsi
határozat (HL L 107., 2007.4.25., 5. o.).
Az Európai Uniónak az Európai Beruházási Alap tőkeemelésében való részvételéről szóló, 2014. május 15-i 562/2014/
EU európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 156., 2014.5.24., 1. o.).
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9. CÍM
EGYÉB BEVÉTELEK
9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi költségvetési
év

Megnevezés

2015. évi költségvetési
év

2014. évi költségvetési
év

% 2014–
2016

9 0. ALCÍM
900

Egyéb bevételek

25 001 000

30 201 000

15 103 275,47

60,41

9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

25 001 000

30 201 000

15 103 275,47

60,41

9. cím – Összesen

25 001 000

30 201 000

15 103 275,47

60,41

MINDÖSSZESEN

143 885 295 484

141 280 422 939 143 940 117 720,62

100,04
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9. CÍM
EGYÉB BEVÉTELEK

9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK

900

Egyéb bevételek
2016. évi
költségvetési év

2015. évi
költségvetési év

25 001 000

2014. évi
költségvetési év

30 201 000

15 103 275,47

Megjegyzések
Ez az előirányzat az egyéb bevételek feltüntetésére szolgál.
1 000

Európai Parlament
Tanács

p.m.

Bizottság

25 000 000

Az Európai Unió Bírósága

p.m.

Számvevőszék

p.m.

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

p.m.

Régiók Bizottsága

p.m.

Európai ombudsman

p.m.

Európai adatvédelmi biztos

p.m.

Európai Külügyi Szolgálat

p.m.
Összesen

25 001 000
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C. SZEMÉLYZETI LÉTSZÁMTERV
Jóváhagyott létszámterv
2015 (1)

2016

Intézmények

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Európai Parlament

5 573

1 189

5 591

1 148

Európai Tanács és Tanács

3 004

36

3 036

36

Bizottság

23 617

427

23 970

458

— működés

18 482

375

18 645

394

— kutatás és műszaki fejlesztés

3 431

3 570

613

633

— Az Európai Unió Kiadóhivatala
— Európai Csalás Elleni Hivatal

317

51

315

62

— Európai Személyzeti Felvételi Hivatal

111

1

110

2

— Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal

169

179

— Brüsszeli Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal

360

378

— Luxembourgi Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal

134

140

Az Európai Unió Bírósága

1 551

522

1 547

451

Számvevőszék

725

137

733

139

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

635

35

678

35

Régiók Bizottsága

446

50

477

50

Európai ombudsman

47

19

47

19

Európai adatvédelmi biztos

47

Európai Külügyi Szolgálat

1 627

1

1 644

1

37 272

2 416

37 769

2 337

Összesen

46

(1) Az oszlopban feltüntetett számok megfelelnek a 2015. évi költségvetésben (HL L 69., 2015.3.13., 1. o.) és az 1–8/2015. sz. költségvetés-módosításokban foglaltaknak.

Jóváhagyott létszámterv
Az Unió által létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező szervek

2015 (1)

2016
Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Decentralizált ügynökségek

116

5 109

120

5 246

Európai közös vállalkozások

55

267

56

245

Európai Technológiai Intézet

39

39

Végrehajtó hivatalok

571

544

Összesen

171

5 986

176

6 074

(1) Az oszlopban feltüntetett számok megfelelnek a 2015. évi költségvetésben (HL L 69., 2015.3.13., 1. o.) és az 1–8/2015. sz. költségvetés-módosításokban foglaltaknak.
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D. ÉPÜLETEK
Bérelt épületek
Intézmények

2016. évi
előirányzatok (2)

2015. évi
előirányzatok (2)

Tulajdonban lévő épületek (1)

I. szakasz

Európai Parlament

33 058 000

35 372 000

1 020 211 118

II. szakasz

Az Európai Unió Tanácsa és a Tanács

2 806 000

2 806 000

325 729 823

III. szakasz

Bizottság:

1 570 416 436,86

— központok (Brüsszel és Luxembourg)

249 276 000

247 602 000

1 358 537 403,72

— az Unióban fenntartott irodák

12 724 000

12 792 000

32 987 271,24

— Élelmiszerügyi és Állategészségügyi Hivatal

2 285 000

2 385 000

17 543 332,67

— uniós küldöttségek (3)

22 160 000

20 838 000

—

— Közös Kutatóközpont (4)

1 473 605

1 447 384

161 348 429,23

— Az Európai Unió Kiadóhivatala

7 100 000

7 271 000

—

— Európai Csalás Elleni Hivatal

5 109 000

4 879 000

—

— Európai Személyzeti Felvételi Hivatal

2 812 000

2 825 000

—

— Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal

3 619 000

3 583 000

—

— Brüsszeli Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal

5 675 000

5 602 000

—

— Luxembourgi Infrastrukturális és Logisztikai
Hivatal

1 458 000

1 458 000

—

IV. szakasz

Az Európai Unió Bírósága

42 166 000

42 321 500

373 991 905,47 (5)

V. szakasz

Számvevőszék

169 000

160 000

82 350 041,87

VI. szakasz

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

14 034 634

13 886 537

112 606 486

VII. szakasz

Régiók Bizottsága

61 710 380 091

10 254 617

72 304 507

VIII. szakasz

Európai ombudsman

749 000

749 000

—

IX. szakasz

Európai adatvédelmi biztos

885 000

885 000

—

X. szakasz

Európai Külügyi Szolgálat

108 962 217,80 (6)

— központ (Brüsszel)

18 372 000

18 372 000

— uniós küldöttségek

84 055 736 (7)

84 055 736 (7)

519 445 390

519 445 390

Összesen

3 824 503 690,55

( ) Eltérő megjelölés hiányában a 2014. december 31-i mérlegben szereplő könyv szerinti nettó érték.
(2) Az előirányzatok a 2 0 0 0. jogcímben (bérleti díjak), a 2 0 0 1. jogcímben (éves lízingdíjak) és a 2 0 0 3. jogcímben (ingatlanvásárlás) szereplő kumulált összegeknek
felelnek meg.
(3) A Bizottság uniós küldöttségekhez való hozzájárulása.
(4) Az előirányzatok a 10 01 05 03. jogcímből (A kutatási és innovációs programok: a „Horizont 2020” keretprogram egyéb igazgatási kiadásai) finanszírozott épületbérlést
fedezik.
(5) A felújított „A”, „B” és „C” melléképületeknek, illetve a lízingszerződés tárgyát képező új főépület-ingatlankomplexumnak (a felújított régi főépület, a gyűrű a két torony,
az összekötő galéria) a pénzügyi kimutatásokban 2014. december 31-én szereplő nettó könyv szerinti értéke.
(6) Könyv szerinti nettó érték 2014. június 1-jén. Az uniós küldöttségek épületeit 2011. január 1-jén átadták az Európai Külügyi Szolgálatnak.
(7) Ideértve a III. szakaszból (Bizottság) a 2015-ös költségvetési eljárás eredményeképpen áthelyezett összegeket. 2015-től a küldöttségek bérletére és építésére/vásárlására
szánt előirányzatokat teljes egészében a X. szakasz tartalmazza.
1
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Helyszín

A vásárlás éve

Részösszeg

Brüsszel

Összesen

687 035 164
125 647 743

Telek

Európai Tanács és Tanács

Könyv szerinti nettó érték (1)

Paul-Henri Spaak

1998

46 815 390

Altiero Spinelli

1998

233 606 359

Willy Brandt

2007

75 762 157

Antall József

2008

108 720 670

Atrium

1999

18 823 395

Atrium II

2004

6 539 709

Montoyer 75.

2006

18 404 457

Trier I

2011

11 160 000

Eastman

2008

14 738 333

Cathedrale

2005

1 668 078

Wayenberg (Marie Haps)

2003

5 130 707

Remard

2010

11 528 167

Montoyer 70.

2012

8 490 000

Strasbourg (Louise Weiss)

1998

199 199 651

Strasbourg (Churchill, de Madariaga, Pflimlin)

2006

101 618 752

Strasbourg (Václav Havel)

2012

6 690 000

Luxembourg (Konrad Adenauer)

2003

36 038 668

Luxembourg (KAD Z)

2010

1 542 687

Jean Monnet-ház (Bazoches)

1982

1 115 044

Lisszabon

1986

361 899

Athén

1991

3 192 255

Koppenhága

2005

3 421 324

Hága

2006

4 358 754

Valletta

2006

2 038 790

Nicosia

2006

2 570 113

Bécs

2008

22 527 320

London

2008

11 307 859

Budapest

2010

3 224 910

Szófia

2013

8 846 700

Brüsszel

325 729 823

Telek

67 525 000

Justus Lipsius

1995

105 420 994

Bölcsőde

2006

9 956 429

Lex

2007

142 827 400

2016.2.24.
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Helyszín

A vásárlás éve

Könyv szerinti nettó érték (1)
Részösszeg

Brüsszel

Összesen

1 277 492 630,31

Overijse

1997

2 673 749,71

Loi 130

1987

51 712 395,20

Breydel

1989

7 298 833,00

Haren

1993

5 586 595,78

Clovis

1995

7 981 189,04

Cours Saint-Michel 1

1997

15 378 903,39

Belliard 232 ( )

1997

16 849 618,01

Demot 24 ( )

1997

27 105 647,95

Breydel II

1997

31 496 643,89

Beaulieu 29/31/33

1998

29 609 044,59

Charlemagne

1997

94 786 432,38

1999

21 623 455,52

1998

15 343 284,64

1998

28 859 661,79

Luxembourg 46 ( )

1999

32 305 243,65

Montoyer 59 (2)

1998

15 902 731,47

Froissart 101 (2)

2000

16 904 466,30

VM 18 (2)

2000

15 278 693,79

Joseph II 70 ( )

2000

34 599 853,56

2

Loi 41 ( )

2000

55 909 456,80

2

SC 11 ( )

2000

18 106 512,37

Joseph II 30 (4)

2000

29 345 765,53

Joseph II 54 (2)

2001

35 680 748,16

Joseph II 79 (2)

2002

34 403 941,53

VM2 ( )

2001

34 293 375,00

Palmerston

2002

6 092 032,96

SPA 3 ( )

2003

24 619 825,00

Berlaymont (2)

2004

344 800 837,95

CCAB (2)

2005

40 612 362,42

BU-25

2006

45 329 777,89

Cornet-Leman

2006

18 825 828,49

Madou

2006

102 010 326,43

WALI

2009

16 070 396,12

Houtweg

2014

95 000,00

2

2

Demot 28 (2)
Joseph II 99 ( )
2

Loi 86
3

2

2

2

81 044 773,41

Luxembourg
Euroforum (2)

2004

72 728 010,00

Foyer Européen

2009

8 316 763,41
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Intézmények

Helyszín

A vásárlás éve

Könyv szerinti nettó érték (1)
Részösszeg

32 987 271,24

Irodák az Unióban
Lisszabon

Marseille

1986

—

1993

196 737,66

1991

23 045,14

1993

9 980,70

Milánó

1986

—

Koppenhága

2005

3 218 565,44

Valletta

2007

2 053 370,94

Nicosia (Byron)

2006

2 488 844,49

Hága

2006

4 123 297,15

London

2010

16 182 092,22

Budapest

2010

4 691 337,50

Közös Kutatóközpont

161 348 429,23

Ispra

94 907 188,70

Geel

28 691 532,69

Karlsruhe

28 336 933,02

Petten

9 412 774,82

Élelmiszerügyi és Állategészségügyi Hivatal

17 543 332,67
2002

Grange (Írország) (5)

17 543 332,67
1 570 416 436,86

Bizottság összesen
Az Európai Unió Bírósága

Számvevőszék

Összesen

Luxembourg

373 991 905,47

(„A” épület – Erasmus, „B” épület – Thomas More és „C”
épület)

1994

15 769 207,57

Az új Igazságügyi Palota épületkomplexum (a felújított régi
Palota, a gyűrű, a két torony és az összekötő folyosó)

2008

358 222 697,90

Luxembourg

86 335 055,11

Telek

1990

776 631,00

Luxembourg (K1)

1990

7 579 122,27

Luxembourg (K2)

2004

16 200 108,82

Luxembourg (K3)

2009

61 779 193,02

2016.2.24.
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Európai
Gazdasági
Szociális Bizottság (2)

Régiók Bizottsága (2)

Európai Külügyi Szolgálat
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Helyszín

és

A vásárlás éve

Könyv szerinti nettó érték (1)
Részösszeg

Összesen

Brüsszel

117 230 578

Montoyer 92–102

2001

28 419 632

Belliard 99–101

2001

69 021 931

Belliard 68–72

2004

8 220 164

Trèves 74

2005

7 312 416

Belliard 93

2005

4 256 435

Brüsszel

75 182 146

Montoyer

2001

13 961 443

Belliard 101–103

2001

33 893 257

Belliard 68

2004

12 192 398

Trèves 74

2004

10 905 425

Belliard 93

2005

4 229 623

Európai Külügyi Szolgálat
Brüsszeli központi iroda (6)
Uniós küldöttségek

2012

212 740 947,12

Tirana (Albánia)

2015

1 596 842,40

Buenos Aires (Argentína)

1992

326 381,66

Canberra (Ausztrália)

1983

0

1990

0

Cotonou (Benin)

1992

115 908,51

Gaborone (Botswana)

1982

50 866,95

1985

8 190,40

1985

6 403,95

1986

5 912,85

1987

12 572,25

Brasília (Brazília)

1994

233 366,04

Ouagadougou (Burkina Faso)

1984

19 248,47

1997

688 299,19

1982

36 584,40

1986

111 426,72

Phnompen (Kambodzsa)

2005

478 703,20

Ottawa (Kanada)

1977

64 132,79

Praia (Zöld-foki-szigetek)

1981

14 091,34

Praia (Zöld-foki-szigetek)

2015

1 154 531,12

Bangui (Közép-afrikai Köztársaság)

1983

65 707,89

N’Djamena (Csád)

1991

11 965,76

2009

361 840,50

Peking (Kína)

1995

2 009 926,07

Moroni (Comore-szigetek)

1988

18 232,81

Bujumbura (Burundi)

330 785 134,49 (7)
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Helyszín

A vásárlás éve

Könyv szerinti nettó érték (1)
Részösszeg

Brazzaville (Kongó)

1994

95 959,73

San José (Costa Rica)

1995

132 602,56

Abidjan (Elefántcsontpart)

1993

111 284,50

1994

6 852 294,77

1990

1 236 105,57

1991

5 325,39

Libreville (Gabon)

1996

204 221,34

Banjul (Gambia)

1989

22 778,48

Bissau (Bissau-Guinea)

1995

181 714,46

Port au Prince (Haiti)

1995

18 570,64

2014

6 688 117,53

Tokió (Japán)

2006

78 199 511,65

Nairobi (Kenya)

2005

529 091,92

Maseru (Lesotho)

1985

30 467,06

1990

33 605,58

1991

87 461,56

2006

98 373,66

2006

79 331,98

1982

42 053,03

1988

12 969,50

Mexikóváros (Mexikó)

1995

1 079 398,52

Rabat (Marokkó)

1987

62 541,23

Párizs (Franciaország)

Lilongwe (Malawi)

Port Louis (Mauritius)

1988

18 232,81

Maputo (Mozambik)

2008

2 837 956,80

Windhoek (Namíbia)

1992

59 386,19

1992

33 859,65

1992

38 017,02

1992

67 767,96

Niamey (Niger)

1997

73 640,83

Abuja (Nigéria)

1992

134 350,20

2005

3 043 621,53

2012

3 368 558,33

1992

93 078,88

Port Moresby (Pápua Új-Guinea)

1982

48 274,53

Kigali (Ruanda)

1980

112 548,18

1982

71 627,45

Dakar (Szenegál)

1984

325 145,55

Honiara (Salamon-szigetek)

1990

19 761,68

Pretoria (Dél-Afrika)

1994

164 080,99

1996

404 927,19

Összesen

2016.2.24.
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Helyszín

A vásárlás éve

Könyv szerinti nettó érték (1)
Részösszeg

1994

197 592,39

1987

26 994,00

1988

13 497,00

1987

13 497,00

Dar es-Salaam (Tanzánia)

2002

2 240 802,55

Kampala (Uganda)

1986

58 646,36

New York (Amerikai Egyesült Államok)

1987

253 001,13

Washington (Amerikai Egyesült Államok)

1997

901 567,25

Lusaka (Zambia)

1982

43 366,60

Harare (Zimbabwe)

1990

73 859,06

1994

141 912,33

Mbabane (Szváziföld)

Mindösszesen
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Eltérő megjelölés hiányában a 2014. december 31-i mérlegben szereplő könyv szerinti nettó érték.
Hosszú távú lízing vételi opcióval.
Hosszú távú lízing vételi opcióval (kivéve Marie de Bourgogne).
Hosszú távú lízing vételi opcióval (részben az OLAF foglalja el).
Hosszú távú lízing/vétel.
Hosszú távú lízing.
Könyv szerinti nettó érték 2015. december 31-én. Az uniós küldöttségek épületeit 2011. január 1-jén átadták az Európai Külügyi Szolgálatnak.

Összesen

3 974 760 969,93
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I. SZAKASZ
EURÓPAI PARLAMENT
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EURÓPAI PARLAMENT

BEVÉTELEK
Az Európai Uniónak a Parlament kiadásaihoz való hozzájárulása a 2016-as pénzügyi
évre vonatkozóan
Összeg

Megnevezés

Kiadások

1 838 388 600

Saját források

– 153 470 462

Esedékes hozzájárulások

1 684 918 138
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SAJÁT FORRÁSOK
4. CÍM
AZ INTÉZMÉNYEKNÉL ÉS EGYÉB UNIÓS SZERVEKNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ
BEVÉTELEK
4 0. ALCÍM — KÜLÖNBÖZŐ ADÓK ÉS LEVONÁSOK
4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK
4 2. ALCÍM — EGYÉB NYUGDÍJJÁRULÉKOK
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

73 484 272

69 674 060

71 471 886,11

% 2014–2016

4 0. ALCÍM
400

403

404

Az intézmény tagjai, tisztviselők, egyéb alkalmazottak és a
nyugdíjban részesülők bére, fizetése és juttatásai utáni
adóbevételek
Az intézmény tagjai, tisztviselők és az aktív állományban
foglalkoztatott egyéb alkalmazottak béréből levont átmeneti
hozzájárulásokból adódó bevételek
Az intézmény tagjai, tisztviselők és az aktív állományban
foglalkoztatott egyéb alkalmazottak béréből levont speciális
adóból és szolidaritási adóból adódó bevételek
4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

97,26

25 197,48

10 797 731

9 412 163

9 772 278,65

90,50

84 282 003

79 086 223

81 269 362,24

96,43

59 667 459

60 237 843

53 614 328,60

89,86

9 100 000

9 100 000

11 352 853,21

124,76

10 000

10 000

24 042,14

240,42

68 777 459

69 347 843

64 991 223,95

94,49

148 434 066 146 260 586,19

95,56

4 1. ALCÍM
410

A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

411

Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve
átvitele

412

Személyes okokkal indokolt szabadságon lévő tisztviselők és
ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai
4 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

4 2. ALCÍM
421

Európai parlamenti képviselők által a nyugdíjrendszerbe
befizetett járulékok
4 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

153 059 462
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4. CÍM
AZ INTÉZMÉNYEKNÉL ÉS EGYÉB UNIÓS SZERVEKNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ
BEVÉTELEK

4 0. ALCÍM — KÜLÖNBÖZŐ ADÓK ÉS LEVONÁSOK

400

Az intézmény tagjai, tisztviselők, egyéb alkalmazottak és a nyugdíjban részesülők bére, fizetése és juttatásai utáni
adóbevételek
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

73 484 272

2014. évi költségvetési év

69 674 060

71 471 886,11

Jogalap
Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv és különösen annak 12. cikke.
Az Európai Közösségeket illető adó alkalmazása feltételeinek és eljárásának megállapításáról szóló, 1968. február 29-i
260/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 56., 1968.3.4., 8. o.).
403

Az intézmény tagjai, tisztviselők és az aktív állományban foglalkoztatott egyéb alkalmazottak béréből levont
átmeneti hozzájárulásokból adódó bevételek
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

25 197,48

Jogalap
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 2003. december 15-ig érvényben
lévő változatának 66a. cikke.
404

Az intézmény tagjai, tisztviselők és az aktív állományban foglalkoztatott egyéb alkalmazottak béréből levont
speciális adóból és szolidaritási adóból adódó bevételek
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

10 797 731

9 412 163

2014. évi költségvetési év

9 772 278,65

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 66a. cikke.

4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK

410

A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai
2016. évi költségvetési év

59 667 459

2015. évi költségvetési év

60 237 843

2014. évi költségvetési év

53 614 328,60
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4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK (folytatás)

410

(folytatás)
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 83. cikke (2) bekezdése.

411

Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

9 100 000

2014. évi költségvetési év

9 100 000

11 352 853,21

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VIII. melléklete 4. cikke, 11. cikkének (2)
és (3) bekezdése, valamint 48. cikke.
412

Személyes okokkal indokolt szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett
járulékai
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

10 000

2014. évi költségvetési év

10 000

24 042,14

4 2. ALCÍM — EGYÉB NYUGDÍJJÁRULÉKOK

421

Európai parlamenti képviselők által a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékok
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

Jogalap
Az Európai Parlament képviselőit megillető költségtérítésekre és juttatásokra vonatkozó szabályzat és különösen annak
III. melléklete.
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5. CÍM
AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
5 0. ALCÍM — INGÓ VAGYON (BERENDEZÉSEK) ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
5 1. ALCÍM — BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
5 2. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ
BEVÉTELEK
5 5. ALCÍM — SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS EGYÉB MUNKÁKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

% 2014–2016

5 0. ALCÍM
500

Ingó vagyon (berendezések) értékesítéséből származó bevételek

5000

Járművek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

5001

Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – Címzett
bevétel

p.m.

p.m.

5002

Berendezéseknek más intézmények vagy szervek rendelkezésére
bocsátásából származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

6 427,81

5 0 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

13 315,81

6 888,—

501

Ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek

p.m.

p.m.

502

Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből
származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

5 848,47

p.m.

p.m.

19 164,28

5 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

5 1. ALCÍM
511

Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó
bevételek, a bérbeadással kapcsolatos díjak visszatérítése

5110

Ingatlanok bérbeadásából és albérleménybe adásából származó
bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

2 728 921,78

5111

Bérleményekhez kapcsolódó díjak visszatérítése – Címzett
bevétel

p.m.

p.m.

10 681,12

5 1 1. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

2 739 602,90

5 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

2 739 602,90

5 2. ALCÍM
520

Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel,
az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai
5 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

410 000

410 000

442 335,67

107,89

410 000

410 000

442 335,67

107,89

5 5. ALCÍM
550

Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve
a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és
általuk visszatérített kiküldetési ellátmányokat – Címzett
bevétel

p.m.

p.m.

5 232 191,62

551

Harmadik felektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy
egyéb munkákból származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

1 105 304,58

p.m.

p.m.

6 337 496,20

5 5. ALCÍM – ÖSSZESEN
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5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS
VISSZATÉRÍTÉSEK
5 8. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

% 2014–2016

5 7. ALCÍM
570

Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó
bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

571

Meghatározott célra előirányzott bevételek, úgymint az alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és hagyatékokból
származó jövedelmek, beleértve az egyes intézményekre
meghatározott bevételeket – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

572

Más intézmény nevében kifizetett szociális kiadások visszatérítése

p.m.

p.m.

573

Egyéb, az intézmény működésével járó hozzájárulások és visszafizetések – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

2 084 376,41

5 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

6 790 341,23

p.m.

p.m.

185 508,04

p.m.

p.m.

185 508,04

4 705 964,82

5 8. ALCÍM
581

Befolyt biztosítási térítésekből származó bevételek – Címzett
bevétel
5 8. ALCÍM – ÖSSZESEN

5. cím – Összesen

410 000

410 000

16 514 448,32

4 027,91
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5. CÍM
AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0. ALCÍM — INGÓ VAGYON (BERENDEZÉSEK) ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

500

Ingó vagyon (berendezések) értékesítéséből származó bevételek

5000

Járművek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

Megjegyzések
Ez a jogcím az intézmény tulajdonában lévő járművek értékesítéséből vagy részleges lecseréléséből származó bevételek
kimutatására szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének értelmében ez a bevétel címzett bevételnek minősül, és további
előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti
kiadásokat fedezték.
5001

Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

6 888,—

Megjegyzések
Ez a jogcím az intézmény tulajdonában lévő, nem szállítási eszközök értékesítéséből vagy visszavételéből származó
bevételek kimutatására szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének értelmében ez a bevétel címzett bevételnek minősül, és további
előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti
kiadásokat fedezték.
5002

Berendezéseknek más intézmények vagy szervek rendelkezésére bocsátásából származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

6 427,81

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének értelmében ez a bevétel címzett bevételnek minősül, és további
előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti
kiadásokat fedezték.
Az e költségvetési jogcím alatt szereplő hitelekből, bérleti díjakból vagy szolgáltatásokból származó kiadásokat és
bevételeket tartalmazó részletes kimutatást mellékelni kell a költségvetéshez.
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5 0. ALCÍM — INGÓ VAGYON (BERENDEZÉSEK) ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (folytatás)

501

Ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

Megjegyzések
Ez a jogcímcsoport az intézmény tulajdonában lévő ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek kimutatására
szolgál.
502

Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

5 848,47

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének értelmében ez a bevétel címzett bevételnek minősül, és további
előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti
kiadásokat fedezték.
E jogcímcsoport tartalmazza továbbá az ilyen termékek elektronikus eszköz útján történő értékesítéséből származó
jövedelmeket.

5 1. ALCÍM — BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

511

Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek, a bérbeadással kapcsolatos díjak visszatérítése

5110

Ingatlanok bérbeadásából és albérleménybe adásából származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

2 728 921,78

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének értelmében ez a bevétel címzett bevételnek minősül, és további
előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti
kiadásokat fedezték.
Az e költségvetési jogcím alatt szereplő hitelekből, bérleti díjakból vagy szolgáltatásokból származó kiadásokat és
bevételeket tartalmazó részletes kimutatást mellékelni kell a költségvetéshez.
5111

Bérleményekhez kapcsolódó díjak visszatérítése – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

10 681,12
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5 1. ALCÍM — BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (folytatás)

511

(folytatás)

5111

(folytatás)

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének értelmében ez a bevétel címzett bevételnek minősül, és további
előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti
kiadásokat fedezték.

5 2. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

520

Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

410 000

2014. évi költségvetési év

410 000

442 335,67

Megjegyzések
Ez a jogcímcsoport a befektetésekből vagy folyósított hitelekből, az intézmény követeléseivel kapcsolatos banki vagy
egyéb kamatokból származó bevétel kimutatására szolgál.

5 5 —. ALCÍM SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS EGYÉB MUNKÁKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

550

Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek,
beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési
ellátmányokat – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

5 232 191,62

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének értelmében ez a bevétel címzett bevételnek minősül, és további
előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti
kiadásokat fedezték.

551

Harmadik felektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy egyéb munkákból származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

1 105 304,58
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5 5 —. ALCÍM SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS EGYÉB MUNKÁKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (folytatás)

551

(folytatás)

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének értelmében ez a bevétel címzett bevételnek minősül, és további
előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti
kiadásokat fedezték.

5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

570

Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

4 705 964,82

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének értelmében ez a bevétel címzett bevételnek minősül, és további
előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti
kiadásokat fedezték.

571

Meghatározott célra előirányzott bevételek, úgymint az alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és
hagyatékokból származó jövedelmek, beleértve az egyes intézményekre meghatározott bevételeket – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének d) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek minősül, és
további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti
kiadásokat fedezték.

572

Más intézmény nevében kifizetett szociális kiadások visszatérítése
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

Megjegyzések
Ez a jogcímcsoport a más intézmény nevében kifizetett szociális kiadások visszatérítéséből származó bevételek
kimutatására szolgál.
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5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK
(folytatás)

573

Egyéb, az intézmény működésével járó hozzájárulások és visszafizetések – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

2 084 376,41

5 8. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK

581

Befolyt biztosítási térítésekből származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

185 508,04

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének értelmében ez a bevétel címzett bevételnek minősül, és további
előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti
kiadásokat fedezték.
Ez a jogcímcsoport a balesetet szenvedett tisztviselők biztosítótársaságok által megtérített bérének kimutatására is
szolgál.
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6. CÍM
HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK AZ UNIÓS MEGÁLLAPODÁSOKKAL ÉS PROGRAMOKKAL
ÖSSZEFÜGGÉSBEN
6 6. ALCÍM — EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

6 6. ALCÍM
660

Egyéb hozzájárulások és visszatérítések

6600

Egyéb, címzett hozzájárulások és visszatérítések – Címzett
bevétel

p.m.

p.m.

6601

Egyéb, nem címzett hozzájárulások és visszatérítések

10 906 918,89

p.m.

p.m.

6 6 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

10 906 918,89

6 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

10 906 918,89

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

10 906 918,89

% 2014–2016
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6. CÍM
HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK AZ UNIÓS MEGÁLLAPODÁSOKKAL ÉS PROGRAMOKKAL
ÖSSZEFÜGGÉSBEN

6 6. ALCÍM — EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

660

Egyéb hozzájárulások és visszatérítések

6600

Egyéb, címzett hozzájárulások és visszatérítések – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

10 906 918,89

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban ez a jogcím szolgál a 6. cím egyéb részei alatt nem előirányzott
bevételek kimutatására, amelyeket további előirányzatok létrehozására használnak olyan költségek finanszírozásához,
amelyek tekintetében ezek a bevételek címzettek.
6601

Egyéb, nem címzett hozzájárulások és visszatérítések
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év
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9. CÍM
EGYÉB BEVÉTELEK
9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

% 2014–2016

9 0. ALCÍM
900

Egyéb bevételek

1 000

1 000

754 898,78

75 489,88

9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 000

1 000

754 898,78

75 489,88

9. cím – Összesen

1 000

1 000

754 898,78

75 489,88

MINDÖSSZESEN

153 470 462

148 845 066 174 436 852,18

113,66
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9. CÍM
EGYÉB BEVÉTELEK

9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK

900

Egyéb bevételek
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

1 000

2014. évi költségvetési év

1 000

754 898,78

Megjegyzések
Ez a jogcímcsoport az egyéb költségek feltüntetésére szolgál.
Az ezen jogcímcsoport alatt szereplő hitelekből, bérleti díjakból vagy szolgáltatásokból származó kiadásokat és
bevételeket tartalmazó részletes kimutatást mellékelni kell a költségvetéshez.
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KIADÁSOK
Az előirányzatok (2016 és 2015) és az egyenleg (2014) általános összegzése
Cím
Alcím

2016. évi előirányzatok

Megnevezés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

1

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK

10

AZ EURÓPAI PARLAMENT KÉPVISELŐI

213 281 500

220 252 000

223 348 317,16

12

TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

627 305 500

608 733 635

592 225 771,19

14

EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

125 501 000

121 114 400

89 290 606,42

16

AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGEK

17 772 500

18 314 480

15 769 390,60

983 860 500

968 414 515

920 634 085,37

1. cím – Összesen

2

ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

20

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

211 173 440

210 241 500

261 255 176,91

21

ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK

166 845 910

149 330 149

130 623 097,45

23

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

5 992 750

6 049 000

4 824 591,—

384 012 100

365 620 649

396 702 865,36

35 423 000

36 175 971

28 562 579,97

2. cím – Összesen

3

AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL BETÖLTÖTT ÁLTALÁNOS
FUNKCIÓK GYAKORLÁSA SORÁN FELMERÜLŐ
KÖLTSÉGEK

30

ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

32

SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG ÉS TÁJÉKOZTATÁS: BESZERZÉS,
ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

115 433 000

115 686 393

109 872 538,56

3. cím – Összesen

150 856 000

151 862 364

138 435 118,53

4

AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL GYAKOROLT KÜLÖNLEGES
FUNKCIÓKBÓL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK

40

EGYES INTÉZMÉNYEKHEZ ÉS SZERVEKHEZ KAPCSOLÓDÓ
KÖLTSÉGEK

111 100 000

104 818 084

100 523 786,23

42

PARLAMENTI ASSZISZTENSEK ALKALMAZÁSÁVAL
KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

202 140 000

192 113 500

181 048 836,81

44

A JELENLEGI ÉS VOLT KÉPVISELŐK ÜLÉSEINEK ÉS EGYÉB
TEVÉKENYSÉGEI

420 000

400 000

400 000,—

313 660 000

297 331 584

281 972 623,04

4. cím – Összesen

2016.2.24.

HU

L 48/177

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

EURÓPAI PARLAMENT

Cím
Alcím

Megnevezés

2016. évi előirányzatok

5

AZ EURÓPAI POLITIKAI PÁRTOKKAL ÉS EURÓPAI
POLITIKAI ALAPÍTVÁNYOKKAL FOGLALKOZÓ
HATÓSÁG ÉS A FÜGGETLEN KIEMELKEDŐ
SZEMÉLYEK BIZOTTSÁGA

50

AZ EURÓPAI POLITIKAI PÁRTOKKAL ÉS EURÓPAI
POLITIKAI ALAPÍTVÁNYOKKAL FOGLALKOZÓ HATÓSÁG
ÉS A FÜGGETLEN KIEMELKEDŐ SZEMÉLYEK BIZOTTSÁGA
KIADÁSAI
5. cím – Összesen

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

p.m.
p.m.

10

EGYÉB KIADÁSOK

10 0

ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK

10 1

RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP

10 3

BŐVÍTÉSI TARTALÉKALAP

p.m.

p.m.

0,—

10 4

TARTALÉK A TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS
POLITIKA SZÁMÁRA

p.m.

p.m.

0,—

10 5

INGATLANOKRA VONATKOZÓ IDEIGLENES
ELŐIRÁNYZAT

p.m.

p.m.

0,—

10 6

TARTALÉK FEJLESZTÉS ALATT ÁLLÓ PRIORITÁSI
PROJEKTEK SZÁMÁRA

p.m.

p.m.

0,—

10 8

EMAS-TARTALÉK

p.m.

p.m.

0,—

p.m.
6 000 000

p.m.
11 700 000

0,—

10. cím – Összesen

6 000 000

11 700 000

0,—

MINDÖSSZESEN

1 838 388 600

1 794 929 112

1 737 744 692,30
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EURÓPAI PARLAMENT

1. CÍM
AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK
1 0. ALCÍM — AZ EURÓPAI PARLAMENT KÉPVISELŐI
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

2016. évi
előirányzatok

2015. évi
előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

1 0. ALCÍM
100

Tiszteletdíjak és kifizetések

1000

Tiszteletdíjak

1004

Szokásos utazási költségek

1005
1006
1007

Nem differenciált előirányzatok

72 520 000

71 530 000

74 881 314,28

103,26

Nem differenciált előirányzatok

73 340 000

72 800 000

66 550 000,—

90,74

Nem differenciált előirányzatok

7 050 000

5 850 000

7 500 000,—

106,38

Nem differenciált előirányzatok

39 715 000

39 715 000

43 215 516,17

108,81

179 000

171 049,74

94,24

190 074 000 192 317 880,19

99,75

Egyéb utazási költségek
Általános költségtérítés
Hivatali feladatok ellátásával összefüggő juttatás
Nem differenciált előirányzatok

181 500

1 0 0. jogcímcsoport – Összesen

192 806 500

101

Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb jólléti intézkedések

1010

Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek

1012

Fogyatékkal élő képviselők támogatására irányuló külön intézkedések

Nem differenciált előirányzatok

102

Átmeneti ellátás

103

Nyugdíjak

1030

Öregségi nyugdíjak (KKJ)

1031
1032
1033

3 058 000

3 358 000

2 339 883,01

76,52

Nem differenciált előirányzatok

798 000

301 000

239 224,34

29,98

1 0 1. jogcímcsoport – Összesen

3 856 000

3 659 000

2 579 107,35

66,89

Nem differenciált előirányzatok

1 770 000

11 810 000

14 766 194,17

834,25

Nem differenciált előirányzatok

11 450 000

11 010 000

10 422 836,85

91,03

Nem differenciált előirányzatok

291 000

285 000

282 186,10

96,97

Nem differenciált előirányzatok

2 458 000

2 782 000

2 454 828,14

99,87

32 000

25 284,36

14 199 000

14 109 000

13 185 135,45

92,86

650 000

600 000

500 000,—

76,92

Rokkantsági nyugdíjak (KKJ)
Hozzátartozói nyugdíjak (KKJ)
Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára
Nem differenciált előirányzatok
1 0 3. jogcímcsoport – Összesen

105

p.m.

Nyelv- és számítástechnikai tanfolyamok
Nem differenciált előirányzatok
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1 0. ALCÍM — AZ EURÓPAI PARLAMENT KÉPVISELŐI (folytatás)
1 2. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK
1 4. ALCÍM — EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK
Jogcímcsoport
Jogcím

109

2016. évi
előirányzatok

Megnevezés

2015. évi
előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

Előzetes előirányzatok
Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

0,—

1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

213 281 500

220 252 000 223 348 317,16

104,72

Nem differenciált előirányzatok

623 007 500

604 340 535 588 325 126,76

94,43

Nem differenciált előirányzatok

248 000

296 500

110 000,—

44,35

Nem differenciált előirányzatok

2 950 000

3 760 000

3 200 000,—

108,47

1 2 0. jogcímcsoport – Összesen

626 205 500

608 397 035 591 635 126,76

94,48

1 2. ALCÍM
120

Díjazás és egyéb jogok

1200

Javadalmazás és juttatások

1202

Túlórák díjazása

1204

A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

122

A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó
juttatások

1220

A szolgálat érdekében nyugdíjazott vagy szabadságolt alkalmazottaknak járó juttatások
Nem differenciált előirányzatok

1222

335 600

418 515,27

1 000

172 129,16

336 600

590 644,43

38,05

Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati
jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer
tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára
Nem differenciált előirányzatok
1 2 2. jogcímcsoport – Összesen

124

1 100 000

p.m.
1 100 000

53,69

Előzetes előirányzatok
Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

0,—

1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

627 305 500

Nem differenciált előirányzatok

64 301 000

54 199 000

45 051 879,32

70,06

Nem differenciált előirányzatok

45 125 000

49 524 900

34 553 991,—

76,57

Nem differenciált előirányzatok

7 185 000

7 390 500

5 791 881,77

80,61

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

608 733 635 592 225 771,19

94,41

1 4. ALCÍM
140

Egyéb személyzet és külső személyek

1400

Egyéb személyzet

1402

Tolmácsolási költségek

1404

Szakmai gyakorlatok egyetemi oklevéllel rendelkezők részére,
támogatások és tisztviselői csereprogramok

1406

Megfigyelők
1 4 0. jogcímcsoport – Összesen

116 611 000

111 114 400

0,—
85 397 752,09

73,23
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1 4. ALCÍM — EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK (folytatás)
1 6. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGEK
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi
előirányzatok

Megnevezés

142

Külső fordítási szolgáltatások

144

Előzetes előirányzatok

Nem differenciált előirányzatok

8 890 000

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

2015. évi
előirányzatok

10 000 000
p.m.

2014. évi teljesítés

3 892 854,33

% 2014–2016

43,79

0,—

125 501 000

121 114 400

89 290 606,42

71,15

Nem differenciált előirányzatok

254 000

328 980

236 000,—

92,91

Nem differenciált előirányzatok

6 200 000

5 200 000

4 835 590,94

77,99

1 6 1. jogcímcsoport – Összesen

6 454 000

5 528 980

5 071 590,94

78,58

Nem differenciált előirányzatok

784 000

764 000

517 180,69

65,97

Nem differenciált előirányzatok

754 000

754 000

702 914,74

93,22

Nem differenciált előirányzatok

238 000

255 000

248 522,25

104,42

1 6 3. jogcímcsoport – Összesen

1 776 000

1 773 000

1 468 617,68

82,69

1 250 000

1 100 000

1 172 537,01

93,80

1 365 000

3 500 000

4 050 000,—

296,70

6 727 500

6 212 500

4 006 644,97

59,56

1 6. ALCÍM
161

Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

1610

Munkaerő-felvételi költségek

1612

Továbbképzés

163

Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

1630

Szociális intézkedések

1631

Mobilitás

1632

A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb
intézkedések

165

Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek

1650

Orvosi ellátás
Nem differenciált előirányzatok

1652

Az éttermek és munkahelyi étkezdék folyó üzemeltetési költsége
Nem differenciált előirányzatok

1654

Gyermekfelügyeleti létesítmények
Nem differenciált előirányzatok

1655

Az Európai Parlament hozzájárulása az akkreditált II. típusú
európai iskolákhoz
Nem differenciált előirányzatok

200 000

200 000

1 6 5. jogcímcsoport – Összesen

9 542 500

11 012 500

9 229 181,98

96,72

1 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

17 772 500

18 314 480

15 769 390,60

88,73

1. cím – Összesen

983 860 500

968 414 515 920 634 085,37

93,57
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1. CÍM
AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK

1 0. ALCÍM — AZ EURÓPAI PARLAMENT KÉPVISELŐI

100

Tiszteletdíjak és kifizetések

1000

Tiszteletdíjak
2016. évi előirányzatok

72 520 000

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

71 530 000

74 881 314,28

Megjegyzések
Ez az előirányzat a képviselői statútum által előirányzott juttatások finanszírozására szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

Jogalap
Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 9. és 10. cikke.
Az európai parlamenti képviselők statútumának végrehajtási szabályzata és különösen annak 1. és 2. cikke.
1004

Szokásos utazási költségek
2016. évi előirányzatok

73 340 000

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

72 800 000

66 550 000,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a munkahelyekre való utazáshoz és visszaúthoz, valamint egyéb küldetésekhez kapcsolódó utazásokhoz kapcsolódó költségek és a tartózkodás költségeinek visszatérítésének fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 25 000 EUR.

Jogalap
Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 20. cikke.
Az európai parlamenti képviselők statútumának végrehajtási szabályzata és különösen annak 10–21. és 24. cikke.

L 48/182

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

EURÓPAI PARLAMENT

1 0. ALCÍM — AZ EURÓPAI PARLAMENT KÉPVISELŐI (folytatás)

100

(folytatás)

1005

Egyéb utazási költségek
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

7 050 000

2014. évi teljesítés

5 850 000

7 500 000,—

Megjegyzések
Az előirányzat az egyéb utazási költségek, a megválasztás szerinti tagállamba való utazás költségeinek visszatérítésére
szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 1 000 EUR.
Jogalap
Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 20. cikke.
Az európai parlamenti képviselők statútumának végrehajtási szabályzata és különösen annak 22. és 23. cikke.
1006

Általános költségtérítés
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

39 715 000

2014. évi teljesítés

39 715 000

43 215 516,17

Megjegyzések
Ez az előirányzat a képviselők parlamenti tevékenységeivel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál, az európai
parlamenti képviselők statútumának végrehajtási szabályzatával összhangban.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 75 000 EUR.
Jogalap
Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 20. cikke.
Az európai parlamenti képviselők statútumának végrehajtási szabályzata és különösen annak 25–28. cikke.
1007

Hivatali feladatok ellátásával összefüggő juttatás
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

181 500

2014. évi teljesítés

179 000

171 049,74
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EURÓPAI PARLAMENT

1 0. ALCÍM — AZ EURÓPAI PARLAMENT KÉPVISELŐI (folytatás)

100

(folytatás)

1007

(folytatás)
Megjegyzések
Ez az előirányzat az Európai Parlament elnökének megbízatásával járó átalánynapidíj és reprezentatív költségek
fedezésére szolgál.
Jogalap
Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 20. cikke.
Az Elnökség 2009. június 17-i határozata.

101

Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb jólléti intézkedések

1010

Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

3 058 000

2014. évi teljesítés

3 358 000

2 339 883,01

Megjegyzések
Ez az előirányzat a képviselői baleset-biztosítás és a személyes tárgyakra kötött, lopáskár elleni biztosítás költségeinek,
valamint a képviselők orvosi költségeinek fedezésére szolgál.
Ez szolgál a képviselők biztosításának rendezésére és megsegítésére is, amennyiben hivatalos út során hazaszállításra
van szükség, súlyos betegség, baleset vagy előre nem látható, az utazás folytatását akadályozó esemény következtében. A
támogatás magában foglalja a hazaszállítás megszervezését és az ahhoz kapcsolódó költségek fedezését.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 79 000 EUR.
Jogalap
Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 18. és 19. cikke.
Az európai parlamenti képviselők statútumának végrehajtási szabályzata és különösen annak 3–9. és 29. cikke.
Az Európai Közösségek tisztviselőinek baleseti és foglalkozási betegségi kockázatok elleni biztosítására vonatkozó közös
szabályok.
Az Európai Közösségek tisztviselőinek betegségbiztosítására vonatkozó közös szabályozás.
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(folytatás)
A Bizottság határozata az orvosi költségek visszatérítésére vonatkozó általános végrehajtási rendelkezések megállapításáról.

1012

Fogyatékkal élő képviselők támogatására irányuló külön intézkedések
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

798 000

2014. évi teljesítés

301 000

239 224,34

Megjegyzések

Ez az előirányzat a súlyos fogyatékkal élő képviselők támogatásához szükséges kiadások fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

Jogalap

Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai és különösen annak 30. cikke.

102

Átmeneti ellátás
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 770 000

2014. évi teljesítés

11 810 000

14 766 194,17

Megjegyzések

Ez az előirányzat a képviselők megbízásának lejártát követő ideiglenes juttatások finanszírozására szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

Jogalap

Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 13. cikke.
Az európai parlamenti képviselők statútumának végrehajtási szabályzata és különösen annak 45–48. és 77. cikke.
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Nyugdíjak

1030

Öregségi nyugdíjak (KKJ)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

11 450 000

2014. évi teljesítés

11 010 000

10 422 836,85

Megjegyzések

Ez az előirányzat a képviselői megbízatás lejártát követően folyósított öregségi nyugdíj fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 150 000 EUR.

Jogalap

Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai és különösen annak 75. cikke, valamint a
képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó (KKJ) szabályzat III. melléklete.
1031

Rokkantsági nyugdíjak (KKJ)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

291 000

2014. évi teljesítés

285 000

282 186,10

Megjegyzések

Az előirányzat a képviselői megbízatás ideje alatt bekövetkező rokkantság miatti nyugdíjfolyósítás fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

Jogalap

Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai és különösen annak 75. cikke, valamint a
képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó (KKJ) szabályzat II. melléklete.
1032

Hozzátartozói nyugdíjak (KKJ)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2 458 000

2014. évi teljesítés

2 782 000

2 454 828,14
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(folytatás)
Megjegyzések
Az előirányzat egy képviselő vagy volt képviselő elhalálozása esetén folyósítandó, túlélő hozzátartozói/árvasági nyugdíj
fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 15 000 EUR.
Jogalap
Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai és különösen annak 75. cikke, valamint a
képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó (KKJ) szabályzat I. melléklete.

1033

Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

2014. évi teljesítés

32 000

25 284,36

Megjegyzések
Ez az előirányzat az intézmény által az önkéntes kiegészítő nyugdíjpénztárba fizetett tagdíj fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 500 EUR.
Jogalap
Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 27. cikke.
Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai és különösen annak 76. cikke, valamint a
képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó (KKJ) szabályzat VII. melléklete.

105

Nyelv- és számítástechnikai tanfolyamok
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

650 000

2014. évi teljesítés

600 000

500 000,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a képviselők nyelvtanfolyamainak és számítástechnikai tanfolyamainak költségeinek fedezésére szolgál.
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Jogalap
Az európai parlamenti képviselők statútumának végrehajtási szabályzata és különösen annak 44. cikke.
Az Elnökség 2009. május 4-i határozata a képviselők nyelvi és számítástechnikai képzéséről.

109

Előzetes előirányzatok
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a képviselőknek történő kifizetések esetleges kiigazításának fedezésére szolgál.
Ez az előirányzat kizárólag ideiglenes jellegű, és a költségvetési rendeletnek megfelelően csak a megfelelő tételekhez való
átcsoportosítás után használható fel.

1 2. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

120

Díjazás és egyéb jogok

1200

Javadalmazás és juttatások
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

623 007 500

2014. évi teljesítés

604 340 535

588 325 126,76

Megjegyzések
Ez az előirányzat elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál a létszámtervben előirányzott állásokat betöltő tisztviselőkre
és ideiglenes alkalmazottakra vonatkozóan:
— bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok,
— betegség-, baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás, illetve egyéb szociális kiadások,
— túlórák miatti átalánykifizetések,
— egyéb juttatások és támogatások,
— a tisztviselő vagy ideiglenes alkalmazott, házastársa és az általa eltartott személyek számára a munkavégzés helyéről
a származási országba történő utazás költségeinek kifizetése,
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(folytatás)

1200

(folytatás)
— a díjazásra és a javadalmazásoknak a munkavégzés helyétől különböző országba átutalt részére alkalmazandó
esetleges bérkorrekció hatása,
— munkanélküliségi biztosítás az ideiglenes alkalmazottak számára és a nyugdíjjogosultságok származási országukban
történő megszerzése és megtartása érdekében az intézmény által részükre történő kifizetések.
Ez ezenfelül az Európai Parlament brüsszeli vagy strasbourgi sportcentrumának szolgáltatásait igénybe vevők által
elszenvedett sportbalesetekkel kapcsolatos biztosítási díjak fedezésére is szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 300 000 EUR.

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
1202

Túlórák díjazása
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

248 000

2014. évi teljesítés

296 500

110 000,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a túlóradíj kifizetésére szolgál a fent említett rendelkezésekben foglalt feltételek mellett.

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 56. cikke és VI. melléklete.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
1204

A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2 950 000

2014. évi teljesítés

3 760 000

3 200 000,—

2016.2.24.

HU

L 48/189

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

EURÓPAI PARLAMENT

1 2. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK (folytatás)

120

(folytatás)

1204

(folytatás)
Megjegyzések
Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:
— a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak (ideértve azok családjait is) a szolgálati jogviszony megkezdése,
megszűnése vagy az alkalmazás más helyre történő áthelyezése miatt felmerült utazási költségei,
— az olyan tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak részére fizetendő beilleszkedési/újrabeilleszkedési támogatások és
költözési költségek, akik a munkavállalás megkezdésekor, más szolgálatteljesítési helyre történő áthelyezéskor és az
intézmény végleges elhagyásakor és máshol történő letelepedéskor bizonyíthatóan lakóhelyük megváltoztatására
kényszerülnek,
— napidíj azoknak a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak, akik bizonyítják, hogy a szolgálati jogviszony
megkezdésekor vagy az alkalmazás helyének megváltozásakor a tartózkodási helyük megváltoztatása szükséges,
— nyilvánvaló alkalmatlanság esetén a próbaidős alkalmazottak végkielégítése,
— az a juttatás, amely az ideiglenes alkalmazottat szerződésének az intézmény általi felmondása esetén illeti meg,
— a szerződéses személyzet által valamelyik tagállam nyugdíjpénztárának fizetett, illetve az Unió nyugdíjrendszerébe
az alkalmazottak szerződéses besorolásának változása következtében fizetendő járulékok összege közötti különbözet.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

122

A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások

1220

A szolgálat érdekében nyugdíjazott vagy szabadságolt alkalmazottaknak járó juttatások
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

1 100 000

2014. évi teljesítés

335 600

Megjegyzések
Ez az előirányzat a következők juttatásainak fedezésére szolgál:
— az intézmény személyzeti állományának csökkentése miatt tartalékállományba került tisztviselők,

418 515,27
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1220

(folytatás)
— új kompetenciák intézményen belüli megszerzésével kapcsolatos szervezeti igények miatt szabadságra küldött
tisztviselők,
— AD 16-os vagy AD 15-ös fokozatból a szolgálat érdekében nyugdíjazott tisztviselők és képviselőcsoportoknál
dolgozó ideiglenes alkalmazottak.
Fedezi továbbá a betegségbiztosítással kapcsolatos munkaadói hozzájárulást, valamint az ezekre a juttatásokra
vonatkozó esetleges korrekciós együtthatók hatását is (kivéve a 42c. cikk rendelkezései alá tartozó, korrekciós
együtthatóra nem jogosult tisztviselőket).
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 41., 42c. és 50. cikke, illetve IV. melléklete,
továbbá az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 48a. cikke.

1222

Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára
2016. évi előirányzatok

p.m.

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

1 000

172 129,16

Megjegyzések
Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:
— a személyzeti szabályzat vagy a 2689/95/EK, Euratom, ESZAK vagy az 1748/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
szerint fizetendő juttatások,
— a juttatás kedvezményezettjének betegségbiztosításával kapcsolatos munkaadói hozzájárulás,
— a különböző juttatások esetében alkalmazandó korrekciós együtthatók hatása.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 64. és 72. cikke.
Az Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozása következtében szükségessé vált, az Európai Közösségek ideiglenes
tisztviselői szolgálati jogviszonyának végleges megszűnésével kapcsolatos különleges intézkedések bevezetéséről szóló,
1995. november 17-i 2689/95/EK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 280., 1995.11.23., 4. o.).
Az Európai Közösségek az Európai Parlamentben létesített álláshelyre kinevezett tisztviselőinek és az Európai Parlament
politikai csoportjaiban dolgozó ideiglenes alkalmazottainak szolgálati viszonyát megszüntető különleges intézkedéseknek az intézmény reformjával összefüggő bevezetéséről szóló, 2002. szeptember 30-i 1748/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet (HL L 264., 2002.10.2., 9. o.).
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124

Előzetes előirányzatok
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a pénzügyi év során a Tanács által jóváhagyott esetleges bérkorrekciók hatásaként felmerülő költségek
fedezésére szolgál.
Az előirányzat ideiglenes jellegű, és csak az ebben az alcímben található megfelelő tételekhez való átcsoportosítás után
használható fel.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 65. cikke és XI. melléklete.

1 4. ALCÍM — EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

140

Egyéb személyzet és külső személyek

1400

Egyéb személyzet
2016. évi előirányzatok

64 301 000

2015. évi előirányzatok

54 199 000

2014. évi teljesítés

45 051 879,32

Megjegyzések
Ez az előirányzat elsősorban a következő kiadások fedezésére szolgál:
— egyéb alkalmazottak, köztük a szerződéses alkalmazottak és szaktanácsadók (az Európai Unió egyéb alkalmazottaira
vonatkozó alkalmazási feltételeinek értelmében) javadalmazása, beleértve a juttatásokat, a különböző szociális
biztonsági rendszerekbe – nagyrészt az uniós intézmények saját rendszerébe – befizetett munkáltatói járulékok,
valamint az ezen uniós alkalmazottak javadalmazása esetében alkalmazandó bérkorrekciók hatásai,
— helyettesítő személyzet alkalmazása.
— a Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal (PMO) által kibocsátott számlák az Európai Parlament alkalmazottai (úgymint a munkanélküli-járadékkal, nyugdíjjogosultsággal stb. kapcsolatos) adminisztratív aktáinak kezelését
végző alkalmazottak foglalkoztatásáért.
Ezen előirányzat egy része fogyatékossággal élő szerződéses alkalmazottak felvételére szolgál az Elnökség 2008. július
7-i és 9-i határozatával összhangban.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 3 000 000 EUR.
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140
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1400

(folytatás)
Jogalap
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek (IV. cím).
A versenyvizsgákat és a kiválasztási eljárásokat, valamint az Európai Parlament tisztviselőinek és egyéb alkalmazottainak
felvételét és besorolását szabályozó általános végrehajtási rendelkezések (az Európai Parlament főtitkárának 2014.
október 17-i határozata) .

1402

Tolmácsolási költségek
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

45 125 000

49 524 900

2014. évi teljesítés

34 553 991,—

Megjegyzések
Az előirányzat az alábbi kiadások fedezésére szolgál:
— azon szerződéses konferenciatolmácsok díja és egyenértékű juttatásai, társadalombiztosítási járulékai, utazási
költségei és egyéb költségei, akiket az Európai Parlament alkalmaz a Parlament saját céljaira vagy más intézmények
céljaira a Parlament által szervezett olyan ülések kiszolgálására, amelyek kiszolgálását a Parlament (tisztviselői vagy
ideiglenes alkalmazotti státuszú) tolmácsai nem tudják ellátni,
— a fenti üléseken szolgálatot teljesítő konferenciaszervezők, technikusok és ügyintézők költségei abban az esetben, ha
ezeket a feladatokat nem tudják ellátni a z Európai Parlament tisztviselői, ideiglenes alkalmazottak vagy egyéb
alkalmazottak,
— a Parlament számára olyan tolmácsok által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségek, akik más regionális,
nemzeti vagy nemzetközi intézmény alkalmazottjai,
— a tolmácsolással összefüggő tevékenységekhez, nevezetesen az ülések előkészítéséhez és a tolmácsok képzéséhez és
kiválasztásához kapcsolódó díjak.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 3 570 000 EUR.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
A szabadúszó konferenciatolmácsok (auxiliary conference interpreters, ACI) munkakörülményeit és alkalmazásuk
pénzügyi keretét rögzítő, 1999. július 28-án létrehozott, 2004. október 13-án jegyzetekkel ellátott és 2008. július 31én felülvizsgált egyezmény (és alkalmazási szabályai).
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Szakmai gyakorlatok egyetemi oklevéllel rendelkezők részére, támogatások és tisztviselői csereprogramok
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

7 185 000

2014. évi teljesítés

7 390 500

5 791 881,77

Megjegyzések
Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:
— juttatások az egyetemi oklevéllel rendelkező gyakornokok számára (ösztöndíjak), beleértve az esetleges családi
támogatást, valamint a szakmai gyakorlaton lévők számára fizetett juttatások,
— a gyakornok utazási költségei,
— a fogyatékkal élő személyek számára kidolgozott kísérleti gyakornoki program gyakornokainak közvetlenül a
fogyatékosságukhoz kapcsolódó többletköltsége, az Európai Parlament Főtitkárságán sorra kerülő gyakorlatokra és
tanulmányi látogatásokra vonatkozó belső szabályok 24. cikkének (9) bekezdése szerint. Ez magában foglalja a
fogyatékosság esetén fizetett kiegészítő juttatás költségeit (az ösztöndíj legfeljebb 50%-a),
— a gyakornokok betegség- és balesetbiztosításának költségei,
— a gyakornokoknak szervezett tájékoztató/képzési előadásokkal kapcsolatos költségek (nevezetesen a gyakornokok
fogadása),
— az Európai Parlament és a tagállamok, vagy a szabályzatban meghatározott más országok állami szektora közötti
személycserék költségei,
— a nemzeti szakértők Európai Parlamenthez való kirendelésével kapcsolatos költségek, nevezetesen juttatásaik és
útiköltségeik,
— a kirendelt nemzeti szakértők balesetbiztosításának költségei,
— a tanulmányi látogatások költségtérítése,
— a konferenciatolmácsok és a fordítók képzési rendszerének – többek között a tolmácsképzőkkel és a fordítóképzést
biztosító egyetemekkel együttműködésben történő – megszervezésével, valamint a tolmácsok és fordítók képzésével
és továbbképzésével, tansegédeszközök vásárlásával kapcsolatos támogatások, illetve járulékos költségek.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.
Jogalap
Az Európai Parlament tisztviselőinek és a képviselőcsoportok ideiglenes alkalmazottainak nemzeti közigazgatások, az
azokhoz kapcsolódó szervek és nemzetközi szervezetek részére történő rendelkezésre bocsátására vonatkozó szabályzat
(az Elnökség 2005. március 7-i határozata).
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A nemzeti szakértők Európai Parlamenthez való kirendelésére vonatkozó szabályzat (az Elnökség 2009. május 4-i
határozata).
Az Európai Parlament Főtitkárságán folytatott gyakorlatokra és tanulmányi látogatásokra vonatkozó belső szabályok (az
Európai Parlament főtitkárának 2013. február 1-jei határozata).

1406

Megfigyelők
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a megfigyelőkkel kapcsolatos költségek kifizetésére szolgál, az Európai Parlament eljárási szabályzatának 13. cikkével összhangban.

142

Külső fordítási szolgáltatások
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

8 890 000

10 000 000

2014. évi teljesítés

3 892 854,33

Megjegyzések
Ez az előirányzat a külső szolgáltatóknak kiadott fordítással, gépeléssel, kódolással és technikai jellegű segítségnyújtással
kapcsolatban felmerülő költségek fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 135 000 EUR.

144

Előzetes előirányzatok
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a pénzügyi év során a Tanács által jóváhagyott esetleges bérkorrekciók hatásaként felmerülő költségek
fedezésére szolgál.
Az előirányzat ideiglenes jellegű, és csak az ebben az alcímben található megfelelő tételekhez való átcsoportosítás után
használható fel.
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Jogalap
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

1 6. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGEK

161

Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

1610

Munkaerő-felvételi költségek
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

254 000

2014. évi teljesítés

328 980

236 000,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:
— a 2002/621/EK határozat 3. cikkében foglalt versenyvizsgák szervezésével kapcsolatban felmerülő költségek és a
felvételi elbeszélgetésre, valamint orvosi vizsgálatra behívott jelöltek útiköltsége és tartózkodási költségei,
— a személyzet kiválasztási folyamatának szervezése során felmerülő költségek.
A működési követelmények által kellően indokolt esetekben, a Személyzeti Felvételi Hivatallal történő egyeztetést
követően ez az előirányzat felhasználható az intézmények által szervezett versenyvizsgákra is.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27–31. cikke és 33. cikke, valamint III.
melléklete.
Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók
Bizottsága és az európai ombudsman 2002. július 25-i 2002/620/EK határozata az Európai Közösségek Személyzeti
Felvételi Hivatalának létrehozásáról (HL L 197., 2002.7.26., 53. o.), valamint az Európai Parlament, a Tanács és a
Bizottság főtitkárainak, a Bíróság hivatalvezetőjének, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók
Bizottsága főtitkárainak, továbbá az európai ombudsman képviselőjének 2002. július 25-i 2002/621/EK határozata az
Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának szervezeti felépítéséről és működéséről (HL L 197., 2002.7.26.,
56. o.).
1612

Továbbképzés
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

6 200 000

2014. évi teljesítés

5 200 000

4 835 590,94
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(folytatás)
Megjegyzések
Ez az előirányzat a személyzet továbbképzésével és az intézmény teljesítményének és hatékonyságának fokozásával
kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál, többek között a hivatalos munkanyelvek oktatása révén.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 24a. cikke.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

163

Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

1630

Szociális intézkedések
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

784 000

2014. évi teljesítés

764 000

517 180,69

Megjegyzések
Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:
— egy intézményközi politika részeként azon fogyatékkal élő személyek támogatására, akik a következő kategóriák
valamelyikébe tartoznak:
— aktív állományban levő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak,
— aktív állományban levő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak házastársai,
— az Európai Unió személyzeti szabályzata rendelkezéseinek értelmében eltartott gyermekek,
a lakóhely szerinti vagy származási országban nemzeti szinten megítélt jogosultságok kimerítése után a szükségesnek ítélt, a fogyatékosság következményeként felmerülő, kellően indokolt és a közös egészségbiztosítási rendszer
által vissza nem térített, nem egészségügyi jellegű költségek megtérítése a költségvetési kereteken belül,
— a különösen nehéz helyzetbe került tisztviselők és egyéb alkalmazottak tekintetében hozott intézkedések,
— a személyzeti bizottság támogatása, illetve a szociális ellátás kisebb költségei. A személyzeti bizottság azzal a céllal
járul hozzá a szociális tevékenységek résztvevőinek költségeihez, illetve biztosít költségtérítést, hogy támogassa a
szociális, kulturális vagy nyelvi vonatkozású tevékenységeket; az egyes alkalmazottak vagy háztartások azonban
nem részesülnek támogatásban,
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(folytatás)
— egyéb szociális jellegű – intézményi és intézményközi szintű – intézkedések, melyek célja a tisztviselők és
alkalmazottak beilleszkedése,
— a fogyatékkal élő tisztviselők és egyéb alkalmazottak, illetve a fogyatékkal élő gyakornokok érdekében hozott
ésszerű alkalmazkodási intézkedések finanszírozása a személyzeti szabályzat 1d. cikkének alkalmazásában,
különösen a munkahelyen vagy kiküldetés alatt nyújtott személyes asszisztencia tekintetében.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 100 000 EUR.

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 1d. cikke, 9. cikke (3) bekezdésének
harmadik albekezdése, valamint 76. cikke.
1631

Mobilitás
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

754 000

2014. évi teljesítés

754 000

702 914,74

Megjegyzések
Ez az előirányzat a különböző munkahelyeken a mobilitási tervvel összefüggő költségek fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.
1632

A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb intézkedések
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

238 000

2014. évi teljesítés

255 000

248 522,25

Megjegyzések
Ez az előirányzat a különféle nemzetiségű alkalmazottak közötti társadalmi kapcsolatok fejlesztését célzó tevékenységek
ösztönzésére, ezek anyagi hátterének, például az alkalmazotti kluboknak, sportegyesületeknek, kulturális társaságoknak
stb. nyújtott támogatások révén történő biztosítására, valamint egy állandó szabadidőközpont (kulturális tevékenységek,
szabadidőprogramok, étterem) költségeihez való hozzájárulás fedezésére is szolgál.
Az előirányzat az intézményközi szociális tevékenységek pénzügyi támogatását is fedezi.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 600 000 EUR.
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Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek

1650

Orvosi ellátás
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 250 000

2014. évi teljesítés

1 100 000

1 172 537,01

Megjegyzések
Ez az előirányzat az orvosi szolgálat három munkahelyen történő működtetése költségeinek fedezésére szolgál,
beleértve az anyagok és gyógyszerkészítmények stb. beszerzésének költségeit, a megelőző orvosi vizsgálatokkal
kapcsolatos költségeket, a rokkantságot elbíráló bizottság működésével kapcsolatos költségeket, illetve az intézmény
szakorvosai által szükségesnek ítélt, külső szakorvosok által nyújtott szolgáltatások kapcsán felmerülő kiadásokat.
Fedezi továbbá bizonyos orvosilag szükségesnek ítélt munkaeszközök beszerzési költségét is, valamint a szolgáltatási
szerződések vagy rövid távú megbízatások keretében foglalkoztatott orvosi és paramedikális személyzettel kapcsolatos
költségeket.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 59. cikke és II. mellékletének 8. cikke.
1652

Az éttermek és munkahelyi étkezdék folyó üzemeltetési költsége
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 365 000

2014. évi teljesítés

3 500 000

4 050 000,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az éttermek és étkezdék irányítási és működési költségeinek fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 1 000 000 EUR.
1654

Gyermekfelügyeleti létesítmények
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

6 727 500

2014. évi teljesítés

6 212 500

4 006 644,97

Megjegyzések
Ez az előirányzat fedezi az Európai Parlament hozzájárulását a Gyermekfelügyeleti Központ és a Parlamenttel
szerződéses viszonyban álló, külsős bölcsődék valamennyi kiadásához.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 4 762 000 EUR.
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Az Európai Parlament hozzájárulása az akkreditált II. típusú európai iskolákhoz
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

200 000

2014. évi teljesítés

200 000

Megjegyzések
A 2013. augusztus 1-jei C(2013) 4886 bizottsági határozat (HL C 222., 2013.8.2., 8. o.) végrehajtása.
Ez az előirányzat az Európai Iskolák Igazgatótanácsa által akkreditált II. típusú európai iskolákhoz adott európai
parlamenti hozzájárulás fedezésére, vagy az Európai Iskolák Igazgatótanácsa által akkreditált II. típusú európai
iskolákhoz az Európai Bizottság által az Európai Parlament nevében adott hozzájárulásnak a Bizottsággal kötött
szolgáltatási megállapodás alapján történő megtérítésére szolgál. Az Európai Parlament személyzeti szabályzat hatálya
alá tartozó állományának az említett iskolákba beíratott gyermekeivel kapcsolatos költségeket fedezi.
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ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
2 1. ALCÍM — ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi
előirányzatok

Megnevezés

2015. évi
előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

2 0. ALCÍM
200

Épületek

2000

Bérleti díjak
Nem differenciált előirányzatok

2001

Ingatlanvásárlás

2005

Építkezések

2008

6 590 000

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

88,06

0,—

Nem differenciált előirányzatok

15 770 000

18 560 000

29 037 044,51

184,13

Nem differenciált előirányzatok

57 045 440

45 471 000

23 517 399,72

41,23

Nem differenciált előirányzatok

5 256 000

5 561 000

4 060 467,21

77,25

2 0 0. jogcímcsoport – Összesen

111 129 440

104 964 000 162 638 213,70

146,35

Épületek berendezése

Egyéb specifikus ingatlankezelés

2022

Az épületek karbantartása, fenntartása, kezelése és tisztítása

2028

76 914 000,—

p.m.

Épületekkel kapcsolatos költségek

2026

29 109 302,26

Nem differenciált előirányzatok

202

2024

28 782 000

Éves lízingdíjak

2003

2007

33 058 000

Nem differenciált előirányzatok

62 944 000

62 400 000

54 930 847,78

87,27

Nem differenciált előirányzatok

19 660 000

21 690 000

17 034 803,69

86,65

Nem differenciált előirányzatok

16 760 000

20 211 500

25 890 784,21

154,48

Nem differenciált előirányzatok

680 000

976 000

760 527,53

111,84

2 0 2. jogcímcsoport – Összesen

100 044 000

105 277 500

98 616 963,21

98,57

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

211 173 440

210 241 500 261 255 176,91

123,72

Energiafogyasztás

Épületek biztonsága és őrzése

Biztosítás

2 1. ALCÍM
210

Informatika és telekommunikáció

2100

Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos
ismétlődő tevékenységek
Nem differenciált előirányzatok

2101

25 310 000

28 560 000

22 369 914,61

88,38

19 029 000

18 404 000

20 587 060,43

108,19

Informatika és telekommunikáció – Az infrastruktúrával
kapcsolatos ismétlődő tevékenységek
Nem differenciált előirányzatok
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2 1. ALCÍM — ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK (folytatás)
2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi
előirányzatok

Megnevezés

210

(folytatás)

2102

Informatika és telekommunikáció – A felhasználók általános
támogatásával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek
Nem differenciált előirányzatok

2103

212

214

11 763 534,15

84,57

18 920 365

18 380 809

16 841 575,41

89,01

21 824 135

21 173 000

19 352 736,86

88,68

Nem differenciált előirányzatok

24 288 310

15 454 750

12 213 961,44

50,29

2 1 0. jogcímcsoport – Összesen

123 281 810

115 175 059 103 128 782,90

83,65

Nem differenciált előirányzatok

6 014 000

3 007 000

3 168 096,49

52,68

30 868 100

24 159 090

19 365 043,88

62,73

Nem differenciált előirányzatok

6 682 000

6 989 000

4 961 174,18

74,25

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

166 845 910

149 330 149 130 623 097,45

78,29

Informatika és telekommunikáció – Az ikt-alkalmazások
fejlesztésével kapcsolatos ismétlődő tevékenységek

Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális
beruházások

Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások

Bútorok

Műszaki berendezések és felszerelések
Nem differenciált előirányzatok

216

% 2014–2016

13 202 500

Nem differenciált előirányzatok
2105

2014. évi teljesítés

13 910 000

Nem differenciált előirányzatok
2104

2015. évi
előirányzatok

Képviselők, egyéb személyek és ingóságok szállítása

2 3. ALCÍM
230

Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak

231

Pénzügyi költségek

232

236

237

238

239

Nem differenciált előirányzatok

1 756 000

2 263 000

1 463 016,51

83,32

Nem differenciált előirányzatok

40 000

40 000

19 598,46

49,00

Nem differenciált előirányzatok

1 110 000

1 035 000

842 916,34

75,94

Nem differenciált előirányzatok

303 000

355 000

297 523,89

98,19

Nem differenciált előirányzatok

1 440 000

1 160 000

1 512 597,25

105,04

Nem differenciált előirányzatok

1 093 750

946 000

688 938,55

62,99

Nem differenciált előirányzatok

250 000

250 000

0,—

0

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

5 992 750

6 049 000

4 824 591,—

80,51

2. cím – Összesen

384 012 100

365 620 649 396 702 865,36

103,30

Jogi költségek és kártérítések

Levelek postaköltsége és szállítási díjak

Költöztetés

Egyéb igazgatási költségek

EMAS-tevékenységek és azok népszerűsítése, valamint az
Európai Parlament szén-dioxid-kibocsátásának ellentételezése
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2. CÍM
ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

Megjegyzések
Mivel a biztosítótársaságok visszavonták a kockázatfedezést, a munkahelyi konf liktusok és az Európai Parlament
épületei elleni terrortámadások kockázatát az Európai Unió általános költségvetésének kell fedeznie.
E cím előirányzatai ennek megfelelően a munkahelyi konf liktusokból és a terrortámadásokból származó károkhoz
kapcsolódó valamennyi költséget fedezik.

2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

200

Épületek

2000

Bérleti díjak
2016. évi előirányzatok

33 058 000

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

28 782 000

29 109 302,26

Megjegyzések
Ez az előirányzat az Európai Parlament által használt épületek vagy épületrészek bérleti díjának fedezésére szolgál.
Az előirányzat fedezi a vagyonadót is. A bérleti díjakat 12 hónapra számítják ki a meglévő vagy előkészítés alatt álló
bérleti szerződések alapján, amelyek rendes körülmények között a megélhetési költségekhez vagy az építési költségekhez
történő indexálásról is rendelkeznek.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 1 500 000 EUR.
A föld- és épületvásárlás, vagy föld- és épülethasználat kapcsán felmerülő kiadások és járulékos költségek, illetve az
intézmény épületeivel vagy helyiségeivel kapcsolatosan felmerülő kiadások fedezése vagy térítése formájában a
tagállamoktól, illetve szerveiktől és hivatalaiktól kapott pénzügyi hozzájárulás a költségvetési rendelet 21. cikkének (2)
bekezdése értelmében külső címzett bevételnek minősül.
2001

Éves lízingdíjak
2016. évi előirányzatok

p.m.

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

6 590 000

76 914 000,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a meglévő vagy előkészítés alatt álló bérleti szerződések alapján bérelt épületek vagy épületrészek éves
lízingdíjának fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 50 000 EUR.
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2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (folytatás)

200

(folytatás)

2001

(folytatás)
A föld- és épületvásárlás, vagy föld- és épülethasználat kapcsán felmerülő kiadások és járulékos költségek, illetve az
intézmény épületeivel vagy helyiségeivel kapcsolatosan felmerülő kiadások fedezése vagy térítése formájában a
tagállamoktól, illetve szerveiktől és hivatalaiktól kapott pénzügyi hozzájárulás a költségvetési rendelet 21. cikkének (2)
bekezdése értelmében külső címzett bevételnek minősül.

2003

Ingatlanvásárlás
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ingatlanvásárlás fedezésére szolgál. A telkekkel és azok fejlesztésével kapcsolatos támogatásokat a
költségvetési rendelet rendelkezéseivel összhangban kell kezelni.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 1 000 000 EUR.
A föld- és épületvásárlás, vagy föld- és épülethasználat kapcsán felmerülő kiadások és járulékos költségek, illetve az
intézmény épületeivel vagy helyiségeivel kapcsolatosan felmerülő kiadások fedezése vagy térítése formájában a
tagállamoktól, illetve szerveiktől és hivatalaiktól kapott pénzügyi hozzájárulás a költségvetési rendelet 21. cikkének (2)
bekezdése értelmében külső címzett bevételnek minősül.
2005

Építkezések
2016. évi előirányzatok

15 770 000

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

18 560 000

29 037 044,51

Megjegyzések

Ez a jogcím az ingatlanberuházásokra (eljárások, a tanulmányok díja és minden ezzel kapcsolatos költség) történő
esetleges hitelfelvétel fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.
A föld- és épületvásárlás, vagy föld- és épülethasználat kapcsán felmerülő kiadások és járulékos költségek, illetve az
intézmény épületeivel vagy helyiségeivel kapcsolatosan felmerülő kiadások fedezése vagy térítése formájában a
tagállamoktól, illetve szerveiktől és hivatalaiktól kapott pénzügyi hozzájárulás a költségvetési rendelet 21. cikkének (2)
bekezdése értelmében külső címzett bevételnek minősül.
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2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (folytatás)

200

(folytatás)

2007

Épületek berendezése
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

57 045 440

2014. évi teljesítés

45 471 000

23 517 399,72

Megjegyzések
Ez az előirányzat az átalakítási munkák elvégzésének fedezésére szolgál, beleértve az ilyen munkákkal járó egyéb
költségeket is, különösen az építészek és mérnökök honoráriumát stb.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 600 000 EUR.
A föld- és épületvásárlás, vagy föld- és épülethasználat kapcsán felmerülő kiadások és járulékos költségek, illetve az
intézmény épületeivel vagy helyiségeivel kapcsolatosan felmerülő kiadások fedezése vagy térítése formájában a
tagállamoktól, illetve szerveiktől és hivatalaiktól kapott pénzügyi hozzájárulás a költségvetési rendelet 21. cikkének (2)
bekezdése értelmében külső címzett bevételnek minősül.
2008

Egyéb specifikus ingatlankezelés
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

5 256 000

2014. évi teljesítés

5 561 000

4 060 467,21

Megjegyzések
Ez az előirányzat az ingatlankezeléssel kapcsolatos egyéb olyan kiadások fedezésére szolgál, amelyekről az ezen
alcímben található egyéb jogcímcsoportok nem rendelkeznek, nevezetesen:
— hulladékgazdálkodás és -kezelés,
— kötelező ellenőrzések, minőségi ellenőrzések, szakértői jelentések, auditok, szabályoknak való megfelelés ellenőrzése
stb.,
— műszaki könyvtár,
— épületigazgatási támogatás (building helpdesk),
— épülettervek és adathordozók kezelése,
— egyéb kiadások.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 50 000 EUR.
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2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (folytatás)

202

Épületekkel kapcsolatos költségek

2022

Az épületek karbantartása, fenntartása, kezelése és tisztítása
2016. évi előirányzatok

62 944 000

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

62 400 000

54 930 847,78

Megjegyzések

Ez az előirányzat a jelenlegi szerződések alapján az Európai Parlament által bérelt vagy tulajdonában lévő épületek
(helyiségek és műszaki berendezések) karbantartása, fenntartása, kezelése és tisztítása költségeinek fedezésére szolgál.
A szerződések meghosszabbítása vagy megkötése előtt az intézmény tanácskozik a többi intézménnyel az általuk elért
szerződési feltételekről (árak, választott valuta, indexálás, időtartam, egyéb kikötések), kellő figyelemmel a költségvetési
rendelet 104. cikkére.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 200 000 EUR.

2024

Energiafogyasztás
2016. évi előirányzatok

19 660 000

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

21 690 000

17 034 803,69

Megjegyzések

Ez az előirányzat különösen a víz-, gáz-, elektromosáram- és fűtési költségek fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 100 000 EUR.

2026

Épületek biztonsága és őrzése
2016. évi előirányzatok

16 760 000

2015. évi előirányzatok

20 211 500

2014. évi teljesítés

25 890 784,21

Megjegyzések

Ez az előirányzat alapvetően az Európai Parlament három szokásos munkahelyének, az Unión belül található
tájékoztató irodáinak, valamint a harmadik országokban található irodáinak otthont adó épületek fenntartási és őrzési
költségeinek fedezésére szolgál.
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2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (folytatás)

202

(folytatás)

2026

(folytatás)
A szerződések meghosszabbítása vagy megkötése előtt az intézmény tanácskozik a többi intézménnyel az általuk elért
szerződési feltételekről (árak, választott valuta, indexálás, időtartam, egyéb kikötések), kellő figyelemmel a költségvetési
rendelet 104. cikkére.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 120 000 EUR.

2028

Biztosítás
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

680 000

2014. évi teljesítés

976 000

760 527,53

Megjegyzések
Ez az előirányzat a biztosítási díjak kifizetésének fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 50 000 EUR.

2 1. ALCÍM — ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK

Megjegyzések
A közbeszerzéssel kapcsolatban a szerződések meghosszabbítása vagy megkötése előtt az intézmény tanácskozik a
többi intézménnyel az általuk elért feltételekről.

210

Informatika és telekommunikáció

2100

Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek
2016. évi előirányzatok

25 310 000

2015. évi előirányzatok

28 560 000

2014. évi teljesítés

22 369 914,61

Megjegyzések
Ez az előirányzat a berendezések és szoftverek beszerzésével, bérlésével, szervizelésével és karbantartásával, valamint az
Európai Parlament számítógépes és távközlési rendszereinek megfelelő működéséhez szükséges ismétlődő tevékenységek miatt igénybe vett szolgáltató és tanácsadó cégek szolgáltatásaival kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.
Ezek a kiadások elsősorban az adatfeldolgozási és távközlési központra, az osztályok számítástechnikai rendszereire,
valamint a hálózatüzemeltetésre vonatkoznak.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 140 000 EUR.

2016.2.24.

HU

L 48/207

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

EURÓPAI PARLAMENT

2 1. ALCÍM — ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK (folytatás)

210

(folytatás)

2101

Informatika és telekommunikáció – Az infrastruktúrával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek
2016. évi előirányzatok

19 029 000

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

18 404 000

20 587 060,43

Megjegyzések
Ez az előirányzat a berendezések és szoftverek beszerzésével, bérlésével, szervizelésével és karbantartásával, valamint az
Európai Parlament számítógépes és távközlési rendszereire vonatkozó, az infrastruktúra fejlesztését és fenntartását célzó
ismétlődő tevékenységek miatt igénybe vett szolgáltató és tanácsadó cégek szolgáltatásaival kapcsolatos kiadások
fedezésére szolgál. Ezek a kiadások elsősorban a hálózatokkal, a vezetékekkel, a távközléssel, az egyéni felszerelésekkel,
valamint a szavazórendszerrel kapcsolatos infrastruktúrára vonatkoznak.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 291 000 EUR.
2102

Informatika és telekommunikáció – A felhasználók általános támogatásával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek
2016. évi előirányzatok

13 910 000

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

13 202 500

11 763 534,15

Megjegyzések
Ez az előirányzat a berendezések és szoftverek beszerzésével, bérlésével, szervizelésével és karbantartásával, valamint az
Európai Parlament számítógépes és távközlési rendszerei terén a felhasználóknak nyújtott ismétlődő ügyfélszolgálati és
támogatási tevékenységek miatt igénybe vett szolgáltató és tanácsadó cégek szolgáltatásaival kapcsolatos kiadások
fedezésére szolgál. Ezek a kiadások elsősorban a képviselőknek nyújtott, valamint az igazgatási és jogalkotási
alkalmazásokkal kapcsolatos támogatási szolgáltatásokra vonatkoznak.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.
2103

Informatika és telekommunikáció – Az ikt-alkalmazások fejlesztésével kapcsolatos ismétlődő tevékenységek
2016. évi előirányzatok

18 920 365

2015. évi előirányzatok

18 380 809

2014. évi teljesítés

16 841 575,41

Megjegyzések
Az előirányzat a berendezések és szoftverek beszerzésével, bérlésével, szervizelésével, karbantartásával és az ezek
vonatkozásában felmerülő munkákkal, valamint az intézmény ikt-alkalmazásainak kezelésével kapcsolatos ismétlődő
tevékenységek miatt igénybe vett szolgáltató és tanácsadó cégek szolgáltatásaival kapcsolatos kiadások fedezésére
szolgál. Ezek a kiadások elsősorban a képviselőknek nyújtott, a kommunikációs, valamint az igazgatási és jogalkotási
alkalmazásokra vonatkoznak.
Emellett fedezi az intézményközi nyelvi együttműködés keretében közösen finanszírozott ikt-eszközökkel kapcsolatos
kiadásokat is az Intézményközi Fordítási és Tolmácsolási Bizottság határozatainak megfelelően.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 32 000 EUR.

L 48/208

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

EURÓPAI PARLAMENT

2 1. ALCÍM — ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK (folytatás)

210

(folytatás)

2104

Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

21 824 135

2014. évi teljesítés

21 173 000

19 352 736,86

Megjegyzések
Ez az előirányzat a berendezések és szoftverek beszerzésével, valamint az Európai Parlament számítógépes és távközlési
rendszereire vonatkozó infrastrukturális beruházások miatt igénybe vett szolgáltató és tanácsadó cégek szolgáltatásaival
kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál. Ezek a beruházások főleg az informatikai és távközlési központra, a
hálózatokra, a vezetékekre, valamint a videokonferencia-rendszerekre vonatkoznak.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 30 000 EUR.
2105

Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

24 288 310

2014. évi teljesítés

15 454 750

12 213 961,44

Megjegyzések
Ez az előirányzat a berendezések és szoftverek beszerzésével, valamint a létező vagy új ikt-projektberuházások miatt
igénybe vett szolgáltató és informatikai tanácsadó cégek külső szolgáltatásaival kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.
Ezek a beruházások elsősorban a képviselőknek nyújtott, valamint a jogi, igazgatási, pénzügyi és az ikt irányításával
kapcsolatos alkalmazásokra vonatkoznak.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 2 000 EUR.
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Bútorok
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

6 014 000

2014. évi teljesítés

3 007 000

3 168 096,49

Megjegyzések
Ez az előirányzat a bútorok beszerzésére, bérletére, karbantartására és javítására szolgál, beleértve az ergonomikus
bútorok beszerzését, az elhasználódott és tönkrement bútorok és irodai gépek cseréjét is. Az előirányzat emellett az
Európai Parlament bútorállományával kapcsolatos egyéb kiadások fedezésére is szolgál.
Műalkotások kapcsán ez az előirányzat mind a különleges anyagok beszerzésének és megvásárlásának, mind az azokkal
kapcsolatos folyó költségek fedezésére szolgál, beleértve a szakértői költségeket, a megőrzést, a keretezést, a restaurálást,
a tisztítást, a biztosítást és az alkalmi szállítási költségeket is.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.
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Műszaki berendezések és felszerelések
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

30 868 100

2014. évi teljesítés

24 159 090

19 365 043,88

Megjegyzések
Ez az előirányzat különösen az alábbi műszaki berendezések és felszerelések beszerzésére, bérlésére, karbantartására,
javítására és kezelésére szolgál:
— a közzététellel, a biztonsággal (többek között a szoftverekkel), az éttermekkel és az épületekkel stb. kapcsolatos
egyéb rögzített és mobil műszaki felszerelések és berendezések,
— különösen a nyomda, a telefonszolgáltatás, az éttermek, az intézményi dolgozók részére fenntartott boltok, a
biztonság, a konferenciatermek, az audiovizuális ágazat stb. berendezései,
— speciális (elektronikai, informatikai, elektromos) berendezések és a hozzájuk kapcsolódó külső szolgáltatások,
— két további telefonvonal igény szerinti beszerelése a képviselők irodáiba.
Ez az előirányzat fedezi a leltározott tételek újraértékesítésével és leselejtezésével kapcsolatos hirdetési költségeket,
valamint a külső szakértőket igénylő tárgykörökben biztosított műszaki segítségnyújtáshoz (tanácsadáshoz) kapcsolódó
költségeket is.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 135 000 EUR.
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Képviselők, egyéb személyek és ingóságok szállítása
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

6 682 000

2014. évi teljesítés

6 989 000

4 961 174,18

Megjegyzések
Ez az előirányzat a járművek (gépjárműf lották és kerékpárok) vásárlására, karbantartására, használatára és javítására,
valamint gépjárművek, taxik, autóbuszok és tehergépkocsik, gépjárművezetővel vagy anélkül történő bérlésének
fedezésére szolgál, beleértve a szükséges biztosításokat és az egyéb kezelési költségeket is. Ha a járműf lotta cseréjére
vagy járművek beszerzésére vagy bérlésére kerül sor, előnyben kell részesíteni az olyan járműveket, amelyek a
legkevésbé szennyezik a környezetet, mint például a hibrid gépkocsik.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 100 000 EUR.

2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

Megjegyzések
A közbeszerzéssel kapcsolatban a szerződések meghosszabbítása vagy megkötése előtt az intézmény tanácskozik a
többi intézménnyel az általuk elért feltételekről.
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Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 756 000

2014. évi teljesítés

2 263 000

1 463 016,51

Megjegyzések
Ez az előirányzat a papír, borítékok, irodai eszközök, a nyomda és a sokszorosítóüzem készletei stb. beszerzésének, és a
kapcsolódó kezelési költségeknek a fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 2 500 EUR.
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Pénzügyi költségek
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

40 000

2014. évi teljesítés

40 000

19 598,46

Megjegyzések
Ez az előirányzat a bankköltségek (jutalék, ázsió és egyéb költségek) és az egyéb pénzügyi költségek fedezésére szolgál,
beleértve az épületek finanszírozásának járulékos költségeit.
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Jogi költségek és kártérítések
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 110 000

2014. évi teljesítés

1 035 000

842 916,34

Megjegyzések
Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:
— azon költségek fedezése, amelyek viselésére a Bíróság, a Törvényszék, az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke
vagy a nemzeti bíróságok kötelezhetik az Európai Parlamentet,
— külső ügyvédek megbízásának költsége, akik az Európai Parlamentet uniós és nemzeti bíróságok előtt képviselik,
továbbá jogi tanácsadók és szakértők megbízásának költsége, akik a Jogi Szolgálatot segítik,
— ügyvédi díjak megtérítése fegyelmi és azzal egyenértékű eljárásokkal összefüggésben,
— a kártérítéssel és kamatokkal kapcsolatos költségek,
— a peren kívüli egyezségekben fizetendő összegek az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke eljárási szabályzatának 91. és 92. cikke (korábbi 69. és 70. cikk) szerint.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.
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Levelek postaköltsége és szállítási díjak
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

303 000

2014. évi teljesítés

355 000

297 523,89

Megjegyzések
Ez az előirányzat a postaköltségek, valamint az állami postaszolgálat, illetve a magántulajdonban lévő szállítócégek által
történő feldolgozás és szállítás díjának fedezésére szolgál.
Az előirányzat továbbá a levelezéssel kapcsolatos szolgáltatások fedezésére is szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 25 000 EUR.
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Költöztetés
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 440 000

2014. évi teljesítés

1 160 000

1 512 597,25

Megjegyzések
Ez az előirányzat a költöztető cégek vagy a külső ügynökségek által biztosított, ideiglenesen alkalmazott rakodószemélyzet által végzett költöztető- és csomagoló- vagy rakodómunka költségeinek fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.
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Egyéb igazgatási költségek
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 093 750

2014. évi teljesítés

946 000

688 938,55

Megjegyzések
Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:
— egyéb jogcímben külön nem meghatározott biztosítás,
— a teremőrök, gépjárművezetők, recepciósok, raktárkezelők, költöztetők, valamint a látogatásokért és szemináriumokért, a Parlamentarium szolgáltatásaiért, az orvosi szolgálatért, a biztonsági szolgálatért, az épületek karbantartásáért és a különböző műszaki szolgálatokért felelős személyzet egyenruháinak beszerzése és karbantartása,
— más költségvetési sorban konkrétan nem szereplő egyéb működési és igazgatási költségek, illetve áruk vagy
szolgáltatások beszerzése,
— a Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer (EMAS) tevékenységeihez kapcsolódó egyéb beszerzések
(reklámkampányok stb.).
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(folytatás)
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.
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EMAS-tevékenységek és azok népszerűsítése, valamint az Európai Parlament szén-dioxid-kibocsátásának
ellentételezése
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

250 000

2014. évi teljesítés

250 000

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az EMAS azon tevékenységeivel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál, amelyek célja az Európai
Parlament környezeti teljesítményének javítása, beleértve e tevékenységek népszerűsítését, valamint az Európai
Parlament szén-dioxid-kibocsátásának ellentételezésével kapcsolatos kiadások fedezésére.
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KÖLTSÉGEK
3 0. ALCÍM — ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK
3 2. ALCÍM — SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG ÉS TÁJÉKOZTATÁS: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS
TERJESZTÉS
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi
előirányzatok

Megnevezés

2015. évi
előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

3 0. ALCÍM
300

Személyzeti kiküldetési költségek
Nem differenciált előirányzatok

302

27 700 000

28 748 281

22 818 505,73

82,38

1 388 000

1 392 690

816 097,91

58,80

1 400 000

1 400 000

2 246 000,—

160,43

1 795 000

1 435 000

440 674,05

24,55

1 100 000

1 200 000

256 302,28

23,30

Nem differenciált előirányzatok

2 040 000

2 000 000

1 985 000,—

97,30

3 0 4. jogcímcsoport – Összesen

6 335 000

6 035 000

4 927 976,33

77,79

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

35 423 000

36 175 971

28 562 579,97

80,63

Nem differenciált előirányzatok

9 309 500

8 957 000

4 963 870,79

53,32

Nem differenciált előirányzatok

8 829 000

9 107 200

5 876 203,82

66,56

Nem differenciált előirányzatok

2 217 000

2 308 000

2 464 212,10

111,15

Nem differenciált előirányzatok

1 100 000

1 340 000

512 925,74

46,63

Nem differenciált előirányzatok

4 373 000

4 244 000

4 202 107,46

96,09

3 771 000

3 705 000

3 496 946,08

92,73

Fogadási és reprezentációs költségek
Nem differenciált előirányzatok

304

Ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek

3040

Belső ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek
Nem differenciált előirányzatok

3042

Ülések, kongresszusok és konferenciák
Nem differenciált előirányzatok

3043

Parlamenti közgyűlések, parlamentközi küldöttségek és egyéb
küldöttségek egyéb szervezési költségei
Nem differenciált előirányzatok

3049

Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei

3 2. ALCÍM
320

321

322

323

Szakértelem igénybevétele

Szakértelem igénybevétele az Európai Parlament Kutatószolgálatához, a könyvtárhoz és a levéltárhoz

Dokumentációs költségek

A demokrácia erősítése és a parlamenti kapacitások építése
harmadik országokban

324

Előállítás és terjesztés

3240

Hivatalos Lap

3241

Digitális és hagyományos kiadványok
Nem differenciált előirányzatok
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TERJESZTÉS (folytatás)
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi
előirányzatok

Megnevezés

324

(folytatás)

3242

Közzétételi, tájékoztatási és állami rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek
Nem differenciált előirányzatok

3243

19 651 446,69

117,94

6 030 000

4 150 000

4 748 380,08

78,75

30 723 500

31 739 039

27 249 058,55

88,69

5 262 000

5 077 120

5 610 918,40

106,63

Nem differenciált előirányzatok

5 000 000

5 000 000

4 994 665,86

99,89

Nem differenciált előirányzatok

6 500 000

10 000 000

9 571 045,83

147,25

14 506 000

12 608 000

15 484 852,11

106,75

Nem differenciált előirányzatok

250 000

250 000

65 334,15

26,13

3 2 4. jogcímcsoport – Összesen

93 077 500

93 274 193

95 074 755,21

102,15

Nem differenciált előirányzatok

900 000

700 000

980 570,90

108,95

3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

115 433 000

115 686 393 109 872 538,56

95,18

3. cím – Összesen

150 856 000

151 862 364 138 435 118,53

91,77

Parlamentárium – Az Európai Parlament Látogatóközpontja

Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és
harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások

Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek
szervezése
Nem differenciált előirányzatok

3246

3247

3248

Parlamenti televíziós csatorna (web-TV)

Az Európai Történelem Háza

Audiovizuális tájékoztatási költségek
Nem differenciált előirányzatok

3249

325

% 2014–2016

16 501 034

Nem differenciált előirányzatok
3245

2014. évi teljesítés

16 662 000

Nem differenciált előirányzatok
3244

2015. évi
előirányzatok

Információcsere a nemzeti parlamentekkel

A tájékoztatási irodákkal kapcsolatos kiadások
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3 0. ALCÍM — ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

300

Személyzeti kiküldetési költségek
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

27 700 000

2014. évi teljesítés

28 748 281

22 818 505,73

Megjegyzések
Ez az előirányzat az intézményi tisztviselők, a tagállami szakértők, a gyakornokok és az intézmény által meghívott,
egyéb uniós intézményeknél vagy nemzetközi szervezeteknél dolgozó személyzet útiköltségeit fedezi az Európai
Parlament három munkahelye (Brüsszel, Luxembourg és Strasbourg) között, valamint az e helyektől eltérő helyekre
irányuló kiküldetések esetében. A fedezett kiadások az útiköltségekből, a kiküldetési napidíjakból, a szállásköltségekből
és a szoros határidőkkel kapcsolatos kompenzációkból tevődnek össze. A járulékos költségeket (beleértve a menetjegyek
vagy a szállásfoglalás lemondásának költségét, az elektronikus számlázási rendszerhez kapcsolódó költségeket, a
kiküldetési biztosítással kapcsolatos költségeket) szintén fedezik.
Ez az előirányzat fedezi továbbá a személyzet kiküldetései és utazásai nyomán keletkező szén-dioxid-kibocsátás
esetleges ellentételezésével kapcsolatos kiadásokat.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 240 000 EUR.

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 71. cikke és VII. mellékletének 11–13.
cikke.
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Fogadási és reprezentációs költségek
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 388 000

2014. évi teljesítés

1 392 690

816 097,91

Megjegyzések
Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:
— az intézmény fogadási kötelezettségeivel kapcsolatos költségek, beleértve az intézmény tudományos és technológiai
alternatívák értékelésével foglalkozó egysége (STOA) által elvégzett munkával kapcsolatos költségeket is, valamint az
intézmény tagjainak reprezentációs költségei,
— az elnöknek az intézmény munkahelyein kívül tett utazásai során felmerülő reprezentációs költségek,
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(folytatás)
— reprezentációs költségek és a hivatal titkársági kiadásaihoz való hozzájárulás,
— a Főtitkárság által adott fogadások költségei és reprezentációs költségek, beleértve a 15 és/vagy 25 év szolgálati időt
letöltött tisztviselők számára vásárolt ajándékokat és kitüntetéseket,
— egyéb protokollköltségek (zászlók, bemutatóállványok, meghívókártyák, menü nyomtatása stb.),
— az intézmény VIP vendégeinek utazási költségei és napidíja,
— az európai parlamenti képviselők és tisztviselők hivatalos utazásokkal összefüggő vízumköltségei,
— az Európai Parlamenten belül hivatalos tisztségeket ellátó képviselők fogadási, reprezentációs és egyéb különleges
költségei.

304

Ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek

3040

Belső ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 400 000

2014. évi teljesítés

1 400 000

2 246 000,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az intézmény által tartott ülések során felszolgált italok, üdítőitalok és az alkalmanként felszolgált
ételek költségeinek, valamint e szolgáltatás irányításiköltségeinek fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.
3042

Ülések, kongresszusok és konferenciák
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 795 000

2014. évi teljesítés

1 435 000

440 674,05

Megjegyzések
Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:
— a munkahelyeken kívüli ülések megszervezésével kapcsolatos költségek (bizottságok és bizottsági küldöttségek,
képviselőcsoportok), beleértve adott esetben a reprezentációs költségeket is,
— azon nemzetközi szervezeteknek fizetendő tagdíjak, amelyeknek tagja az Európai Parlament vagy annak egy szerve
(Interparlamentáris Unió, a Parlamentek Főtitkárainak Társulása, Tizenkettő Plusz Csoport az Interparlamentáris
Unión belül),
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(folytatás)

3042

(folytatás)
— a Parlament és a Bizottság által kötött szolgáltatási megállapodás alapján a Parlament által az uniós úti okmányok
legyártása címén (berendezések, személyzet és szállítások) fizetendő hozzájárulás Bizottság számára történő
visszatérítése az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyvnek (6. cikk), az Európai Unió
tisztviselőinek személyzeti szabályzata 23. cikkének, az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási
feltételek 11. és 81. cikkének, valamint az Európai Unió által kibocsátott laissez-passer formátumának megállapításáról szóló, 2013. december 17-i 1417/2013/EU tanácsi rendeletnek (HL L 353., 2013.12.28., 26. o.) megfelelően.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 20 000 EUR.

3043

Parlamenti közgyűlések, parlamentközi küldöttségek és egyéb küldöttségek egyéb szervezési költségei
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 100 000

2014. évi teljesítés

1 200 000

256 302,28

Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbi ülések szervezésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, kivéve az 1 0. cím és a 3 0 0.
jogcímcsoport által fedezett költségeket:
— az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésébe, az EuroLat Parlamenti Közgyűlésbe és az Euronest Parlamenti
Közgyűlésbe, valamint ezek szerveibe delegált küldöttségek ülései,
— az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlés, annak bizottságai és elnöksége ülései; ez a kiadás magában
foglalja az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlés önálló titkársága költségvetéséhez biztosított európai
parlamenti hozzájárulást, illetve a szervezet költségvetéséhez való hozzájárulásból az Európai Parlamentre eső rész
költségeinek közvetlen fedezését,
— a parlamentközi küldöttségek, az eseti küldöttségek, a parlamenti vegyes bizottságok, a parlamenti együttműködési
bizottságok, a WTO-hoz delegált parlamenti küldöttségek, valamint a WTO-ról szóló parlamenti konferencia és
annak irányítóbizottsága ülései.
3049

Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2 040 000

2014. évi teljesítés

2 000 000

1 985 000,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az Európai Parlamenttel szerződésben álló utazási iroda működési költségeinek fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 50 000 EUR.
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Szakértelem igénybevétele
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

9 309 500

2014. évi teljesítés

8 957 000

4 963 870,79

Megjegyzések
Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:
— az okleveles szakértőkkel és kutatóintézetekkel az Európai Parlament irányítószervei, a parlamenti bizottságok és az
adminisztráció részére tanulmányok készítése és egyéb kutatótevékenységek (tanácskozások, kerekasztal-beszélgetések, szakértői bizottságok vagy meghallgatások és konferenciák) végzése céljából kötött szerződések költségei,
— szakosodott információs források beszerzése vagy bérlése, úgymint szakosodott adatbázisok, kapcsolódó irodalom
vagy technikai támogatás, amikor a fent említett szakértői szerződések kiegészítésére van szükség,
— azon szakértők és más személyek – beleértve az Európai Parlamenthez petíciót benyújtó személyeket is – útiköltségei,
napidíja és előre nem látott költségei, akiket bizottsági, küldöttségi, kutató- vagy munkacsoportülésekre, valamint
műhelytalálkozókra (workshopokra) hívtak meg,
— a belső vagy külső parlamenti kutatás révén létrejövő termékeknek és más vonatkozó termékeknek az intézmény és
a nagyközönség körében (internetes kiadványokon, belső adatbázisokon, brosúrákon és kiadványokon keresztül)
történő terjesztéséhez kapcsolódó költségek,
— külső személyek meghívásával kapcsolatos kiadások, akik olyan testületek munkájában vesznek részt, mint a
fegyelmi bizottság vagy a pénzügyi szabálytalanságokat figyelő szakosított testület.
321

Szakértelem igénybevétele az Európai Parlament Kutatószolgálatához, a könyvtárhoz és a levéltárhoz
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

8 829 000

2014. évi teljesítés

9 107 200

5 876 203,82

Megjegyzések
Ez az előirányzat a Parlamenti Kutatási Szolgáltatások Főigazgatóságának tevékenysége során felmerülő kiadások
fedezésére szolgál, különös tekintettel a következőkre:
— specifikus szakértelem és támogatás igénybevétele az Európai Parlament kutatási tevékenységeihez (ideértve a
cikkeket, a tanulmányokat, a műhelyfoglalkozásokat, a szemináriumokat, a kerekasztal-beszélgetéseket, a szakértői
bizottságokat és a konferenciákat), amelyek szükség esetén más intézményekkel, nemzetközi szervezetekkel,
kutatóintézetekkel és nemzeti parlamenti könyvtárakkal, szakértői csoportokkal, kutatószervezetekkel és más
okleveles szakértőkkel együttműködve is megvalósíthatók,
— specifikus szakértelem igénybevétele a hatásvizsgálatok, illetve előzetes és utólagos értékelések, az európai
hozzáadott érték és a tudományos és technológiai alternatívák értékelése (STOA) területén,
— könyvek, folyóiratok, újságok, adatbázisok, hírügynökségi anyagok és bármely más, a könyvtárnak szánt, különféle
formátumú adathordozók beszerzése vagy bérlése, ideértve a szerzői jogi díjakat, a minőségbiztosítási rendszert, a
könyvkötészeti és állagmegóvó anyagokat és tevékenységeket, valamint minden más vonatkozó szolgáltatást,
— a külső archiválási szolgáltatások költsége (szervezés, kiválasztás, leírás, különböző adathordozókra történő átvitel
és dematerializálás, elsődleges levéltári források beszerzése),
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(folytatás)
— specifikus könyvtári és levéltári dokumentáció és egyedi médiatári anyagok beszerzése, felépítése, bevezetése,
alkalmazása és karbantartása, ideértve az elektromos, elektronikus és informatikai anyagokat és/vagy rendszereket,
valamint a könyvkötészeti és az állagmegóvást szolgáló anyagokat,
— a belső vagy külső parlamenti kutatás révén létrejövő termékeknek és más vonatkozó termékeknek az intézmény és
a nagyközönség körében (internetes kiadványokon, belső adatbázisokon, brosúrákon és kiadványokon keresztül)
történő terjesztéséhez kapcsolódó költségek,
— a Parlamenti Kutatási Szolgáltatások Főigazgatósága által szervezett előadásokra, szemináriumokra,
műhelyértekezletekre vagy más hasonló rendezvényekre meghívott szakértők és szerzők utazási költségei, napidíja
és egyéb kapcsolódó költségei,
— a tudományos és technológiai alternatívák értékelésével foglalkozó egység (STOA) európai és nemzetközi
tudományos testületekben való részvételének költségei,
— a nemzetközi és/vagy intézményközi együttműködési megállapodások nyomán az Európai Parlament számára
keletkező kötelezettségek, ideértve az Európai Unió Levéltárának fenntartásához szükséges költségekhez való
európai parlamenti hozzájárulást, a 354/83/EGK, Euratom tanácsi rendelettel összhangban.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 20 000 EUR.

Jogalap
Európai Gazdasági Közösség és az Európai Atomenergia-közösség levéltárainak a nyilvánosság számára történő
megnyitásáról szóló, 1983. február 1-jei 354/83/EGK, Euratom tanácsi rendelet és módosításai. (HL L 43., 1983.2.15.,
1. o.)
Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i
1049/2001/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.).
A legutóbb 2011. június 22-én módosított, az Európai Parlament dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről
szóló szabályokról szóló, 2001. november 28-i elnökségi határozat (HL C 216., 2011.7.22., 19. o.).
Az Elnökség 2002. december 16-i, 2004. május 3-án egységes szerkezetbe foglalt határozata az Európai Parlament
irattárairól.
Az Elnökség 2014. március 10-i határozata az európai parlamenti képviselők és a volt európai parlamenti képviselők
iratainak feldolgozásáról.
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Dokumentációs költségek
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2 217 000

2014. évi teljesítés

2 308 000

2 464 212,10
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(folytatás)

Megjegyzések
Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:
— napilapok, folyóiratok előfizetése, hírügynökségek kiadványainak és online szolgáltatásainak előfizetése, beleértve az
előfizetett tartalom írásos vagy elektronikus sokszorosításáért és terjesztéséért járó szerzői jogdíjakat is, valamint
sajtószemle- és sajtóválogatás-szolgáltatási szerződések,
— a folyóiratok tartalmának összefoglalásával és elemzésével kapcsolatos előfizetések vagy szolgáltatási szerződések
vagy az e folyóiratokból származó cikkek optikai adathordozókon való tárolása,
— külső dokumentációs és statisztikai adatbázisok használatával kapcsolatos költségek, a számítógépes hardver és a
telekommunikáció költségeit nem számolva,
— új szótárak, szószedetek és egyéb művek beszerzése bármilyen adathordozón a nyelvi szolgálatok – többek között
az új nyelvi részlegek – és a jogalkotási szövegek minőségét ellenőrző osztályok részére, illetve a régi művek
frissítése.

323

A demokrácia erősítése és a parlamenti kapacitások építése harmadik országokban
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 100 000

2014. évi teljesítés

1 340 000

512 925,74

Megjegyzések
Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:
— az Európai Parlament és a csatlakozásra váró országok – különösen a nyugat-balkáni országok és Törökország –
nemzeti parlamentjei közötti információcserére és együttműködésre irányuló programok finanszírozására fordított
kiadások,
— az Európai Parlament és (az előző francia bekezdésben nem említett) harmadik országok demokratikusan megválasztott parlamentjei, valamint az ezeknek megfelelő regionális parlamenti szervezetek közötti kapcsolatok
előmozdítására szánt kiadások. Az érintett fellépések elsősorban az új vagy kialakulóban lévő demokráciák
parlamenti kapacitásfejlesztésére irányulnak, különösen az Unió (déli és keleti) szomszédságában,
— a közvetítői tevékenység, valamint európai uniós és az Unió szomszédságában lévő országok fiatal politikai
vezetőinek támogatására irányuló fellépések finanszírozására fordított kiadások,
— a Szaharov-díj megrendezésével kapcsolatosan felmerülő költségek (különös tekintettel a díj összegére, a díjazottak
utazási és szállásköltségére, a Szaharov-hálózat működési költségeire és a hálózat tagjainak kiküldetési költségeire),
valamint az emberi jogok előmozdítására irányuló fellépések költségei.
A fellépések magukban foglalják az Európai Parlamentben tett tanulmányutakat Brüsszelben, Luxembourgban és
Strasbourgban, és az előirányzatok részben vagy teljes egészében fedezik a résztvevők költségeit, különös tekintettel az
úti- és szállásköltségekre, valamint a napidíjra.
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Jogalap
Az Elnökség 2011. december 12-i határozata a Demokráciatámogatási Igazgatóság létrehozásáról az Uniós Külső
Politikák Főigazgatóságán belül.
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Előállítás és terjesztés

3240

Hivatalos Lap
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

4 373 000

2014. évi teljesítés

4 244 000

4 202 107,46

Megjegyzések
Ez az előirányzat fedezi az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteendő szövegekkel kapcsolatban a Kiadóhivatalnál
felmerülő kiadási, terjesztési és egyéb járulékos költségeknek az intézményre eső részét.
3241

Digitális és hagyományos kiadványok
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

3 771 000

2014. évi teljesítés

3 705 000

3 496 946,08

Megjegyzések
Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:
— a digitális közzététel (intranetoldalak) és a hagyományos közzététel (alvállalkozók által előállított különböző
dokumentumok és nyomtatott anyagok) valamennyi költsége, beleértve a terjesztést is,
— a szerkesztői rendszerek frissítése, valamint fejlesztési és javítási célú karbantartása.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 6 000 EUR.
3242

Közzétételi, tájékoztatási és állami rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek
2016. évi előirányzatok

16 662 000

2015. évi előirányzatok

16 501 034

2014. évi teljesítés

19 651 446,69
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Megjegyzések
Ez az előirányzat a tájékoztató kiadványokkal kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, beleértve az elektronikus
kiadványokat, az információs tevékenységeket, a PR-t, a tagállamokban, a csatlakozó országokban, valamint az európai
parlamenti összekötő irodával rendelkező országokban sorra kerülő állami rendezvényeken, kereskedelmi vásárokon és
kiállításokon való részvételt, valamint a jogalkotási figyelő (OEIL) frissítését is, továbbá a nyilvánosság számára mobil
eszközökön való hozzáférhetőségének javítására és megkönnyítésére irányuló eszközök vagy megoldások kifejlesztését.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.
3243

Parlamentárium – Az Európai Parlament Látogatóközpontja
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

6 030 000

2014. évi teljesítés

4 150 000

4 748 380,08

Megjegyzések
Ez az előirányzat a Parlamentárium (az Európai Parlament brüsszeli látogatóközpontja), valamint a Brüsszelen kívüli
használat céljából átalakított vagy reprodukált kiállítások, tárlatok és anyagok finanszírozására szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 9 300 EUR
3244

Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló
meghívások
2016. évi előirányzatok

30 723 500

2015. évi előirányzatok

31 739 039

2014. évi teljesítés

27 249 058,55

Megjegyzések
Ez az előirányzat a csoportos látogatásokra és ehhez kapcsolódó felügyeleti és infrastrukturális költségekre biztosított
támogatásoknak, a harmadik országbeli véleményformálóknak szervezett gyakornoki képzések (az Európai Unió
látogatói programja [EUVP]) finanszírozásának, valamint az Euroscola, az Euromed-Scola és az Euronest-Scola
program működési költségeinek fedezésére szolgál. Az Euromed-Scola és az Euronest-Scola programok eseményeire
évenként, váltakozva az Európai Parlament brüsszeli és strasbourgi épületeiben kerül sor, a választási évek kivételével.
Az előirányzatot minden évben növelni kell egy olyan def látor alkalmazásával, amely figyelembe veszi a GNI és az árak
változásait.
Az Európai Parlament minden képviselője jogosult arra, hogy naptári évenként legfeljebb öt csoportot – összesen 110
látogatót – meghívhasson.
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Megfelelő összeget tartalmaz a fogyatékossággal élő látogatók számára is.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 100 000 EUR.
Jogalap
Az Elnökség legutóbb 2013. február 26-án módosított, 2002. december 16-i határozata a látogatócsoportok
fogadásáról, valamint az euroscola és euromed-scola programokról szóló szabályzatról.

3245

Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

5 262 000

2014. évi teljesítés

5 077 120

5 610 918,40

Megjegyzések
Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:
— a tagállamokból, a csatlakozó országokból, valamint az európai parlamenti összekötő irodával rendelkező országokból érkező véleményformálóknak szóló országos és nemzetközi szimpóziumok és szemináriumok szervezésével
kapcsolatos költségek vagy támogatások, illetve a parlamenti szimpóziumok és szemináriumok szervezési költségei,
valamint az európai érdekeket érintő kulturális kezdeményezéseknek, például az Európai Parlament európai
filmművészeti LUX díjának finanszírozása,
— a strasbourgi és brüsszeli ülésteremben az Elnökség által elfogadott éves program szerint sorra kerülő különleges
rendezvényekkel kapcsolatos költségek,
— a többnyelvűséget támogató intézkedések és eszközök, például szemináriumok és konferenciák, a tolmács- vagy
fordítóképzőkkel tartott találkozók, a többnyelvűségről és a tolmács- vagy fordítói szakma népszerűsítéséről szóló
tájékoztató kampányok, ideértve az egyetemek, iskolák és a tolmács- vagy fordítóképzéssel foglalkozó bármely más
szervezet számára nyújtott támogatási programot, a virtuális kommunikációt támogató megoldások, valamint az
intézményközi és nemzetközi együttműködés keretei között más szolgálatokkal közösen szervezett hasonló
fellépésekben és intézkedésekben való részvétel.
Az előirányzat továbbá az ilyen jellegű tevékenységek megszervezéséhez kapcsolódó költségek fedezésére szolgál,
beleértve szolgáltatások igénybevételét és az ellátási költségeket, valamint a tevékenységekhez kapcsolódóan újságírók
meghívásával összefüggő költségeket.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 25 000 EUR.
3246

Parlamenti televíziós csatorna (web-TV)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

5 000 000

2014. évi teljesítés

5 000 000

4 994 665,86
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Megjegyzések
Ez az előirányzat az Európai Parlamentnek az internetes klipek és a sugárzásra kész audiovizuális anyagok készítésével
és elhelyezésével (EuroparlTV) kapcsolatos költségeinek fedezésére szolgál, az Európai Parlament kommunikációs
stratégiájával összhangban.

3247

Az Európai Történelem Háza
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

6 500 000

2014. évi teljesítés

10 000 000

9 571 045,83

Megjegyzések
Ez az előirányzat az Európai Történelem Háza által végzett tevékenységek finanszírozására szolgál, mint például az
egyedi berendezés, a gyűjtemények beszerzése, kiállítások megszervezése és a használat költségei, beleértve az Európai
Történelem Háza tevékenységeivel kapcsolatos könyvek, magazinok és egyéb kiadványok beszerzési költségeit.
Ez az előirányzat az okleveles szakértőkkel és kutatóintézetekkel az Európai Történelem Háza részére tanulmányok és
egyéb kutatótevékenységek (tudományos tanácskozások, kerekasztal-beszélgetések, szakértői bizottságok és konferenciák) végzése céljából kötött szerződések költségének fedezésére is szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 000 EUR.
3248

Audiovizuális tájékoztatási költségek
2016. évi előirányzatok

14 506 000

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

12 608 000

15 484 852,11

Megjegyzések
Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:
— az audiovizuális terület működési költségvetése (beleértve a saját szolgáltatásokat és a külső támogatást is, mint
például a rádió- és televízióállomásoknak nyújtott műszaki szolgáltatások, audiovizuális műsorok gyártása, koprodukciója és sugárzása, csatornabérlés, televízió- és rádióműsorok közvetítése és az intézmény és az audiovizuális
műsorszóró szervek közötti kapcsolatok fejlesztését célzó egyéb intézkedések),
— a plenáris ülések és a parlamenti bizottsági ülések élő internetes közvetítésének költségei,
— megfelelő archívumok létrehozása, amelyek a média és a polgárok számára állandó hozzáférést biztosítanak ezen
információkhoz.
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A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 13 000 EUR.

Jogalap
A 2003. évi költségvetési eljárásra vonatkozó iránymutatásokról szóló, 2002. március 12-i európai parlamenti
állásfoglalás (HL C 47. E, 2003.2.27., 72. o.).
A Parlamentnek a 2003-as pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól szóló, 2002. május 14-i európai
parlamenti állásfoglalás (HL C 180. E, 2003.7.31., 150. o.).
A Parlamentnek a 2004-es pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól szóló, 2003. május 14-i európai
parlamenti állásfoglalás (HL C 67. E, 2004.3.17., 179. o.).
3249

Információcsere a nemzeti parlamentekkel
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

250 000

2014. évi teljesítés

250 000

65 334,15

Megjegyzések
Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:
— az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti kapcsolatok előmozdítására szánt költségek. Az 1 0. és 3
0. alcím alá nem tartozó parlamenti kapcsolatokra, információk és dokumentumok cseréjére, valamint az ezen
információk elemzése és kezelése során nyújtott segítségre vonatkozik, beleértve az Európai Parlamenti Kutatási és
Dokumentációs Központtal (ECPRD) folytatott együttműködést is,
— a fent említett parlamentekben dolgozó tisztviselők együttműködési programjainak és képzési rendszereinek
finanszírozása, valamint a parlamenti kapacitásfejlesztés általában,
A képzési rendszerek magukban foglalják az Európai Parlamentben tett tanulmányutakat Brüsszelben,
Luxembourgban és Strasbourgban; az előirányzat a résztvevők költségeinek – különösen az úti- és szállásköltségek,
valamint a napidíj – teljes vagy részleges fedezésére szolgál,
— együttműködési intézkedések – beleértve a jogalkotási munkával kapcsolatosakat is –, valamint a dokumentációval,
elemzéssel és tájékoztatással, továbbá a www.ipex.eu weboldal biztonságossá tételével kapcsolatos intézkedések,
beleértve az ECPRD tevékenységét is.
Az előirányzat célja az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek között a KKBP/KBVP parlamenti ellenőrzése terén
folytatott együttműködés finanszírozása, az Európai Unióról szóló szerződésben és az Európai Unió működéséről szóló
szerződésben foglaltak szerint, különös tekintettel a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről
szóló 1. sz. jegyzőkönyv 9. és 10. cikkére.
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Jogalap
Az Európai Parlamenti Közgyűlések Elnökeinek Konferenciája (1977. június) és az Európai Uniós Parlamentek
Elnökeinek Konferenciái (2000. szeptember, 2001. március).

325

A tájékoztatási irodákkal kapcsolatos kiadások
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

900 000

2014. évi teljesítés

700 000

980 570,90

Megjegyzések
Ez az előirányzat az Európai Parlament tájékoztatási irodáival kapcsolatos általános költségek és különböző eseti
kiadások fedezésére szolgál (különösen irodaszerek, telekommunikáció, kézbesítési díjak, csomagkezelés, szállítás,
raktározás, általános reklámanyagok, adatbázisok).
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4 0. ALCÍM — EGYES INTÉZMÉNYEKHEZ ÉS SZERVEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK
4 2. ALCÍM — PARLAMENTI ASSZISZTENSEK ALKALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK
4 4. ALCÍM — A JELENLEGI ÉS VOLT KÉPVISELŐK ÜLÉSEINEK ÉS EGYÉB TEVÉKENYSÉGEI
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi
előirányzatok

Megnevezés

2015. évi
előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

4 0. ALCÍM
400

Folyó igazgatási költségek, valamint a képviselőcsoportok és a
független képviselők politikai és információs tevékenységével
kapcsolatos költségek
Nem differenciált előirányzatok

402

61 000 000

59 800 000

59 416 002,23

97,40

31 400 000

28 350 084

27 713 795,20

88,26

Nem differenciált előirányzatok

18 700 000

16 668 000

13 393 988,80

71,63

4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

111 100 000

104 818 084 100 523 786,23

90,48

Nem differenciált előirányzatok

202 140 000

192 113 500 181 048 836,81

89,57

4 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

202 140 000

192 113 500 181 048 836,81

89,57

Európai politikai pártok finanszírozása
Nem differenciált előirányzatok

403

Európai politikai alapítványok finanszírozása

4 2. ALCÍM
422

Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos
költségek

4 4. ALCÍM
440

A volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége
Nem differenciált előirányzatok

442

210 000

200 000

200 000,—

95,24

Nem differenciált előirányzatok

210 000

200 000

200 000,—

95,24

4 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

420 000

400 000

400 000,—

95,24

4. cím – Összesen

313 660 000

297 331 584 281 972 623,04

89,90

Az Európai Parlamenti Társulás üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége
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4 0. ALCÍM — EGYES INTÉZMÉNYEKHEZ ÉS SZERVEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

400

Folyó igazgatási költségek, valamint a képviselőcsoportok és a független képviselők politikai és információs
tevékenységével kapcsolatos költségek
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

61 000 000

59 800 000

2014. évi teljesítés

59 416 002,23

Megjegyzések
Ez az előirányzat a képviselőcsoportok és a független képviselők tekintetében az alábbiak fedezésére szolgál:
— titkársági, adminisztrációs és működési költségek,
— az Unió politikai tevékenységeivel összefüggésben folytatott politikai és információs tevékenységekkel kapcsolatos
költségek.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 50 000 EUR.
Jogalap
Az Elnökség 2003. június 30-i, legutóbb 2015. április 27-én módosított határozata a 4 0 0. jogcím előirányzatainak
felhasználásáról szóló szabályzatról.

402

Európai politikai pártok finanszírozása
2016. évi előirányzatok

31 400 000

2015. évi előirányzatok

28 350 084

2014. évi teljesítés

27 713 795,20

Megjegyzések
Ez az előirányzat az európai szintű politikai pártok finanszírozását szolgálja.
Jogalap
Az Európai Unióról szóló szerződés és különösen annak 10. cikke (4) bekezdése.
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés és különösen annak 224. cikke.
Az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól szóló, 2003. november 4-i
2004/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 297., 2003.11.15., 1. o.).
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402

(folytatás)
Az Európai Parlament Elnökségének 2004. március 29-i határozata az európai szintű politikai pártokra irányadó
előírásokról és finanszírozásuk szabályairól szóló 2004/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására
vonatkozó eljárások megállapításáról (HL C 112., 2011.4.9., 1. o.).

403

Európai politikai alapítványok finanszírozása
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

18 700 000

16 668 000

2014. évi teljesítés

13 393 988,80

Megjegyzések
Ez az előirányzat az európai szintű politikai alapítványok finanszírozását szolgálja.
Jogalap
Az Európai Unióról szóló szerződés és különösen annak 10. cikke (4) bekezdése.
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés és különösen annak 224. cikke.
Az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól szóló, 2003. november 4-i
2004/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 297., 2003.11.15., 1. o.).
Az Európai Parlament Elnökségének 2004. március 29-i határozata az európai szintű politikai pártokra irányadó
előírásokról és finanszírozásuk szabályairól szóló 2004/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására
vonatkozó eljárások megállapításáról (HL C 112., 2011.4.9., 1. o.).

4 2. ALCÍM — PARLAMENTI ASSZISZTENSEK ALKALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

422

Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek
2016. évi előirányzatok

202 140 000

2015. évi előirányzatok

192 113 500

2014. évi teljesítés

181 048 836,81

Megjegyzések
Ez az előirányzat a képviselők számára parlamenti asszisztenciát nyújtó személyzettel és szolgáltatókkal, valamint a
kifizetőhelyekkel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
Ez az előirányzat az árfolyamveszteségeknek az Európai Parlament költségvetéséből történő fedezésére szolgál, a
parlamenti asszisztensekkel kapcsolatos költségek térítésére vonatkozó rendelkezésekkel összhangban.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 775 000 EUR.
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4 2. ALCÍM — PARLAMENTI ASSZISZTENSEK ALKALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK (folytatás)

422

(folytatás)
Jogalap
Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 21. cikke.
Az európai parlamenti képviselők statútumának végrehajtási szabályzata és különösen annak 33–44. cikke.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek, különösen annak 5a. cikke, valamint
125–139. cikke.
Az Elnökség 2014. április 14-i határozata az európai unió egyéb alkalmazottai foglalkoztatási feltételeinek VII. címére
vonatkozó végrehajtási intézkedésekről.

4 4. ALCÍM — A JELENLEGI ÉS VOLT KÉPVISELŐK ÜLÉSEINEK ÉS EGYÉB TEVÉKENYSÉGEI

440

A volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

210 000

2014. évi teljesítés

200 000

200 000,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat fedezi a volt európai parlamenti képviselők egyesülete üléseinek költségét, továbbá adott esetben
minden más járulékos költséget is.
442

Az Európai Parlamenti Társulás üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

210 000

2014. évi teljesítés

200 000

200 000,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az Európai Parlamenti Társulás ülései költségének, továbbá adott esetben minden más járulékos
költség fedezésére is szolgál.
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5. CÍM
AZ EURÓPAI POLITIKAI PÁRTOKKAL ÉS EURÓPAI POLITIKAI ALAPÍTVÁNYOKKAL FOGLALKOZÓ
HATÓSÁG ÉS A FÜGGETLEN KIEMELKEDŐ SZEMÉLYEK BIZOTTSÁGA
5 0. ALCÍM — AZ EURÓPAI POLITIKAI PÁRTOKKAL ÉS EURÓPAI POLITIKAI ALAPÍTVÁNYOKKAL FOGLALKOZÓ
HATÓSÁG ÉS A FÜGGETLEN KIEMELKEDŐ SZEMÉLYEK BIZOTTSÁGA KIADÁSAI
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi
előirányzatok

Megnevezés

5 0. ALCÍM
500

Az európai politikai pártokkal és alapítványokkal foglalkozó
hatóság operatív kiadásai
Nem differenciált előirányzatok

501

p.m.

A független kiemelkedő személyek bizottságához kapcsolódó
kiadások
Nem differenciált előirányzatok

p.m.

5 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

5. cím – Összesen

p.m.

2015. évi
előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016
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5. CÍM
AZ EURÓPAI POLITIKAI PÁRTOKKAL ÉS EURÓPAI POLITIKAI ALAPÍTVÁNYOKKAL FOGLALKOZÓ
HATÓSÁG ÉS A FÜGGETLEN KIEMELKEDŐ SZEMÉLYEK BIZOTTSÁGA

5 0. ALCÍM — AZ EURÓPAI POLITIKAI PÁRTOKKAL ÉS EURÓPAI POLITIKAI ALAPÍTVÁNYOKKAL FOGLALKOZÓ HATÓSÁG ÉS A
FÜGGETLEN KIEMELKEDŐ SZEMÉLYEK BIZOTTSÁGA KIADÁSAI

500

Az európai politikai pártokkal és alapítványokkal foglalkozó hatóság operatív kiadásai

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az európai politikai pártokkal és európai politikai alapítványokkal foglalkozó hatóság kiadásait hivatott
fedezni, a hatóság teljes körű és független működésének biztosítása érdekében.

Jogalap

Az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról szóló,
2014. október 22-i 1141/41/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 317., 2014.11.4., 1. o.) és
különösen annak 6. cikke (1) bekezdése, 6. cikke (7) bekezdése és 41. cikke.

501

A független kiemelkedő személyek bizottságához kapcsolódó kiadások

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a független kiemelkedő személyek bizottságának titkárságához és támogatásához kapcsolódó kiadások
fedezésére szolgál.

Jogalap

Az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról szóló,
2014. október 22-i 1141/41/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 317., 2014.11.4., 1. o.) és
különösen annak 11. cikke (2) bekezdése.
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10. CÍM
EGYÉB KIADÁSOK
10
10
10
10
10
10
10

0. ALCÍM
1. ALCÍM
3. ALCÍM
4. ALCÍM
5. ALCÍM
6. ALCÍM
8. ALCÍM

—
—
—
—
—
—
—

ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK
RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP
BŐVÍTÉSI TARTALÉKALAP
TARTALÉK A TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS POLITIKA SZÁMÁRA
INGATLANOKRA VONATKOZÓ IDEIGLENES ELŐIRÁNYZAT
TARTALÉK FEJLESZTÉS ALATT ÁLLÓ PRIORITÁSI PROJEKTEK SZÁMÁRA
EMAS-TARTALÉK

Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

10 0. ALCÍM
10 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

10 1. ALCÍM
10 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

10 3. ALCÍM
10 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

10 4. ALCÍM
10 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

10 5. ALCÍM
10 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

10 6. ALCÍM
10 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

10 8. ALCÍM
10 8. ALCÍM – ÖSSZESEN

2016. évi
előirányzatok

2015. évi
előirányzatok

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

6 000 000

11 700 000

0,—

0

6 000 000

11 700 000

0,—

0

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

10. cím – Összesen

6 000 000

11 700 000

0,—

0

MINDÖSSZESEN

1 838 388 600

1 794 929 112

1 737 744 692,30

94,53
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10. CÍM
EGYÉB KIADÁSOK

10 0. ALCÍM — ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

10 1. ALCÍM — RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

6 000 000

2014. évi teljesítés

11 700 000

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a pénzügyi év folyamán hozott költségvetési döntésekből eredő kiadások fedezésére szolgál (meg nem
becsülhető kiadások).

10 3. ALCÍM — BŐVÍTÉSI TARTALÉKALAP
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az intézmény bővítéssel kapcsolatos előkészületei költségének fedezésére szolgál.

10 4. ALCÍM — TARTALÉK A TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS POLITIKA SZÁMÁRA
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a tájékoztatási és kommunikációs politikával kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

10 5. ALCÍM — INGATLANOKRA VONATKOZÓ IDEIGLENES ELŐIRÁNYZAT
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—
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10 5. ALCÍM — INGATLANOKRA VONATKOZÓ IDEIGLENES ELŐIRÁNYZAT (folytatás)

Megjegyzések
Ez az előirányzat az intézmény által végrehajtott ingatlanberuházások és épületátalakítások fedezésére szolgál. Az
Európai Parlament Elnökségének következetes és előrelátó hosszú távú stratégiát kell elfogadnia az ingatlanokra és
épületekre vonatkozóan, amely figyelembe veszi a növekvő fenntartási költségek, felújítási igények és biztonsági
költségek sajátos problémáját, és biztosítja az Európai Parlament költségvetésének fenntarthatóságát.

10 6. ALCÍM — TARTALÉK FEJLESZTÉS ALATT ÁLLÓ PRIORITÁSI PROJEKTEK SZÁMÁRA
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az intézmény fejlesztés alatt álló prioritási projektjeivel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

10 8. ALCÍM — EMAS-TARTALÉK
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Az Elnökség által, az EMAS-cselekvési terv végrehajtására vonatkozóan hozandó döntéseknek megfelelően, különösen
az Európai Parlament szén-dioxid-terhelésének vizsgálatát követően, ez az előirányzat a releváns működési tételek
finanszírozására szolgál.
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SZEMÉLYZET
I. szakasz – Európai Parlament

2015
Tisztségcsoport és besorolási
fokozat

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Egyéb

Képviselőcsoportok

Kategória nélküli

1

0

0

0

AD 16

13

0

1

7

AD 15

40

0

1

4

AD 14

234

2

7

26

AD 13

456

8

2

43

AD 12

204

0

12

64

AD 11

189

0

6

29

AD 10

180

0

9

27

AD 9

178

0

5

24

AD 8

420

0

3

33

AD 7

328

0

7

47

AD 6

198

0

7

53

AD 5
AD összesen
AST 11

209

0

6

58

2 649

10

66

415

147

10

0

34

AST 10

95

0

20

30

AST 9

364

0

4

44

AST 8

421

0

6

41

AST 7

443

0

1

44

AST 6

311

0

7

71

AST 5

295

0

17

62

AST 4

320

0

6

76

AST 3

270

0

5

71

AST 2

168

0

0

60

AST 1

37

0

0

68

2 871

10

66

601

AST/SC 6

0

0

0

0

AST/SC 5

0

0

0

0

AST/SC 4

0

0

0

0

AST/SC 3

0

0

0

0

AST/SC 2

50

0

0

0

20

0

0

0

70

0

0

0

132

1 016

AST összesen

AST/SC 1
AST/SC összesen
Összesen
Mindösszesen

5 591 ( )
1

20 ( )
2

6 739 (3)

(1) Ebből három ad personam előléptetés (három AD 14-ből AD 15-be), amelyet kivételes esetekben ítélnek oda az arra érdemes tisztviselőknek.
(2) A végső összesítésben nem szereplő, a szolgálat érdekében kirendelt tisztviselők számára elkülönített virtuális tartalék.
(3) Az Európai Parlament, valamint a Régiók Bizottsága és a Gazdasági és Szociális Bizottság közötti, 2014. február 5-én aláírt, intézményközi együttműködésről szóló
megállapodás legfeljebb 80 új álláshely (60 AD és 20 AST) e bizottságoktól az Európai Parlamenthez történő átcsoportosítását irányozza elő. E művelet tényleges
végrehajtása 2014 őszétől fokozatosan történik majd, és e 2014-ben már létrejövő álláshelyeket integrálni kell az Európai Parlament létszámtervébe, egyúttal
megszűntetve az álláshelyeket a két bizottság létszámtervében.
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2016
Tisztségcsoport és besorolási
fokozat

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Egyéb

Képviselőcsoportok

Kategória nélküli

1

0

0

0

AD 16

13

0

1

7

AD 15

47

0

1

4

AD 14

223

2

7

30

AD 13

443

8

2

40

AD 12

242

0

12

64

AD 11

174

0

6

30

AD 10

195

0

9

25

AD 9

177

0

6

29

AD 8

433

0

3

37

AD 7

286

0

6

59

AD 6

196

0

8

48

AD 5

219

0

5

63

2 649

10

66

436

AD összesen
AST 11

120

10

0

36

AST 10

84

0

20

33

AST 9

491

0

4

44

AST 8

308

0

6

40

AST 7

388

0

2

43

AST 6

309

0

6

72

AST 5

305

0

19

74

AST 4

393

0

3

78

AST 3

243

0

4

78

AST 2

88

0

0

58

AST 1

45

0

0

67

2 774

10

64

623

SC 6

0

0

0

0

SC 5

0

0

0

0

SC 4

0

0

0

0

AST összesen

SC 3

0

0

0

0

SC 2

50

0

0

0

SC 1

100

0

0

0

150

0

0

0

5 573

20 (1)

130

1 059

SC összesen
Összesen
Mindösszesen

6 762 (2)

( ) A végső összesítésben nem szereplő, a szolgálat érdekében kirendelt tisztviselők számára elkülönített virtuális tartalék.
(2) Az Európai Parlament, valamint a Régiók Bizottsága és a Gazdasági és Szociális Bizottság közötti, 2014. február 5-én aláírt, intézményközi együttműködésről szóló
megállapodás legfeljebb 80 új álláshely (60 AD és 20 AST) e bizottságoktól az Európai Parlamenthez történő átcsoportosítását irányozza elő. E művelet tényleges
végrehajtása 2014 őszétől fokozatosan történik majd, és e 2014-ben már létrejövő álláshelyeket integrálni kell az Európai Parlament létszámtervébe, egyúttal
megszűntetve az álláshelyeket a két bizottság létszámtervében.
1
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II SZAKASZ
EURÓPAI TANÁCS ÉS TANÁCS

2016.2.24.

2016.2.24.

HU

L 48/239

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

EURÓPAI TANÁCS ÉS TANÁCS

BEVÉTELEK
Az Európai Uniónak az Európai Tanács és a Tanács kiadásaihoz való hozzájárulása a
2016-es pénzügyi évre vonatkozóan
Összeg

Megnevezés

Kiadások

545 054 000

Saját források

– 50 415 000

Esedékes hozzájárulások

494 639 000
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SAJÁT FORRÁSOK
4. CÍM
KÜLÖNBÖZŐ UNIÓS ADÓK, LEVONÁSOK ÉS JÁRULÉKOK
4 0. ALCÍM — LEVONÁSOK AZ ALKALMAZOTTAK JAVADALMAZÁSÁBÓL
4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

25 490 000

22 576 000

23 893 573,—

% 2014–2016

4 0. ALCÍM
400

Az intézmények tagjai, a tisztviselők és egyéb alkalmazottak
bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek

403

Az aktív állományban foglalkoztatott intézményi tagok,
tisztviselők és egyéb alkalmazottak javadalmazásából levont
adóelőlegből származó bevételek

p.m.

p.m.

Az intézmény tagjainak, tisztségviselőinek és egyéb aktív
alkalmazottak javadalmazását érintő speciális levonásból és a
szolidaritási adóból származó bevétel

3 192 000

3 170 000

4 376 212,—

137,10

4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

28 682 000

25 746 000

28 269 785,—

98,56

21 733 000

31 357 000

17 998 089,—

82,81

404

93,74

0,—

4 1. ALCÍM
410

A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

411

A nyugdíjjogosultság személyzet által történő átruházása,
illetve megváltása

p.m.

p.m.

4 919 304,—

412

A személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő
tisztviselők nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

p.m.

p.m.

0,—

4 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

21 733 000

31 357 000

22 917 393,—

105,45

4. cím – Összesen

50 415 000

57 103 000

51 187 178,—

101,53
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4. CÍM
KÜLÖNBÖZŐ UNIÓS ADÓK, LEVONÁSOK ÉS JÁRULÉKOK

4 0. ALCÍM — LEVONÁSOK AZ ALKALMAZOTTAK JAVADALMAZÁSÁBÓL

400

Az intézmények tagjai, a tisztviselők és egyéb alkalmazottak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

25 490 000

2014. évi költségvetési év

22 576 000

23 893 573,—

Megjegyzések
Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv és különösen annak 12. cikke.
Az Európai Közösségeket illető adó alkalmazása feltételeinek és eljárásának megállapításáról szóló, 1968. február 29-i
260/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 56., 1968.3.4., 8. o.).
403

Az aktív állományban foglalkoztatott intézményi tagok, tisztviselők és egyéb alkalmazottak javadalmazásából levont
adóelőlegből származó bevételek
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen a 2003. december 15-ig hatályban lévő változat
66a. cikke.
404

Az intézmény tagjainak, tisztségviselőinek és egyéb aktív alkalmazottak javadalmazását érintő speciális levonásból
és a szolidaritási adóból származó bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

3 192 000

3 170 000

2014. évi költségvetési év

4 376 212,—

Megjegyzések
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 66a. cikke.

4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK

410

A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai
2016. évi költségvetési év

21 733 000

2015. évi költségvetési év

31 357 000

2014. évi költségvetési év

17 998 089,—
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4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK (folytatás)

410

(folytatás)
Megjegyzések
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 83. cikke (2) bekezdése.

411

A nyugdíjjogosultság személyzet által történő átruházása, illetve megváltása
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

4 919 304,—

Megjegyzések
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen VIII. mellékletének 4. cikke és 11. cikkének (2)
bekezdése.
412

A személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen VIII. melléklete 11. cikkének (2) bekezdése és 48.
cikke.

2016.2.24.

HU

L 48/243

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

EURÓPAI TANÁCS ÉS TANÁCS

5. CÍM
AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
5 0. ALCÍM — INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
5 1. ALCÍM — BÉRBEADÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
5 2. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ
BEVÉTELEK
5 5. ALCÍM — SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS ELVÉGZETT MUNKÁKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

5 0. ALCÍM
500

Ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek

5000

Járművek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

5001

Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – Címzett
bevétel

p.m.

p.m.

104 000,—

5002

A javaknak más intézmények vagy szervek rendelkezésére
bocsátásából származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

104 000,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

104 000,—

5 0 0. jogcímcsoport – Összesen
502

Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből
származó bevételek
5 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

5 1. ALCÍM
510

Bútorok és berendezések bérbeadásából származó bevételek

p.m.

p.m.

0,—

511

Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó
bevételek, valamint a bérbeadással kapcsolatos költségek visszatérítése

p.m.

p.m.

281 611,—

5 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

281 611,—

Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevételek,
az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai

p.m.

p.m.

12 468,—

5 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

12 468,—

Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve
a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és
általuk visszatérített kiküldetési ellátmányokat – Címzett
bevétel

p.m.

p.m.

1 479 110,—

Harmadik felektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy
elvégzett munkákból származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

40 529,—

p.m.

p.m.

1 519 639,—

5 2. ALCÍM
520

5 5. ALCÍM
550

551

5 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

% 2014–2016
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5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNYEK ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS
VISSZATÉRÍTÉSEK
5 8. ALCÍM — EGYÉB TÉRÍTÉSEK
5 9. ALCÍM — AZ ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

5 7. ALCÍM
570

Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó
bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

17 395 334,—

571

Meghatározott célra előirányzott bevételek, úgymint az alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és hagyatékokból
származó jövedelmek, beleértve az egyes intézményekre
meghatározott bevételeket – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

11 660,—

572

Más intézmény nevében kifizetett szociális kiadások visszatérítése – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

573

Egyéb, az intézmény működésével járó hozzájárulások és visszafizetések – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

1 792 978,—

5 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

19 199 972,—

p.m.

p.m.

22 603,—

p.m.

p.m.

22 603,—

p.m.

p.m.

1 332,—

5 9. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

1 332,—

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

21 141 625,—

5 8. ALCÍM
580

Egyéb térítések – Címzett bevétel
5 8. ALCÍM – ÖSSZESEN

5 9. ALCÍM
590

Az adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek

% 2014–2016

2016.2.24.
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5. CÍM
AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0. ALCÍM — INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

500

Ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek

5000

Járművek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.
5001

Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

104 000,—

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.
5002

A javaknak más intézmények vagy szervek rendelkezésére bocsátásából származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

502

Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—
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5 0. ALCÍM — INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (folytatás)

502

(folytatás)

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 1. ALCÍM — BÉRBEADÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

510

Bútorok és berendezések bérbeadásából származó bevételek
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

511

Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek, valamint a bérbeadással kapcsolatos költségek
visszatérítése
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

281 611,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 2. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

520

Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevételek, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

12 468,—
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5 5. ALCÍM — SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS ELVÉGZETT MUNKÁKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

550

Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek,
beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési ellátmányokat –
Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

1 479 110,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

551

Harmadik felektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek – Címzett
bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

40 529,—

5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNYEK ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS
VISSZATÉRÍTÉSEK

570

Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

17 395 334,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

571

Meghatározott célra előirányzott bevételek, úgymint az alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és
hagyatékokból származó jövedelmek, beleértve az egyes intézményekre meghatározott bevételeket – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

11 660,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.
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5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNYEK ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS
VISSZATÉRÍTÉSEK (folytatás)

572

Más intézmény nevében kifizetett szociális kiadások visszatérítése – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

573

Egyéb, az intézmény működésével járó hozzájárulások és visszafizetések – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

1 792 978,—

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 8. ALCÍM — EGYÉB TÉRÍTÉSEK

580

Egyéb térítések – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

22 603,—

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 9. ALCÍM — AZ ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

590

Az adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

1 332,—
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EURÓPAI TANÁCS ÉS TANÁCS

6. CÍM
HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK UNIÓS MEGÁLLAPODÁSOK ÉS PROGRAMOK KERETÉBEN
6 1. ALCÍM — EGYÉB KIADÁSOK VISSZATÉRÍTÉSE
6 3. ALCÍM — HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNLEGES MEGÁLLAPODÁSOK KERETÉBEN
6 6. ALCÍM — EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

Olyan kiadások visszatérítése, amelyek kifejezetten a kérésre,
fizetség ellenében végzett munka során merültek fel – Címzett
bevétel

p.m.

p.m.

0,—

6 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

6 3 1. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

6 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

6 6 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

6 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

Megnevezés

2014. évi költségvetési év

6 1. ALCÍM
612

6 3. ALCÍM
631

Hozzájárulások a schengeni vívmányok keretében – Címzett
bevétel

6311

Hozzájárulás az Izlanddal és Norvégiával kötött keretmegállapodásból eredő adminisztratív költségekhez – Címzett bevétel

6 6. ALCÍM
660

Egyéb hozzájárulások és visszatérítések

6600

Egyéb címzett hozzájárulások és visszatérítések – Címzett
bevétel

% 2014–2016
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EURÓPAI TANÁCS ÉS TANÁCS

6. CÍM
HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK UNIÓS MEGÁLLAPODÁSOK ÉS PROGRAMOK KERETÉBEN

6 1. ALCÍM — EGYÉB KIADÁSOK VISSZATÉRÍTÉSE

612

Olyan kiadások visszatérítése, amelyek kifejezetten a kérésre, fizetség ellenében végzett munka során merültek fel –
Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

6 3. ALCÍM — HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNLEGES MEGÁLLAPODÁSOK KERETÉBEN

631

Hozzájárulások a schengeni vívmányok keretében – Címzett bevétel

6311

Hozzájárulás az Izlanddal és Norvégiával kötött keretmegállapodásból eredő adminisztratív költségekhez – Címzett
bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

Megjegyzések

Hozzájárulás az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, az utóbbiaknak a
schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött 1999. május 18-i
megállapodásból – végleges jogi aktus (HL L 176., 1999.7.10., 36. o.) – és különösen annak 12. cikkéből eredő
adminisztratív költségekhez.
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

Jogalap

Az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, e két államnak a schengeni
vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás alkalmazását szolgáló
egyes szabályokról szóló, 1999. május 17-i 1999/437/EK tanácsi határozat (HL L 176., 1999.7.10., 31. o.).
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EURÓPAI TANÁCS ÉS TANÁCS

6 6. ALCÍM — EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

660

Egyéb hozzájárulások és visszatérítések

6600

Egyéb címzett hozzájárulások és visszatérítések – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.
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EURÓPAI TANÁCS ÉS TANÁCS

7. CÍM
KÉSEDELMI KAMAT
7 0. ALCÍM — KÉSEDELMI KAMAT
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

1 177 275,—

7 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

1 177 275,—

7. cím – Összesen

p.m.

p.m.

1 177 275,—

Megnevezés

2014. évi költségvetési év

7 0. ALCÍM
700

Késedelmi kamat

% 2014–2016
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EURÓPAI TANÁCS ÉS TANÁCS

7. CÍM
KÉSEDELMI KAMAT

7 0. ALCÍM — KÉSEDELMI KAMAT

700

Késedelmi kamat
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

1 177 275,—
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EURÓPAI TANÁCS ÉS TANÁCS

9. CÍM
EGYÉB BEVÉTELEK
9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

8,—

9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

8,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

8,—

Megnevezés

2014. évi költségvetési év

% 2014–2016

9 0. ALCÍM
900

Egyéb bevételek

MINDÖSSZESEN

50 415 000

57 103 000

73 506 086,—

145,80
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EURÓPAI TANÁCS ÉS TANÁCS

9. CÍM
EGYÉB BEVÉTELEK

9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK

900

Egyéb bevételek
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

8,—
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EURÓPAI TANÁCS ÉS TANÁCS

KIADÁSOK
Az előirányzatok (2016 és 2015) és az egyenleg (2014) általános összegzése

Cím
Alcím

2016. évi előirányzatok

Megnevezés

1

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK

10

AZ INTÉZMÉNY TAGJAI

11

TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

12

EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

13

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL
KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK
1. cím – Összesen

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

1 302 000

1 392 000

896 787,—

299 452 000

297 827 000

282 214 956,—

13 306 000

13 144 000

11 091 744,—

9 242 000

9 405 000

8 026 533,—

323 302 000

321 768 000

302 230 020,—

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI
KÖLTSÉGEK

20

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

55 768 000

52 207 500

45 897 283,—

21

INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK

46 204 000

46 421 000

41 867 366,—

22

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

117 780 000

120 395 000

94 580 299,—

219 752 000

219 023 500

182 344 948,—

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

10

EGYÉB KIADÁSOK

10 0

ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK

10 1

RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP

0,—

2 000 000

1 000 000

0,—

10. cím – Összesen

2 000 000

1 000 000

0,—

MINDÖSSZESEN

545 054 000

541 791 500

484 574 968,—
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EURÓPAI TANÁCS ÉS TANÁCS

1. CÍM
AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK
1 0. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY TAGJAI
1 1. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi
előirányzatok

Megnevezés

2015. évi
előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

1 0. ALCÍM
100

Javadalmazás és egyéb jogosultságok

1000

Alapbérek
Nem differenciált előirányzatok

1001

319 000

319 000

310 306,—

97,27

66 000

66 000

58 312,—

88,35

Nem differenciált előirányzatok

9 000

21 000

7 866,—

87,40

Nem differenciált előirányzatok

13 000

14 000

11 551,—

88,85

Nem differenciált előirányzatok

675 000

675 000

444 675,—

65,88

77 000

51 300,—

1 082 000

1 172 000

884 010,—

81,70

Nem differenciált előirányzatok

170 000

170 000

12 777,—

7,52

1 0 1. jogcímcsoport – Összesen

170 000

170 000

12 777,—

7,52

Nem differenciált előirányzatok

50 000

50 000

0,—

1 0 2. jogcímcsoport – Összesen

50 000

50 000

0,—

1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 302 000

1 392 000

896 787,—

68,88

Nem differenciált előirányzatok

223 785 000

222 569 000 213 118 461,—

95,23

A szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok
Nem differenciált előirányzatok

1002

1003

1004

1006

A személyes körülményekhez kapcsolódó jogosultságok

Szociális juttatások

Egyéb igazgatási kiadások

A szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok
Nem differenciált előirányzatok
1 0 0. jogcímcsoport – Összesen

101

A szolgálati jogviszony megszűnése

1010

Nyugdíjak

102

Előzetes előirányzatok

1020

A jogosultságok terén bekövetkező változásokra vonatkozó
előzetes előirányzatok

p.m.

1 1. ALCÍM
110

Javadalmazás és egyéb jogosultságok

1100

Alapbérek
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EURÓPAI TANÁCS ÉS TANÁCS

1 1. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK (folytatás)
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi
előirányzatok

Megnevezés

110

(folytatás)

1101

A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszonyhoz
kapcsolódó jogosultságok
Nem differenciált előirányzatok

1 472 393,—

75,51

Nem differenciált előirányzatok

57 214 000

56 860 000

54 811 359,—

95,80

Nem differenciált előirányzatok

9 032 000

8 983 000

8 880 476,—

98,32

Nem differenciált előirányzatok

50 000

50 000

76 381,—

152,76

Nem differenciált előirányzatok

1 500 000

1 450 000

1 265 216,—

84,35

Nem differenciált előirányzatok

2 700 000

2 720 000

1 852 000,—

68,59

1 1 0. jogcímcsoport – Összesen

296 231 000

294 679 000 281 476 286,—

95,02

1103

Szociális juttatások

1106

Korrekciós együtthatók

Túlóra

A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszony
megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony
megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok

111

A szolgálati jogviszony megszűnése

1110

A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó
juttatások (a személyzeti szabályzat 41. és 50. cikke értelmében)
Nem differenciált előirányzatok

1111

166 000

194 819,—

347,89

p.m.

p.m.

41 703,—

A korábbi főtitkárok jogosultságai
Nem differenciált előirányzatok

506 000

500 000

502 148,—

99,24

1 1 1. jogcímcsoport – Összesen

562 000

666 000

738 670,—

131,44

2 653 000

2 476 000

0,—

Nem differenciált előirányzatok

6 000

6 000

0,—

1 1 2. jogcímcsoport – Összesen

2 659 000

2 482 000

0,—

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

299 452 000

112

Előzetes előirányzat

1120

Előzetes előirányzat (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak)
Nem differenciált előirányzatok

1121

56 000

Juttatások a szolgálati jogviszony megszűnésekor
Nem differenciált előirányzatok

1112

% 2014–2016

2 047 000

A személyzeti szabályzat alapján az alkalmazott személyes
körülményeihez kapcsolódó jogosultságok

1105

2014. évi teljesítés

1 950 000

1102

1104

2015. évi
előirányzatok

Előzetes előirányzat (A nyugdíjazott és a különleges nyugdíjazási
intézkedésekkel érintett alkalmazottak)

297 827 000 282 214 956,—

94,24
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EURÓPAI TANÁCS ÉS TANÁCS

1 2. ALCÍM — EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK
1 3. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi
előirányzatok

Megnevezés

2015. évi
előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

1 2. ALCÍM
120

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

1200

Egyéb alkalmazottak

1201

1202

1203

1204

122

Nem differenciált előirányzatok

9 189 000

9 259 000

7 455 499,—

81,14

Nem differenciált előirányzatok

953 000

953 000

862 795,—

90,53

Nem differenciált előirányzatok

650 000

607 000

575 190,—

88,49

Nem differenciált előirányzatok

2 215 000

2 075 000

2 046 409,—

92,39

Nem differenciált előirányzatok

200 000

250 000

151 851,—

75,93

1 2 0. jogcímcsoport – Összesen

13 207 000

13 144 000

11 091 744,—

83,98

Nem differenciált előirányzatok

99 000

1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

13 306 000

13 144 000

11 091 744,—

83,36

Nem differenciált előirányzatok

173 000

167 000

165 138,—

95,46

Nem differenciált előirányzatok

1 970 000

1 950 000

1 900 980,—

96,50

1 3 0. jogcímcsoport – Összesen

2 143 000

2 117 000

2 066 118,—

96,41

30 000

30 000

0,—

117 000

117 000

109 724,—

Kirendelt nemzeti szakértők

Gyakornoki időszak

Külső szolgáltatások

A fordítószolgálat számára biztosított kiegészítő szolgáltatások

Előzetes előirányzat
p.m.

0,—

1 3. ALCÍM
130

Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

1300

Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek

1301

Továbbképzés

131

Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

1310

Rendkívüli támogatások
Nem differenciált előirányzatok

1311

A személyzet társadalmi kapcsolatai
Nem differenciált előirányzatok

93,78
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EURÓPAI TANÁCS ÉS TANÁCS

1 3. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK (folytatás)
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi
előirányzatok

Megnevezés

131

(folytatás)

1312

Fogyatékkal élőknek járó kiegészítő segélyek

1313

200 000

145 000,—

69,05

Nem differenciált előirányzatok

66 000

66 000

79 600,—

120,61

1 3 1. jogcímcsoport – Összesen

423 000

413 000

334 324,—

79,04

450 000

517 000

418 154,—

92,92

Egyéb szociális intézkedések

1320

Orvosi szolgálat
Nem differenciált előirányzatok
Éttermek és étkezdék
Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

Nem differenciált előirányzatok

2 646 000

2 593 000

2 250 000,—

85,03

1 3 2. jogcímcsoport – Összesen

3 096 000

3 110 000

2 668 154,—

86,18

2 980 000

3 165 000

2 537 893,—

85,16

Nem differenciált előirányzatok

600 000

600 000

420 044,—

70,01

1 3 3. jogcímcsoport – Összesen

3 580 000

3 765 000

2 957 937,—

82,62

p.m.

p.m.

1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

9 242 000

9 405 000

1. cím – Összesen

323 302 000

Kiküldetések

1331

A Tanács Főtitkárságának kiküldetési költségei
Nem differenciált előirányzatok

134

0,—

Bölcsődék és napközi otthonok

133

1332

% 2014–2016

210 000

Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek

1322

2014. évi teljesítés

Nem differenciált előirányzatok

132

1321

2015. évi
előirányzatok

A személyzetnek az Európai Tanáccsal összefüggésben felmerülő
utazási költségei

Az Európai Unió Tanácsa által az akkreditált II. típusú
európai iskoláknak nyújtott uniós támogatás
Nem differenciált előirányzatok

0,—
8 026 533,—

86,85

321 768 000 302 230 020,—

93,48
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EURÓPAI TANÁCS ÉS TANÁCS

1. CÍM
AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK

1 0. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY TAGJAI

100

Javadalmazás és egyéb jogosultságok

1000

Alapbérek
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

319 000

2014. évi teljesítés

319 000

310 306,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Tanács elnökének alapbérének fedezésére szolgál.

Jogalap

Az Európai Tanács elnökére vonatkozó alkalmazási feltételek megállapításáról szóló, 2009. december 1-jei 2009/909/
EU tanácsi határozat (HL L 322., 2009.12.9., 35. o.).
1001

A szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

66 000

2014. évi teljesítés

66 000

58 312,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Tanács elnökének a szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságai fedezésére szolgál.

Jogalap

Az Európai Tanács elnökére vonatkozó alkalmazási feltételek megállapításáról szóló, 2009. december 1-jei 2009/909/
EU tanácsi határozat (HL L 322., 2009.12.9., 35. o.).
1002

A személyes körülményekhez kapcsolódó jogosultságok
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

9 000

2014. évi teljesítés

21 000

7 866,—
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1002

(folytatás)

Megjegyzések
Ez az előirányzat az Európai Tanács elnökének a személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságai fedezésére szolgál.

Jogalap
Az Európai Tanács elnökére vonatkozó alkalmazási feltételek megállapításáról szóló, 2009. december 1-jei 2009/909/
EU tanácsi határozat (HL L 322., 2009.12.9., 35. o.).
1003

Szociális juttatások
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

13 000

2014. évi teljesítés

14 000

11 551,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az Európai Tanács intézményének tagjai részére a munkaadó által fizetendő biztosítási járulékok
fedezésére szolgál.

Jogalap
Az Európai Tanács elnökére vonatkozó alkalmazási feltételek megállapításáról szóló, 2009. december 1-jei 2009/909/
EU tanácsi határozat (HL L 322., 2009.12.9., 35. o.).
1004

Egyéb igazgatási kiadások
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

675 000

2014. évi teljesítés

675 000

444 675,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— az Európai Tanács elnökének kiküldetése során felmerülő utazási költségek, napidíjak és pótlólagos vagy rendkívüli
kiadások,
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100
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1004

(folytatás)
— az Európai Tanács elnökének a feladatai teljesítése közben és az intézmény tevékenységeinek részeként felmerülő
reprezentációs költségei,
— az Európai Tanács elnöke hivatalba lépésének, illetve hivatalból való távozásának az előkészítésével összefüggő
átmeneti kiadások.
A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

1006

A szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

p.m.

2014. évi teljesítés

77 000

51 300,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az Európai Tanács elnökének a szolgálati jogviszony megkezdéséhez, az áthelyezéshez és a szolgálati
jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságai fedezésére szolgál.

101

A szolgálati jogviszony megszűnése

1010

Nyugdíjak
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

170 000

2014. évi teljesítés

170 000

12 777,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— az Európai Tanács elnökének átmeneti juttatása/öregségi nyugdíja,
— az Európai Tanács elnökének túlélő családtagjainak (özvegyek és árvák) nyugdíja,
— az Európai Tanács korábbi elnökeinek öregségi nyugdíjának esetében alkalmazandó korrekciós együtthatók hatása.
Jogalap
Az Európai Tanács elnökére vonatkozó alkalmazási feltételek megállapításáról szóló, 2009. december 1-jei 2009/909/
EU tanácsi határozat (HL L 322., 2009.12.9., 35. o.).
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102

Előzetes előirányzatok

1020

A jogosultságok terén bekövetkező változásokra vonatkozó előzetes előirányzatok
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

50 000

2014. évi teljesítés

50 000

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az Európai Tanács elnökének jogosultságai terén bekövetkező változások pénzügyi hatásának
fedezésére szolgál.
Jogalap
Az Európai Tanács elnökére vonatkozó alkalmazási feltételek megállapításáról szóló, 2009. december 1-jei 2009/909/
EU tanácsi határozat (HL L 322., 2009.12.9., 35. o.).

1 1. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

Megjegyzések
Az ebben az alcímben szereplő előirányzatokat az Európai Tanácsnak és a Tanácsnak a pénzügyi évre vonatkozó
létszámterve alapján kell értékelni.
A bérek, juttatások és pótlékok esetében 5,5 %-os átalánycsökkentésre került sor annak figyelembevétele érdekében,
hogy adott időpontban nincs betöltve az európai tanácsi és a tanácsi létszámtervben szereplő valamennyi álláshely.
110

Javadalmazás és egyéb jogosultságok

1100

Alapbérek
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

223 785 000

222 569 000

2014. évi teljesítés

213 118 461,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a létszámtervben szereplő álláshelyeket betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak alapbérének, ki
nem vett éves szabadságának és a vezetői juttatásoknak a fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
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(folytatás)

1101

A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 950 000

2014. évi teljesítés

2 047 000

1 472 393,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a létszámtervben szereplő álláshelyeket betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak esetében
különösen az alábbiak fedezésére szolgál:
— titkársági juttatások,
— lakhatási és közlekedési támogatások,
— átalányösszegű helyi utazási támogatások,
— váltott műszakban történő munkavégzésért vagy a tisztviselő munkahelyi vagy otthoni készenléti szolgálatáért
fizetett juttatások,
— egyéb juttatások és visszafizetések,
— túlóra (gépkocsivezetők, a biztonsági szolgálat tagjai, a főtitkárnak/az Európai Tanács elnökének a titkárságán
dolgozók).
A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
1102

A személyzeti szabályzat alapján az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

57 214 000

56 860 000

2014. évi teljesítés

54 811 359,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a létszámtervben szereplő álláshelyeket betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak esetében
különösen az alábbiak fedezésére szolgál:
— külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodási támogatások,
— háztartási támogatás, eltartott gyermek után járó támogatás és iskoláztatási támogatás,

L 48/266

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

EURÓPAI TANÁCS ÉS TANÁCS

1 1. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK (folytatás)

110

(folytatás)

1102

(folytatás)
— szülői vagy családi szabadság esetén járó támogatás,
— a tisztviselőknek, ideiglenes alkalmazottaknak, házastársuknak és eltartottaiknak a munkavégzés helyéről a származási helyre történő utazási költségeinek kifizetése,
— egyéb támogatások és juttatások.
A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
1103

Szociális juttatások
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

9 032 000

2014. évi teljesítés

8 983 000

8 880 476,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a létszámtervben szereplő álláshelyeket betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak esetében
elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál:
— betegség, baleset és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek,
— munkanélküliségi biztosítás az ideiglenes alkalmazottak számára, továbbá az ideiglenes alkalmazottak nyugdíjjogosultságának a származási országukban történő megszerzése vagy megtartása érdekében az intézmény által végrehajtott kifizetések.
A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
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1104

Korrekciós együtthatók
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

50 000

50 000

76 381,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a létszámtervben szereplő álláshelyeket betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára a
foglalkoztatás helye szerinti országtól eltérő országba folyósított javadalmazásra és járandóságok részösszegére
alkalmazott bérkorrekciós együtthatók hatásaként felmerülő költségek fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
1105

Túlóra
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 500 000

2014. évi teljesítés

1 450 000

1 265 216,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a túlóráknak az alábbi rendelkezések szerinti fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 56. cikke és VI. melléklete.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
1106

A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony
megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2 700 000

2014. évi teljesítés

2 720 000

1 852 000,—
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110

(folytatás)

1106

(folytatás)
Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak (beleértve azok családtagjait is) a szolgálati jogviszony megkezdése,
megszűnése vagy más foglalkoztatási helyre történő áthelyezése miatt felmerült utazási költségei,
— az olyan tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak részére fizetendő beilleszkedési/újrabeilleszkedési juttatások és
költözési költségek, akik a szolgálati jogviszony megkezdésekor, új foglalkoztatási helyre történő áthelyezéskor és az
intézmény végleges elhagyásakor és máshol történő letelepedéskor lakóhelyük megváltoztatására kényszerülnek,
— azoknak a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak fizetett napidíj, akik a szolgálati jogviszony megkezdésekor vagy más foglalkoztatási helyre történő áthelyezéskor bizonyíthatóan lakóhelyük megváltoztatására
kényszerülnek,
— a nyilvánvaló alkalmatlanság miatt elbocsátott próbaidős tisztviselőket megillető juttatás,
— az olyan ideiglenes alkalmazottak végkielégítése, akiknek az intézmény mondja fel a szerződését.
A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

111

A szolgálati jogviszony megszűnése

1110

A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások (a személyzeti szabályzat 41. és 50. cikke
értelmében)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

56 000

2014. évi teljesítés

166 000

Megjegyzések
Ez az előirányzat azon tisztviselők juttatásainak fedezésére szolgál, akik:
— az intézményen belüli létszámleépítés keretén belül kerültek tartalékállományba,
— AD 16 vagy AD 15 fokozatú beosztásban voltak, és a szolgálat érdekében nyugdíjazták őket.

194 819,—

2016.2.24.

HU

L 48/269

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

EURÓPAI TANÁCS ÉS TANÁCS

1 1. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK (folytatás)

111

(folytatás)

1110

(folytatás)
Ez az előirányzat a munkáltatói betegbiztosítási járulék és az ezen juttatásokra alkalmazandó korrekciós együtthatók
hatásaként felmerülő költségek fedezésére is szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
1111

Juttatások a szolgálati jogviszony megszűnésekor
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

41 703,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— a személyzeti szabályzat vagy az 1747/2002/EK, Euratom rendelet alapján fizetendő juttatások,
— a juttatásokra jogosultak betegbiztosítására fizetett munkáltatói járulék,
— a különböző juttatások esetében alkalmazandó korrekciós együtthatók hatása.
A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Közösségek az Európai Unió Tanácsában létesített álláshelyre kinevezett tisztviselőinek szolgálati viszonyát
megszüntető különleges intézkedéseknek az intézmény reformjával összefüggő bevezetéséről szóló, 2002. szeptember
30-i 1747/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 264., 2002.10.2., 5. o.).
1112

A korábbi főtitkárok jogosultságai
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

506 000

2014. évi teljesítés

500 000

502 148,—
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(folytatás)

1112

(folytatás)
Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— az intézmény korábbi főtitkárainak öregségi nyugdíja,
— az intézmény korábbi főtitkárainak túlélő házastársai és árvái részére folyósított túlélő hozzátartozói nyugdíjak,
— az intézmény korábbi főtitkárai öregségi nyugdíjai korrekciós együtthatójának kifizetése.
A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap
A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, az Elsőfokú
Bíróság elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, valamint az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének,
tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi rendelet (HL
187., 1967.8.8., 1. o.).

112

Előzetes előirányzat

1120

Előzetes előirányzat (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2 653 000

2014. évi teljesítés

2 476 000

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a pénzügyi év során a Tanács által jóváhagyott esetleges bérkorrekciók hatásaként felmerülő költségek
fedezésére szolgál.
Az előirányzat előzetes jellegű, és csak az ebben az alcímben található megfelelő címsorokhoz való átcsoportosítás után
használható fel.
A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 65. cikke, valamint XI. melléklete.
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1121

Előzetes előirányzat (A nyugdíjazott és a különleges nyugdíjazási intézkedésekkel érintett alkalmazottak)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

6 000

6 000

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a pénzügyi év során a Tanács által jóváhagyott esetleges bérkorrekciók hatásaként felmerülő költségek
fedezésére szolgál.
Az előirányzat előzetes jellegű, és csak az ebben az alcímben található megfelelő címsorokhoz való átcsoportosítás után
használható fel.
A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 65. cikke, valamint XI. melléklete.
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Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

1200

Egyéb alkalmazottak
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

9 189 000

2014. évi teljesítés

9 259 000

7 455 499,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat elsősorban a következő kiadások fedezésére szolgál: egyéb alkalmazottak, köztük a kisegítő
alkalmazottak, szerződéses alkalmazottak és helyi alkalmazottak, valamint különleges tanácsadók javadalmazása (az
Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek értelmében), a különböző szociális biztonsági
rendszerekbe fizetett munkáltatói járulékok, valamint az ezen alkalmazottak javadalmazása esetében alkalmazandó
korrekciós együtthatók hatásai.
A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.
Jogalap
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
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1201

Kirendelt nemzeti szakértők
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

953 000

2014. évi teljesítés

953 000

862 795,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a kirendelt nemzeti szakértők juttatásainak és adminisztratív költségeinek fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap

A Tanács Főtitkárságához kirendelt nemzeti szakértőkre és nemzeti katonai állományra vonatkozó szabályokról és a
2003/479/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. december 5-i 2007/829/EK tanácsi határozat (HL L
327., 2007.12.13., 10. o.).
A Tanács Főtitkárságához kirendelt nemzeti szakértőkre vonatkozó szabályokról, valamint a 2007/829/EK határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. június 23-i (EU) 2015/1027 tanácsi határozat (HL L 163., 2015.6.30., 40. o.).
1202

Gyakornoki időszak
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

650 000

2014. évi teljesítés

607 000

575 190,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a gyakornokok ösztöndíjával, tanulmányi útjával és kiküldetésével, valamint a gyakornoki időszak alatt
érvényes betegség- és baleset-biztosítással kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.
1203

Külső szolgáltatások
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2 215 000

2014. évi teljesítés

2 075 000

2 046 409,—
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1203

(folytatás)
Megjegyzések
Ez az előirányzat azon szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál, amelyeket nem az intézményhez tartozó
személyek végeznek, különösen:
— a különböző szolgáltatásokat végző ideiglenes személyzet,
— kiegészítő személyzet a luxembourgi és strasbourgi ülésekre,
— a munkafeltételekkel foglalkozó szakértők.
A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

1204

A fordítószolgálat számára biztosított kiegészítő szolgáltatások
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

200 000

2014. évi teljesítés

250 000

151 851,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a külső fordítóirodák által nyújtott olyan fordítási szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál,
amelyek célja egyrészt a Tanács Nyelvi Szolgálata átmenetileg túlzottan megnövekedett munkaterhének enyhítése,
másrészt a harmadik országokkal kötött egyezmények, szerződések és egyéb megállapodások nem uniós nyelveken
készült változatainak ellenőrzése.
Ugyanebbe a jogcímbe tartozik az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja által elvégzett munkák költsége is.
A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.
122

Előzetes előirányzat
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

99 000

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a pénzügyi év során a Tanács által jóváhagyott esetleges bérkorrekciók hatásaként felmerülő költségek
fedezésére szolgál.
Az előirányzat előzetes jellegű, és csak az ebben az alcímben található megfelelő címsorokhoz való átcsoportosítás után
használható fel.
A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.
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Jogalap
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
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130

Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

1300

Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

173 000

2014. évi teljesítés

167 000

165 138,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— a 2002/621/EK határozat 3. cikkében foglalt versenyvizsgák szervezésével kapcsolatban felmerülő költségek, és a
felvételi elbeszélgetésre, valamint orvosi vizsgálatra behívott jelöltek útiköltsége és tartózkodási költségei,
— az ideiglenes alkalmazottak, a kisegítő alkalmazottak és a helyi alkalmazottak kiválasztási folyamatának szervezése
során felmerülő költségek,
— a vizsgabizottságok munkájával kapcsolatban felmerülő költségek, különösen a jelentkezők alkalmasságának
értékelésére használt szakmai tesztek költségei. A működési követelmények által kellően indokolt esetekben az
Európai Személyzeti Felvételi Hivatallal történő egyeztetést követően ez az előirányzat felhasználható az intézmény
által szervezett versenyvizsgákra is,
— a kihelyezések megszervezésének költségei.
A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók
Bizottsága és az ombudsman 2002. július 25-i 2002/620/EK határozata (HL L 197., 2002.7.26., 53. o.) az Európai
Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának létrehozásáról és az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság
főtitkárainak, a Bíróság hivatalvezetőjének, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága
főtitkárainak, továbbá az ombudsman képviselőjének 2002. július 25-i 2002/621/EK határozata (HL L 197.,
2002.7.26., 56. o.) az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának szervezeti felépítéséről és működéséről.
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1301

Továbbképzés
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 970 000

2014. évi teljesítés

1 950 000

1 900 980,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— a továbbképzések és átképzések – beleértve az intézményközi alapon működő és az intézményen belüli nyelvoktatást –, valamint a kompetenciamérés,
— a tisztviselők szemináriumokon és konferenciákon való részvételének díjai.
A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 24a. cikke.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

131

Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

1310

Rendkívüli támogatások
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

30 000

2014. évi teljesítés

30 000

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a különösen nehéz helyzetbe került tisztviselőket és egyéb alkalmazottakat segítő intézkedések
fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 24. és 76. cikke.
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1311

A személyzet társadalmi kapcsolatai
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

117 000

2014. évi teljesítés

117 000

109 724,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok költségeinek fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.
1312

Fogyatékkal élőknek járó kiegészítő segélyek
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

210 000

2014. évi teljesítés

200 000

145 000,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a fogyatékkal élők támogatását célzó politika részeként az alábbi kategóriákba tartozó, fogyatékkal élő
személyek támogatásának fedezésére szolgál:
— hivatalban lévő tisztviselők,
— hivatalban lévő tisztviselők házastársa,
— valamennyi, az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata értelmében eltartottnak minősülő gyermek.
Az előirányzat a fogyatékosság miatt szükségesnek ítélt, kellően megalapozott nem orvosi költségek visszatérítésére
szolgál, a rendelkezésre álló költségvetési források lehetőségein belül a tartózkodási hely szerinti vagy a származási
ország nemzeti joga által biztosított lehetőségek kimerítését követően.
A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: 10 000 EUR.
1313

Egyéb szociális intézkedések
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

66 000

2014. évi teljesítés

66 000

79 600,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az alkalmazottak és családtagjaik tekintetében hozott egyéb szociális intézkedések fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.
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Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek

1320

Orvosi szolgálat
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

450 000

517 000

418 154,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat különösen az alábbiak fedezésére szolgál:
— az Európai Tanácshoz kapcsolódó orvosi költségek,
— a nővérszobák működési költségei, a felhasználás, az ellátás és az orvosi készülékek költségei,
— az orvosi vizsgálatok költségei (felvételkor végzett és éves),
— a leszázalékolást megállapító bizottság és az egyedi szakértői vélemények címsorában elszámolandó költségek,
— a képernyő előtt végzett munkához szükséges szemüveg költségei.
A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
A főtitkár által elfogadott 2/2010. sz. belső irányelv a képernyő előtt végzett munkához szükséges szemüveg
költségeinek megtérítéséről.
1321

Éttermek és étkezdék
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az éttermek és étkezdék üzemeltetője által nyújtott szolgáltatások díjazásának fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.
1322

Bölcsődék és napközi otthonok
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2 646 000

2014. évi teljesítés

2 593 000

2 250 000,—
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1322

(folytatás)

Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— a Gyermekfelügyeleti Központnak és más bölcsődéknek, napközi otthonoknak a (Bizottság részére fizetendő)
kiadásaihoz való tanácsi hozzájárulás,
— a tanácsi bölcsőde üzemeltetéséből származó működési költségek.
A szülői hozzájárulásból és a szülőket foglalkoztató szervezetek hozzájárulásaiból származó bevételek címzett bevételeket eredményeznek.
A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: 957 000 EUR.

133

Kiküldetések

1331

A Tanács Főtitkárságának kiküldetési költségei
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

2 980 000

2014. évi teljesítés

3 165 000

2 537 893,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a Tanács Főtitkársága tisztviselőinek kiküldetései és hivatalos útjai során felmerülő költségek fedezésére
szolgál, beleértve az utazási költségeket, a napidíjakat, valamint a kiküldetés során felmerülő járulékos vagy rendkívüli
költségeket.
A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 11., 12. és 13. cikke.
1332

A személyzetnek az Európai Tanáccsal összefüggésben felmerülő utazási költségei
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

600 000

2014. évi teljesítés

600 000

420 044,—
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1332

(folytatás)
Megjegyzések
Ez az előirányzat a Tanács Főtitkársága tisztviselőinek az Európai Tanács konkrét tevékenységeivel összefüggő
kiküldetései és hivatalos útjai során felmerülő költségek fedezésére szolgál, beleértve az utazási költségeket, a
napidíjakat, valamint a kiküldetés során felmerülő járulékos vagy rendkívüli költségeket.
A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 11., 12. és 13. cikke.

134

Az Európai Unió Tanácsa által az akkreditált II. típusú európai iskoláknak nyújtott uniós támogatás
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az Európai Iskolák Igazgatótanácsa által akkreditált II. típusú európai iskolákhoz való tanácsi
hozzájárulás vagy az Európai Iskolák Igazgatótanácsa által akkreditált II. típusú európai iskolákhoz való, a Bizottság
által a Tanács nevében fizetett hozzájárulás fedezésére szolgál, a Bizottsággal kötött szolgáltatási szerződéssel összhangban. Az előirányzat a személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó tanácsi személyzetnek az ilyen iskolákba
beiratkozott gyermekeivel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.
Jogalap
2013. augusztus 1-i C(2013) 4886 bizottsági határozat (HL C 222., 2013.8.2., 8. o.).
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2. CÍM
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi
előirányzatok

Megnevezés

2015. évi
előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

2 0. ALCÍM
200

Épületek

2000

Bérleti díjak

2001

2002

2003

2004

2005

Nem differenciált előirányzatok

2 829 000

2 806 000

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

Nem differenciált előirányzatok

1 000 000

1 000 000

10 000 000,—

1 000,00

Nem differenciált előirányzatok

11 530 000

8 236 000

6 665 677,—

57,81

Nem differenciált előirányzatok

1 635 000

1 740 000

327 288,—

20,02

Nem differenciált előirányzatok

649 000

552 000

489 065,—

75,36

2 0 0. jogcímcsoport – Összesen

17 643 000

14 334 000

18 007 107,—

102,06

19 100 000

17 647 500

13 155 906,—

68,88

4 990 000

5 316 000

3 222 509,—

64,58

Nem differenciált előirányzatok

13 217 000

13 890 000

10 992 419,—

83,17

Nem differenciált előirányzatok

214 000

300 000

164 920,—

77,07

Nem differenciált előirányzatok

604 000

720 000

354 422,—

58,68

2 0 1. jogcímcsoport – Összesen

38 125 000

37 873 500

27 890 176,—

73,15

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

55 768 000

52 207 500

45 897 283,—

82,30

Az épületek kialakítása és felszerelése

Biztonsági munkálatok

Az épületek vásárlásához, építési munkálataihoz és berendezéséhez szükséges előzetes kiadások

2010

Takarítás és karbantartás
Nem differenciált előirányzatok
Víz, gáz, elektromos áram és fűtés
Nem differenciált előirányzatok

2013

2014

0,—

Ingatlanvásárlás

Épületekkel kapcsolatos költségek

2012

18,56

Éves lízingdíjak

201

2011

525 077,—

Az épületek biztonsága és őrzése

Biztosítás

Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek
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EURÓPAI TANÁCS ÉS TANÁCS

2 1. ALCÍM — INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK
2 2. ALCÍM — MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi
előirányzatok

Megnevezés

2015. évi
előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

2 1. ALCÍM
210

Informatika és távközlés

2100

Berendezések és szoftverek beszerzése
Nem differenciált előirányzatok

2101

9 883 000

9 248 000

7 028 169,—

71,11

21 053 000

20 010 000

22 445 215,—

106,61

Nem differenciált előirányzatok

7 384 000

6 005 000

5 940 920,—

80,46

Nem differenciált előirányzatok

1 980 000

3 225 000

1 931 000,—

97,53

2 1 0. jogcímcsoport – Összesen

40 300 000

38 488 000

37 345 304,—

92,67

Nem differenciált előirányzatok

1 016 000

2 664 000

707 802,—

69,67

3 195 000

2 650 000

1 784 239,—

55,84

90 000

100 000

60 303,—

67,00

Nem differenciált előirányzatok

749 000

651 000

490 436,—

65,48

2 1 2. jogcímcsoport – Összesen

4 034 000

3 401 000

2 334 978,—

57,88

Nem differenciált előirányzatok

854 000

1 868 000

1 479 282,—

173,22

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

46 204 000

46 421 000

41 867 366,—

90,61

Nem differenciált előirányzatok

17 802 000

17 802 000

14 074 731,—

79,06

Nem differenciált előirányzatok

465 000

404 000

367 853,—

79,11

Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerek
működtetéséhez és fejlesztéséhez
Nem differenciált előirányzatok

2102

A berendezések és a szoftverek karbantartása

2103

Távközlés

211

Bútorok

212

Műszaki berendezések és felszerelések

2120

Műszaki berendezések és felszerelések vásárlása és cseréje
Nem differenciált előirányzatok

2121

Külső szolgáltatás igénybevétele a műszaki berendezések és
felszerelések működtetéséhez és kifejlesztéséhez
Nem differenciált előirányzatok

2122

213

Műszaki berendezések és felszerelések bérbevétele, karbantartása
és javítása

Szállítás

2 2. ALCÍM
220

Ülések és konferenciák

2200

A delegációk utazási költségei

2201

Egyéb utazási költségek
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EURÓPAI TANÁCS ÉS TANÁCS

2 2. ALCÍM — MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK (folytatás)
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

220

(folytatás)

2202

Tolmácsolási költségek

2203

2204

2205

64 953 834,—

78,50

Nem differenciált előirányzatok

281 000

3 265 000

2 104 480,—

748,93

Nem differenciált előirányzatok

5 462 000

3 458 000

3 190 204,—

58,41

Nem differenciált előirányzatok

275 000

511 000

404 286,—

147,01

2 2 0. jogcímcsoport – Összesen

107 024 000

109 340 000

85 095 388,—

79,51

Nem differenciált előirányzatok

1 361 000

1 461 000

1 243 383,—

91,36

Nem differenciált előirányzatok

4 000 000

4 816 000

4 037 721,—

100,94

Nem differenciált előirányzatok

330 000

380 000

277 881,—

84,21

Nem differenciált előirányzatok

2 560 000

2 190 000

1 962 477,—

76,66

2 2 1. jogcímcsoport – Összesen

8 251 000

8 847 000

7 521 462,—

91,16

Nem differenciált előirányzatok

482 000

536 000

259 742,—

53,89

Nem differenciált előirányzatok

80 000

80 000

82 029,—

102,54

45 000

45 000

19 820,—

44,04

Reprezentációs költségek

Belső ülések egyéb költségei

Konferenciák, kongresszusok és ülések szervezése

Dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadások

Hivatalos Lap

Általános kiadványok

Információ és nyilvános rendezvények

223

Egyéb kiadások

2230

Irodai eszközök

2231

2232

Bérmentesítés

Tanulmányok, felmérések és konzultációk költsége
Nem differenciált előirányzatok

2233

Intézményközi együttműködés
Nem differenciált előirányzatok

2234

% 2014–2016

83 900 000

2210

2213

2014. évi teljesítés

82 739 000

Információ

2212

2015. évi
előirányzatok

Nem differenciált előirányzatok

221

2211

2016. évi
előirányzatok

p.m.

p.m.

3 455,—

Költöztetés
Nem differenciált előirányzatok

370 000

20 000

0,—
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2 2. ALCÍM — MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK (folytatás)
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi
előirányzatok

Megnevezés

223

(folytatás)

2235

Pénzügyi költségek
Nem differenciált előirányzatok

2236

2237

2015. évi
előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

10 000

10 000

5 000,—

50,00

Nem differenciált előirányzatok

1 250 000

1 250 000

1 450 000,—

116,00

Nem differenciált előirányzatok

268 000

267 000

143 403,—

53,51

2 2 3. jogcímcsoport – Összesen

2 505 000

2 208 000

1 963 449,—

78,38

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

117 780 000

120 395 000

94 580 299,—

80,30

2. cím – Összesen

219 752 000

219 023 500 182 344 948,—

82,98

Jogi kiadások és költségek, kár- és költségtérítések

Egyéb működési költségek
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EURÓPAI TANÁCS ÉS TANÁCS

2. CÍM
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

200

Épületek

2000

Bérleti díjak
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2 829 000

2014. évi teljesítés

2 806 000

525 077,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az Európai Tanács és a Tanács által használt épületek bérleti díjainak és adóinak, illetve az üléstermek,
a raktár és a parkolók bérlésének fedezésére szolgál:
— a brüsszeli épületek,
— a luxembourgi épületek (Kirchberg).
A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: 147 000 EUR.
Az előirányzatra vonatkozó kérelmeket a címzett bevétel becsült összegére figyelemmel csökkentették.
2001

Éves lízingdíjak
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a meglévő vagy előkészítés alatt álló bérleti szerződések alapján bérelt épületek vagy épületrészek éves
lízingdíjának fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.
2002

Ingatlanvásárlás
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

1 000 000

2014. évi teljesítés

1 000 000

Megjegyzések
Ez az előirányzat az ingatlanvásárlás fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

10 000 000,—
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2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (folytatás)

200

(folytatás)

2003

Az épületek kialakítása és felszerelése
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

11 530 000

2014. évi teljesítés

8 236 000

6 665 677,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat különösen az épületek alábbi kialakítási költségeinek fedezésére szolgál:
— az épületeknek a működési követelményekkel összhangban történő kialakítása és átalakítása,
— az épületeknek a hatályos biztonsági és egészségvédelmi követelményeknek és előírásoknak megfelelő átalakítása és
műszaki berendezésekkel való ellátása.
A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.
2004

Biztonsági munkálatok
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

1 635 000

2014. évi teljesítés

1 740 000

327 288,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az épületeknek a személyek és javak fizikai és anyagi védelmét szolgáló kialakítási munkálatai
költségeinek fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.
2005

Az épületek vásárlásához, építési munkálataihoz és berendezéséhez szükséges előzetes kiadások
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

649 000

2014. évi teljesítés

552 000

489 065,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat különösen az intézményi épületek bővítéséről és átalakításáról szóló tanulmányokhoz való szakértői
közreműködés költségeinek fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.
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2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (folytatás)

201

Épületekkel kapcsolatos költségek

2010

Takarítás és karbantartás
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

19 100 000

2014. évi teljesítés

17 647 500

13 155 906,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbi takarítási és karbantartási költségek fedezésére szolgál:
— az épület helyiségeinek takarítása,
— egyéb karbantartási és javítási munkák,
— műszaki felszerelések,
— különböző műszaki berendezések (légkondicionálás, fűtés, hulladékkezelés, felvonók, elektromos és biztonsági
berendezések) karbantartási szerződései,
— a kertek és a növények gondozása.
A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.
2011

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

4 990 000

2014. évi teljesítés

5 316 000

3 222 509,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a víz-, gáz-, elektromosáram- és fűtési költségek fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.
2012

Az épületek biztonsága és őrzése
2016. évi előirányzatok

13 217 000

2015. évi előirányzatok

13 890 000

2014. évi teljesítés

10 992 419,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat alapvetően az Európai Tanács és a Tanács által használt épületek fenntartási és őrzési költségeinek
fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.
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2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (folytatás)

201

(folytatás)

2013

Biztosítás
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

214 000

2014. évi teljesítés

300 000

164 920,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az Európai Tanács és a Tanács által használt épületekre vonatkozóan a biztosítótársaságokkal kötött
szerződések biztosítási díjainak fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.
2014

Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

604 000

2014. évi teljesítés

720 000

354 422,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az épületekkel kapcsolatos egyéb olyan folyó kiadások fedezésére szolgál, amelyek nem tartoznak ezen
alcím más jogcímcsoportjai alá, így különösen a szemétszállítás, a jelzések, valamint a szakosodott szervek által végzett
ellenőrzések költségei.
A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 1. ALCÍM — INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK

210

Informatika és távközlés

2100

Berendezések és szoftverek beszerzése
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

9 883 000

2014. évi teljesítés

9 248 000

7 028 169,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a számítógépes rendszerekhez és alkalmazásokhoz tartozó berendezések és szoftverek beszerzésével
vagy bérbevételével kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.
2101

Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerek működtetéséhez és fejlesztéséhez
2016. évi előirányzatok

21 053 000

2015. évi előirányzatok

20 010 000

2014. évi teljesítés

22 445 215,—
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2 1. ALCÍM — INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK (folytatás)

210

(folytatás)

2101

(folytatás)
Megjegyzések
Ez az előirányzat a számítógépes rendszerek és alkalmazások működtetéséhez és fejlesztéséhez számítógépes szolgáltató
és tanácsadó cégektől igénybe vett szolgáltatás vagy képzés – beleértve a felhasználóknak nyújtott támogatást is –
költségeinek fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2102

A berendezések és a szoftverek karbantartása
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

7 384 000

2014. évi teljesítés

6 005 000

5 940 920,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a számítógépes berendezések és rendszerek, valamint az alkalmazásokhoz tartozó szoftverek
karbantartásával kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.
2103

Távközlés
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 980 000

2014. évi teljesítés

3 225 000

1 931 000,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az előfizetési, kommunikációs és adatátviteli költségeknek a fedezésére szolgál.
Ezek a becslések a telefonbeszélgetések költségeinek visszatérítéséből származó, ismételten felhasználható összegek
figyelembevételével készültek.
A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

211

Bútorok
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 016 000

2014. évi teljesítés

2 664 000

707 802,—

2016.2.24.

HU

L 48/289

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

EURÓPAI TANÁCS ÉS TANÁCS

2 1. ALCÍM — INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK (folytatás)

211

(folytatás)

Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— bútorok és speciális bútorok vásárlása,
— egyes, legalább tizenöt éve vásárolt vagy tovább nem használható bútorok cseréje,
— bútorok bérbevétele,
— bútorok karbantartása és javítása.
A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

212

Műszaki berendezések és felszerelések

2120

Műszaki berendezések és felszerelések vásárlása és cseréje
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

3 195 000

2014. évi teljesítés

2 650 000

1 784 239,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a különböző – különösen az archiválás, a beszerzési osztály, a biztonság, a konferenciák, az étkezdék
és az épületek számára szükséges – rögzített és mobil műszaki berendezések és felszerelések vásárlásával és cseréjével
kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.
2121

Külső szolgáltatás igénybevétele a műszaki berendezések és felszerelések működtetéséhez és kifejlesztéséhez
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

90 000

2014. évi teljesítés

100 000

60 303,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat – különösen a konferenciák és étkezdék számára szükséges – technikai segítségnyújtással és
ellenőrzéssel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

L 48/290

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

EURÓPAI TANÁCS ÉS TANÁCS

2 1. ALCÍM — INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK (folytatás)

212

(folytatás)

2122

Műszaki berendezések és felszerelések bérbevétele, karbantartása és javítása
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

749 000

651 000

490 436,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a műszaki berendezések és felszerelések bérbevételével kapcsolatos költségek, valamint e műszaki
berendezések és felszerelések karbantartási és javítási költségeinek fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

213

Szállítás
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

854 000

2014. évi teljesítés

1 868 000

1 479 282,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat többek között az alábbiak fedezésére szolgál:
— a gépjárműállomány beszerzése, lízingje és cseréje,
— a gépjárműkölcsönzés költségei,
— a szolgálati gépjárművek karbantartásának és javításának költségei (üzemanyag, gumiabroncsok stb. vásárlása),
— a Tanács Főtitkársága által elfogadott mobilitási politika költségei.
A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 2. ALCÍM — MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

220

Ülések és konferenciák

2200

A delegációk utazási költségei
2016. évi előirányzatok

17 802 000

2015. évi előirányzatok

17 802 000

2014. évi teljesítés

14 074 731,—
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220

(folytatás)

2200

(folytatás)
Megjegyzések
Ez az előirányzat a tagállami küldöttek utazási költségeinek fedezésére szolgál, a Tanács főtitkárának 30/2013
határozatával összhangban.
A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.
Jogalap
A Tanács főtitkárának 30/2013 határozata a tagállamok küldöttei számára felmerülő utazási költségek megtérítéséről.

2201

Egyéb utazási költségek
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

465 000

2014. évi teljesítés

404 000

367 853,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a Tanács főtitkára vagy az Európai Tanács elnöke által valamilyen ülésre meghívott vagy kiküldetésbe
küldött szakértők utazási költségeinek és napidíjának fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.
Jogalap
Az Európai Unió Tanácsa főtitkárhelyettesének 21/2009 határozata az Európai Unió Tanácsa személyzetének tagjaitól
eltérő személyek kiküldetési költségeinek megtérítéséről.
2202

Tolmácsolási költségek
2016. évi előirányzatok

82 739 000

2015. évi előirányzatok

83 900 000

2014. évi teljesítés

64 953 834,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a tolmácsolási költségek fedezésére szolgál, a Tanács főtitkárának 111/2007 határozatával összhangban.
A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.
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(folytatás)

2202

(folytatás)
Jogalap
A Tanács főtitkárának 111/2007 határozata az Európai Tanács, a Tanács és előkészítő szervei részére történő
tolmácsolásról.

2203

Reprezentációs költségek
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

281 000

2014. évi teljesítés

3 265 000

2 104 480,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az intézményre háruló kötelezettségekkel kapcsolatos, reprezentációs és egyéb költségek formájában
megjelenő kiadások fedezésére szolgál, az étkeztetés kivételével.
A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.
2204

Belső ülések egyéb költségei
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

5 462 000

2014. évi teljesítés

3 458 000

3 190 204,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az intézményre háruló kötelezettségekkel kapcsolatos – étkeztetési költségek formájában megjelenő
(pl. étel, ital, snack) – kiadások fedezésére szolgál, beleértve az étkeztetési szerződésekhez kapcsolódó termékeket és
szolgáltatásokat is (pl. mosatás, abrosz vásárlása és kisebb beszerzések).
A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.
2205

Konferenciák, kongresszusok és ülések szervezése
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

275 000

2014. évi teljesítés

511 000

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

404 286,—
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221

Információ

2210

Dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadások
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 361 000

2014. évi teljesítés

1 461 000

1 243 383,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— könyvek és más művek papíralapú hordozón és/vagy digitális formában történő vásárlása a könyvtár számára,
— hírlapok, folyóiratok, tartalomelemzést biztosító szolgáltatások és más online kiadványok előfizetése (a sajtóügynökségek kivételével); ez az előirányzat az ilyen kiadványok sokszorosításával, valamint papíralapú hordozón és/
vagy elektronikus úton történő terjesztésével kapcsolatban felmerülő jogdíjak fedezésére is szolgál,
— a külső dokumentációs és statisztikai adatbázisokhoz való hozzáférés költségei,
— a telex-hírügynökségi előfizetések költségei,
— a könyvek és folyóiratok megőrzéséhez szükséges kötési és egyéb költségek.
A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.
2211

Hivatalos Lap
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

4 000 000

2014. évi teljesítés

4 816 000

4 037 721,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat azon szövegek előkészítési, kiadási és terjesztési költségeinek fedezésére szolgál, amelyeket a Tanács –
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikke és az uniós jogi aktusok hatálybalépése alapján – köteles az
Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétenni.
A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.
2212

Általános kiadványok
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

330 000

2014. évi teljesítés

380 000

277 881,—
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(folytatás)

2212

(folytatás)
Megjegyzések
Ez az előirányzat az Európai Unió tagállamainak hivatalos nyelvein készült kiadványok hagyományos (papíron vagy
mikrofilmen), illetve elektronikus úton történő előkészítése és kiadása költségeinek, valamint az Európai Unió Hivatalos
Lapjában közzétettektől eltérő európai tanácsi és tanácsi kiadványok terjesztési költségeinek fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2213

Információ és nyilvános rendezvények
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2 560 000

2014. évi teljesítés

2 190 000

1 962 477,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— többek között a Tanács nyilvános üléseiből és az intézmény munkájáról tudósító audiovizuális média támogatásából
(berendezések bérlése és rádió-televízió szolgáltatási szerződések, beszerzés, a rádió-televízió adáshoz szükséges
berendezések karbantartása és javítása, külső fotószolgálat stb.) felmerülő költségek,
— egyéb információs és közönségkapcsolati tevékenységek költségei,
— az intézmény tevékenységéhez kapcsolódó kiadványok közzétételének és terjesztésük ösztönzésének, továbbá a
nyilvános rendezvények népszerűsítésének a költségei, ideértve a járulékos igazgatási és infrastrukturális költségeket
is.
A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.
223

Egyéb kiadások

2230

Irodai eszközök
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

482 000

Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— papír beszerzése,
— fénymásolatok és díjak,

2014. évi teljesítés

536 000

259 742,—
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223

(folytatás)

2230

(folytatás)
— bizonyos irodaszerek és irodai eszközök (napi használatra szolgáló eszközök),
— nyomtatott anyagok,
— a küldemények továbbításához szükséges eszközök (borítékok, csomagolópapír, a bérmentesítő géphez tartozó
klisék, bélyegzők, keretek),
— a sokszorosítóüzem készletei (a nyomtatóhoz szükséges tinta, ofszetlemezek, a klisék előkészítéséhez szükséges
filmek és vegyszerek).
A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2231

Bérmentesítés
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

80 000

2014. évi teljesítés

80 000

82 029,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a küldemények bérmentesítésének fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.
2232

Tanulmányok, felmérések és konzultációk költsége
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

45 000

2014. évi teljesítés

45 000

19 820,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat magasan képzett szakértők által szerződéses alapon készített tanulmányok és konzultációk költségeinek fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.
2233

Intézményközi együttműködés
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

3 455,—
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(folytatás)

2233

(folytatás)
Megjegyzések
Az előirányzat az intézményközi tevékenységekkel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2234

Költöztetés
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

370 000

20 000

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a berendezések költöztetési és szállítási költségeinek fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.
2235

Pénzügyi költségek
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

10 000

10 000

5 000,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat valamennyi pénzügyi költség, így a bankköltségek fedezésére is szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.
2236

Jogi kiadások és költségek, kár- és költségtérítések
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 250 000

2014. évi teljesítés

1 250 000

1 450 000,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— azon költségek, amelyek viselésére az Európai Unió Bírósága három testületének bármelyike (azaz a Bíróság, a
Törvényszék és a Közszolgálati Törvényszék) kötelezheti a Tanácsot,
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223

(folytatás)

2236

(folytatás)
— olyan külső ügyvédek által felszámított tiszteletdíj, akik a Tanácsot bírósági eljárásban képviselik vagy a Tanácsnak
adminisztratív vagy szerződéses ügyekben tanácsot adnak,
— a Tanácsra háruló kártérítések és jóvátételek.
A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2237

Egyéb működési költségek
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

268 000

2014. évi teljesítés

267 000

143 403,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— biztosítási költségek, a 2 0 1 3. jogcím alá tartozó épületbiztosítás kivételével,
— a DGA által elfogadott szabályoknak megfelelően munkaruha vásárlása a személyzet számára, az üzemi dolgozók és
a belső szolgálat tagjainak munkafelszerelései, valamint a munkaruházat javítási és karbantartási költségei,
— néhány, az uniós intézmények munkájához közvetlenül kapcsolódó tevékenységet végző szervezet kiadásaihoz való
tanácsi hozzájárulás,
— az előző címsorokban kifejezetten nem szereplő működési költségek (zászlók, egyéb szolgáltatások).
A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel összege: p.m.
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10. CÍM
EGYÉB KIADÁSOK
10 0. ALCÍM — ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK
10 1. ALCÍM — RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi
előirányzatok

2015. évi
előirányzatok

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

2 000 000

1 000 000

0,—

10 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

2 000 000

1 000 000

0,—

10. cím – Összesen

2 000 000

1 000 000

0,—

MINDÖSSZESEN

545 054 000

Megnevezés

10 0. ALCÍM
10 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

10 1. ALCÍM

2014. évi teljesítés

541 791 500 484 574 968,—

% 2014–2016

88,90
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10. CÍM
EGYÉB KIADÁSOK

10 0. ALCÍM — ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Az ebben az alcímben szereplő előirányzatok átmeneti jellegűek, és csak más alcímekhez történő átcsoportosításuk után
használhatók fel a költségvetési rendelettel összhangban.
Jogalap
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

10 1. ALCÍM — RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2 000 000

2014. évi teljesítés

1 000 000

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a pénzügyi év során hozott költségvetési döntések nyomán felmerülő, előre nem becsülhető kiadások
fedezésére szolgál.
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SZEMÉLYZET
Európai Tanács és Tanács

2015
Tisztségcsoport és besorolási fokozat

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek
Az Európai Tanács elnöke

Egyéb

—

—

1

—
—

Kategórián kívüli

1

AD 16

8

AD 15

33 ( )

1

AD 14

165 ( )

2

1

AD 13

151

3

—

AD 12

139

2

2

AD 11

89

—

—

AD 10

90

3

—

AD 9

128

1

—

AD 8

176

—

—

AD 7

166

1

—

AD 6

125

3

—

AD 5

130

—

—

1 400

17

3

AST 11

30

—

—

AST 10

23

1

—

AST 9

96

—

—

AST 8

191

3

—

AST 7

170

—

—

AST 6

167

3

—

AST 5

205

4

—

AST 4

238

1

—

AST 3

257

3

—

AST 2

136

1

—

AST 1

67

—

—

1 580

16

—

AST/SC 6

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

AST/SC 1

55

—

—

55

—

—

3 036

33

3

1

2

AD összesen

AST összesen

AST/SC összesen
Összesen
Mindösszesen
(1) Ebből négy AD 16 besorolású ad personam.
(2) Ebből hét AD 15 besorolású ad personam.

3 072
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EURÓPAI TANÁCS ÉS TANÁCS

2016
Tisztségcsoport és besorolási fokozat

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek
Az Európai Tanács elnöke

Egyéb

Kategórián kívüli

1

—

—

AD 16

8

1

—

AD 15

33 (1)

1

—

AD 14

152 (2)

2

1

AD 13

133

3

—

AD 12

160

2

2

AD 11

78

1

—

AD 10

97

5

—

AD 9

148

1

—

AD 8

192

—

—

AD 7

151

1

—

AD 6

139

3

—

AD 5

119

—

—

1 410

20

3

18

—

—

AST 10

22

—

—

AST 9

119

2

—

AST 8

182

1

—

AST 7

170

—

—

AST 6

161

3

—

AST 5

205

3

—

AST 4

220

1

—

AST 3

228

2

—

AST 2

131

1

—

AST 1

47

—

—

1 503

13

—

AST/SC 6

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

AST/SC 1

90

—

—

90

—

—

3 004

33

3

AD összesen
AST 11

AST összesen

AST/SC összesen
Összesen
Mindösszesen
(1) Ebből négy AD 16 besorolású ad personam.
(2) Ebből hét AD 15 besorolású ad personam.

3 040
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III. SZAKASZ
BIZOTTSÁG
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BIZOTTSÁG

BEVÉTELEK
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG

4. CÍM
AZ INTÉZMÉNYEKNÉL ÉS EGYÉB UNIÓS SZERVEKNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ
BEVÉTELEK
4 0. ALCÍM — KÜLÖNFÉLE ADÓK ÉS LEVONÁSOK
4 1. ALCÍM — HOZZÁJÁRULÁS A NYUGDÍJRENDSZEREKHEZ
4 2. ALCÍM — EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK A NYUGDÍJRENDSZEREKHEZ
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi
költségvetési év

Megnevezés

2015. évi
költségvetési év

2014. évi
költségvetési év

% 2014–2016

4 0. ALCÍM
400

Az intézményi tagok, a tisztviselők, az egyéb alkalmazottak és a nyugdíjban részesülő személyek illetményéből, béréből és juttatásaiból levont adóból
származó bevételek

551 045 378

519 310 407

515 061 234,89

93,47

403

Az aktív foglalkoztatásban álló intézményi tagok,
tisztviselők és egyéb alkalmazottak illetményéből
levont ideiglenes hozzájárulásból származó bevételek

p.m.

p.m.

404

Az aktív foglalkoztatásban álló intézményi tagok,
tisztviselők és egyéb alkalmazottak illetményéből
levont különleges illetékből és szolidaritási adóból
származó bevételek

54 463 584

53 683 717

75 484 787,53

138,60

605 508 962

572 994 124

590 904 785,74

97,59

292 000 614

282 537 089

228 635 783,30

78,30

91 492 938

94 796 621

90 058 008,66

98,43

100 000

100 000

70 469,59

70,47

383 593 552

377 433 710

318 764 261,55

83,10

21 623 969

21 738 484

17 570 830,30

81,26

4 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

21 623 969

21 738 484

17 570 830,30

81,26

4. cím – Összesen

1 010 726 483

972 166 318

927 239 877,59

91,74

4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

358 763,32

4 1. ALCÍM
410

A munkaerő által a nyugdíjrendszerbe befizetett
járulékok

411

Nyugdíjrendszeri jogok átadása, illetve alkalmazottak
általi megvétele

412

A fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és
időszaki alkalmazottak hozzájárulása a nyugdíjrendszerekhez
4 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

4 2. ALCÍM
420

Decentralizált szervek és nemzetközi szervezetek
munkaadói hozzájárulása a nyugdíjrendszerhez
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BIZOTTSÁG

4. CÍM
AZ INTÉZMÉNYEKNÉL ÉS EGYÉB UNIÓS SZERVEKNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ
BEVÉTELEK

4 0. ALCÍM — KÜLÖNFÉLE ADÓK ÉS LEVONÁSOK

400

Az intézményi tagok, a tisztviselők, az egyéb alkalmazottak és a nyugdíjban részesülő személyek illetményéből,
béréből és juttatásaiból levont adóból származó bevételek
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

551 045 378

2014. évi költségvetési év

519 310 407

515 061 234,89

Megjegyzések
Ez a bevétel magában foglal minden, az illetmények, bérek és járandóságok valamennyi típusára kivetett adót, kivéve a
Bizottság tagjainak, a közösségi tisztviselőknek, egyéb alkalmazottaknak és a kiadási kimutatás minden egyes címének
01. alcímében említett, a munkaviszony megszűnésekor kompenzációs kifizetésben részesülő személyeknek, valamint a
nyugdíjban részesülő személyeknek fizetett ellátásokat és családi pótlékokat.
A bevételek becsült összege magában foglalja az Európai Beruházási Bank, az Európai Központi Bank és az Európai
Beruházási Alap összegeit is.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv és különösen annak 12. cikke.
A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a
Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke
elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi
rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.).
Az Európai Közösségeket illető adó alkalmazása feltételeinek és eljárásának megállapításáról szóló, 1968. február 29-i
260/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 56., 1968.3.4., 8. o.).
Az élet- és munkakörülmények javítását szolgáló európai alapítvány személyi állománya alkalmazási feltételeinek
megállapításáról szóló, 1976. június 29-i 1860/76/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 214., 1976.8.6., 24.
o.).

403

Az aktív foglalkoztatásban álló intézményi tagok, tisztviselők és egyéb alkalmazottak illetményéből levont ideiglenes
hozzájárulásból származó bevételek
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

358 763,32
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4 0. ALCÍM — KÜLÖNFÉLE ADÓK ÉS LEVONÁSOK (folytatás)

403

(folytatás)

Megjegyzések

Az ideiglenes hozzájárulásra vonatkozó rendelkezéseket 2003. június 30-ig alkalmazták. Ezért ez a költségvetési sor a
Bizottság tagjai, valamint az aktív foglalkoztatásban lévő tisztviselők és egyéb alkalmazottak illetményéből származó
ideiglenes hozzájárulás maradványösszegéből eredő bevételeket foglalja magában.

Jogalap

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen 2003. december 15-ig hatályban lévő
változatának 66a. cikke.
A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a
Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke
elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi
rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.).

404

Az aktív foglalkoztatásban álló intézményi tagok, tisztviselők és egyéb alkalmazottak illetményéből levont
különleges illetékből és szolidaritási adóból származó bevételek
2016. évi költségvetési év

54 463 584

2015. évi költségvetési év

53 683 717

2014. évi költségvetési év

75 484 787,53

Megjegyzések

A jogcímcsoport a személyzeti szabályzat 66a. cikkével összhangban az aktív foglalkoztatásban lévő tisztviselők és
egyéb alkalmazottak illetményéből levont különleges illetékből és szolidaritási adóból származó bevételek nyilvántartására szolgál.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 66a. cikke.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a
Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke
elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi
rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.).
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4 1. ALCÍM — HOZZÁJÁRULÁS A NYUGDÍJRENDSZEREKHEZ

410

A munkaerő által a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékok
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

292 000 614

2014. évi költségvetési év

282 537 089

228 635 783,30

Megjegyzések
Ez a bevétel a személyzet nyugdíjrendszerhez való hozzájárulását tartalmazza.

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
Az élet- és munkakörülmények javítását szolgáló európai alapítvány személyi állománya alkalmazási feltételeinek
megállapításáról szóló, 1976. június 29-i 1860/76/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 214., 1976.8.6., 24.
o.).

411

Nyugdíjrendszeri jogok átadása, illetve alkalmazottak általi megvétele
2015. évi költségvetési év

2016. évi költségvetési év

91 492 938

2014. évi költségvetési év

94 796 621

90 058 008,66

Megjegyzések
Ez a bevétel a tisztviselők által korábbi munkahelyeiken szerzett nyugdíjrendszeri jogok biztosításmatematikai
egyenértékének vagy átalánydíjas visszavásárlási értékének az Uniónak történő befizetését tartalmazza.

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

412

A fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és időszaki alkalmazottak hozzájárulása a nyugdíjrendszerekhez
2015. évi költségvetési év

2016. évi költségvetési év

100 000

2014. évi költségvetési év

100 000

70 469,59

Megjegyzések
A személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és egyéb alkalmazottak folytathatják a nyugdíjjogosultság szerzését, feltéve, hogy a munkáltató hozzájárulásának költségét is viselik.

L 48/308

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG

4 1. ALCÍM — HOZZÁJÁRULÁS A NYUGDÍJRENDSZEREKHEZ (folytatás)

412

(folytatás)
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

4 2. ALCÍM — EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK A NYUGDÍJRENDSZEREKHEZ

420

Decentralizált szervek és nemzetközi szervezetek munkaadói hozzájárulása a nyugdíjrendszerhez
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

21 623 969

21 738 484

2014. évi költségvetési év

17 570 830,30

Megjegyzések
Ez a bevétel a decentralizált ügynökségek és nemzetközi szervezetek nyugdíjrendszerhez való munkaadói hozzájárulását
tartalmazza.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
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BIZOTTSÁG

5. CÍM
AZ INTÉZMÉNY IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
5 0. ALCÍM — INGÓSÁGOK ÉS INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
5 1. ALCÍM — BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
5 2. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ
BEVÉTELEK
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

2016. évi
költségvetési év

2015. évi
költségvetési év

2014. évi
költségvetési év

% 2014–2016

5 0. ALCÍM
500

Ingóságok értékesítéséből származó bevételek

5000

Járművek értékesítéséből származó bevételek – Címzett
bevétel

p.m.

p.m.

16 070,—

5001

Egyéb ingóságok értékesítéséből származó bevételek –
Címzett bevétel

p.m.

p.m.

80 563,23

5002

Egyéb intézmények és szervezetek részére teljesített
termékértékesítésből származó bevételek – Címzett
bevétel

p.m.

p.m.

661 233,62

p.m.

p.m.

757 866,85

5 0 0. jogcímcsoport – Összesen
501

Ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek

p.m.

p.m.

0,—

502

Kiadványok, nyomtatványok és filmek értékesítéséből
származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

220 985,04

5 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

978 851,89

510

Felszerelések és berendezések bérbeadásából származó
bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

649,34

511

Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából
származó bevételek, a bérbeadással kapcsolatos díjak
visszatérítése

5110

Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából
származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

11 461 316,16

5111

A bérbeadással kapcsolatos díjak visszatérítése –
Címzett bevétel

5 1. ALCÍM

p.m.

p.m.

2 279 119,67

5 1 1. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

13 740 435,83

5 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

13 741 085,17

Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, az
intézmény számláira befolyó banki és egyéb kamatokból származó bevételek

p.m.

p.m.

1 242 137,25

Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, a támogatott szervezetek számláira befolyó és a Bizottsághoz
átutalt banki és egyéb kamatokból származó
bevételek

10 000 000

50 000 000

15 550 692,95

155,51

522

Előfinanszírozásból származó kamatok

40 000 000

40 000 000

18 567 546,46

46,42

523

Vagyonkezelői számlákon keletkezett bevételek –
Címzett bevétel

p.m.

p.m.

50 000 000

90 000 000

5 2. ALCÍM
520

521

5 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

123 434,10
35 483 810,76

70,97
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5 5. ALCÍM — SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁSBÓL ÉS MUNKAVÉGZÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS
VISSZATÉRÍTÉSEK
5 8. ALCÍM — EGYÉB ELLENTÉTELEZÉSEK
5 9. ALCÍM — AZ IGAZGATÁSBÓL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

2016. évi
költségvetési év

2015. évi
költségvetési év

2014. évi
költségvetési év

% 2014–2016

5 5. ALCÍM
550

Egyéb intézmények és szervezetek részére teljesített
szolgáltatásokból és munkavégzésből származó bevételek, ideértve az egyéb intézmények és szervezetek
helyett fizetett, majd általuk megtérített kiküldetési
díjakat – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

551

Harmadik személyek részére, kérésükre teljesített
szolgáltatásokból származó bevételek – Címzett
bevétel

28 106 531,21

p.m.

p.m.

3 270 929,37

5 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

31 377 460,58

570

A jogalap nélkül kifizetett összegek visszafizetéséből
származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

7 597 218,18

571

Meghatározott célú bevételek (alapítványi befizetések, támogatások, adományok, hagyaték),
ideértve az egyes intézmények saját címzett bevételeit
– Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

572

Más intézmény nevében teljesített jóléti kiadások
visszafizetése

p.m.

p.m.

0,—

573

Az intézmény adminisztratív működéséhez
kapcsolódó egyéb hozzájárulások és visszatérítések –
Címzett bevétel

5 7. ALCÍM

p.m.

p.m.

159 983 344,34

5 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

167 580 562,52

580

Bérleti díjakból származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

581

Beszedett biztosítási díjakból származó bevételek –
Címzett bevétel

p.m.

p.m.

31 318,13

p.m.

p.m.

31 318,13

5 8. ALCÍM

5 8. ALCÍM – ÖSSZESEN

5 9. ALCÍM
590

Az igazgatásból származó egyéb bevételek

5 000 000

4 000 000

6 556 038,20

131,12

5 9. ALCÍM – ÖSSZESEN

5 000 000

4 000 000

6 556 038,20

131,12

5. cím – Összesen

55 000 000

94 000 000

255 749 127,25

465,00
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5. CÍM
AZ INTÉZMÉNY IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0. ALCÍM — INGÓSÁGOK ÉS INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

500

Ingóságok értékesítéséből származó bevételek

5000

Járművek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

16 070,—

Megjegyzések
Ez a jogcím az intézmény gépjárművei értékesítéséből vagy részleges cseréjéből származó bevételek kimutatására
szolgál. Tartalmazza azon járművek értékesítéséből származó bevételeket is, amelyeket a könyv szerinti érték teljes
értékcsökkenésének elszámolását követően lecserélnek vagy leselejteznek.
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a) és b) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek
tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket
lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.
5001

Egyéb ingóságok értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

80 563,23

Megjegyzések
Ez a jogcím az intézmény tulajdonát képező ingó vagyon (a gépjárművek kivételével) értékesítéséből vagy részleges
cseréjéből származó bevételek kimutatására szolgál. Tartalmazza azon berendezések, felszerelések, anyagok és
tudományos és technikai készülékek értékesítéséből származó bevételeket is, amelyeket a könyv szerinti érték teljes
értékcsökkenésének elszámolását követően lecserélnek vagy leselejteznek.
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a) és b) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek
tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket
lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.
5002

Egyéb intézmények és szervezetek részére teljesített termékértékesítésből származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

661 233,62

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének e) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és
további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti
kiadásokat fedezték.

L 48/312

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG

5 0. ALCÍM — INGÓSÁGOK ÉS INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (folytatás)

501

Ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
Ez a jogcímcsoport az intézményhez tartozó ingatlantulajdon értékesítéséből származó bevételt rögzíti.
502

Kiadványok, nyomtatványok és filmek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

220 985,04

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének h) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és
további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti
kiadásokat fedezték.
E jogcímcsoport tartalmazza továbbá az ilyen termékek elektronikus eszköz útján történő értékesítéséből származó
jövedelmeket.

5 1. ALCÍM — BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

510

Felszerelések és berendezések bérbeadásából származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

649,34

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és
további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti
kiadásokat fedezték.
511

Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek, a bérbeadással kapcsolatos díjak visszatérítése

5110

Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

11 461 316,16

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és
további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti
kiadásokat fedezték.
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5 1. ALCÍM — BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (folytatás)

511

(folytatás)

5111

A bérbeadással kapcsolatos díjak visszatérítése – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

2 279 119,67

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és
további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti
kiadásokat fedezték.

5 2. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

520

Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, az intézmény számláira befolyó banki és egyéb kamatokból származó
bevételek
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

1 242 137,25

Megjegyzések
A jogcímcsoport a befektetésekből vagy folyósított hitelekből, valamint az intézmények számláin jóváírt vagy azokra
terhelt banki és egyéb kamatokból származó bevételek kimutatására szolgál.
521

Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, a támogatott szervezetek számláira befolyó és a Bizottsághoz átutalt banki
és egyéb kamatokból származó bevételek
2016. évi költségvetési év

10 000 000

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

50 000 000

15 550 692,95

Megjegyzések
Ez a jogcímcsoport az azon támogatott szervezetek általi kamat-visszafizetésből keletkező bevételeket tartalmazza,
amelyek kamatozó számlán tartották a Bizottságtól kapott előlegeket. Amennyiben nem kerülnek felhasználásra, ezeket
az előlegeket és kamatokat vissza kell fizetni a Bizottságnak.
522

Előfinanszírozásból származó kamatok
2016. évi költségvetési év

40 000 000

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

40 000 000

Megjegyzések
Ez a jogcímcsoport az előfinanszírozás kamataiból származó bevételek rögzítésére szolgál.

18 567 546,46
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5 2. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (folytatás)

522

(folytatás)
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének d) pontja értelmében ez a bevétel további előirányzatok beállítását
teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.
A költségvetésből biztosított előfinanszírozási kifizetésekből származó kamat nem az Uniót illeti, kivéve akkor, ha erről
a hatáskör-átruházási megállapodások – a harmadik országokkal vagy az általuk kijelölt szervekkel kötött megállapodások kivételével – eltérően rendelkeznek. Ilyen rendelkezések esetén az ilyen kamatot vagy újra fel kell használni a
megfelelő fellépésre, a költségvetési rendelet 23. cikke (1) bekezdése első albekezdésének c) pontjával összhangban a
kifizetési kérelmekből levonva, vagy vissza kell fizettetni.
Az 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelet az előfinanszírozásból származó kamatok könyvelésére vonatkozó
előírásokat is tartalmazza.
Jogalap
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) és különösen annak 8. cikke (4) bekezdése és 21. cikke (3) bekezdésének d) pontja.
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól szóló, 2012. október 29-i 1268/2012/EU felhatalmazáson
alapuló bizottsági rendelet (HL L 362., 2012.12.31., 1. o.).

523

Vagyonkezelői számlákon keletkezett bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

123 434,10

Megjegyzések
Ez a jogcímcsoport a vagyonkezelői számlákon keletkezett kamatok és egyéb bevételek nyilvántartására szolgál.
A vagyonkezelői számlákat az Unió nevében uniós programokat kezelő nemzetközi pénzügyi intézmények (Európai
Beruházási Alap, Európai Beruházási Bank, az Európa Tanács Fejlesztési Bankja/Kreditanstalt für Wiederaufbau, Európai
Újjáépítési és Fejlesztési Bank) kezelik, illetve az Unió által befizetett összegek mindaddig a számlán maradnak, amíg
azokat az egyes programok kedvezményezetteinek – pl. kis- és középvállalkozások vagy a csatlakozó országok
projektjeit kezelő intézmények – rendelkezésére nem bocsátják.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (4) bekezdése értelmében az uniós programok céljára tartott vagyonkezelői
számlákon keletkezett kamatok további előirányzatok beállítását teszik lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető
bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.
Jogalap
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) és különösen annak 21. cikke (4) bekezdése.
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523

(folytatás)
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól szóló, 2012. október 29-i 1268/2012/EU felhatalmazáson
alapuló bizottsági rendelet (HL L 362., 2012.12.31., 1. o.).

5 5. ALCÍM — SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁSBÓL ÉS MUNKAVÉGZÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

550

Egyéb intézmények és szervezetek részére teljesített szolgáltatásokból és munkavégzésből származó bevételek,
ideértve az egyéb intézmények és szervezetek helyett fizetett, majd általuk megtérített kiküldetési díjakat – Címzett
bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

28 106 531,21

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének e) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és
további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti
kiadásokat fedezték.

551

Harmadik személyek részére, kérésükre teljesített szolgáltatásokból származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

3 270 929,37

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és
további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti
kiadásokat fedezték.

5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

570

A jogalap nélkül kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

7 597 218,18

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és
további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti
kiadásokat fedezték.
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(folytatás)

571

Meghatározott célú bevételek (alapítványi befizetések, támogatások, adományok, hagyaték), ideértve az egyes
intézmények saját címzett bevételeit – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének d) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és
további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti
kiadásokat fedezték.
572

Más intézmény nevében teljesített jóléti kiadások visszafizetése
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
Ez a jogcímcsoport a más intézmény nevében teljesített jóléti kiadások visszafizetéséből származó jövedelem rögzítésére
szolgál.
573

Az intézmény adminisztratív működéséhez kapcsolódó egyéb hozzájárulások és visszatérítések – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

159 983 344,34

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 8. ALCÍM — EGYÉB ELLENTÉTELEZÉSEK

580

Bérleti díjakból származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének g) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és
további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti
kiadásokat fedezték.
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5 8. ALCÍM — EGYÉB ELLENTÉTELEZÉSEK (folytatás)

581

Beszedett biztosítási díjakból származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

31 318,13

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének f) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és
további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti
kiadásokat fedezték.

5 9. ALCÍM — AZ IGAZGATÁSBÓL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

590

Az igazgatásból származó egyéb bevételek
2016. évi költségvetési év

5 000 000

2015. évi költségvetési év

4 000 000

Megjegyzések
Ez a jogcímcsoport rögzíti az egyéb adminisztratív műveletekből származó bevételeket.

2014. évi költségvetési év

6 556 038,20
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6. CÍM
HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK AZ UNIÓS MEGÁLLAPODÁSOK ÉS PROGRAMOK KERETÉBEN
6 0. ALCÍM — HOZZÁJÁRULÁSOK UNIÓS PROGRAMOKHOZ
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

2016. évi
költségvetési év

2015. évi
költségvetési év

2014. évi
költségvetési év

6 0. ALCÍM
601

Különböző kutatási programok

6011

Svájc–Euratom együttműködési megállapodás az
ellenőrzött termonukleáris fúzió és plazmafizikai
kutatások terén – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

6012

Európai fúziós fejlesztési megállapodások (EFDA) –
Címzett bevétel

p.m.

p.m.

1 916 000,—

6013

Együttműködési megállapodások harmadik országokkal az uniós kutatási programok keretében –
Címzett bevétel

p.m.

p.m.

188 328 679,52

6015

Együttműködési megállapodások harmadik országok
szervezeteivel uniós érdekű tudományos és technológiai projektek (Eureka és egyéb) keretében –
Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

6016

Európai együttműködési megállapodások a
tudományos és műszaki kutatás területén – Címzett
bevétel

p.m.

p.m.

0,—

6 0 1. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

190 244 679,52

602

Egyéb programok

6021

Humanitárius segítségnyújtási akciókhoz rendelt egyéb
bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

49 927 571,36

6 0 2. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

49 927 571,36

603

Társulási megállapodások az Unió és harmadik
országok között

6031

A tagjelölt országok és a nyugat-balkáni potenciális
tagjelöltek uniós programokban való részvételéből
származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

200 597 560,18

6032

A tagjelölt országoktól és a nyugat-balkáni potenciális
tagjelöltektől különböző harmadik országok vámügyi
együttműködési megállapodásokban való részvételéből
származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

670 748,—

6033

Harmadik országok és külső szervek uniós tevékenységekben való részvétele — Címzett bevétel

p.m.

p.m.

135 583 121,90

6 0 3. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

336 851 430,08

6 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

577 023 680,96

% 2014–2016

2016.2.24.
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BIZOTTSÁG

6 1. ALCÍM — EGYÉB KIADÁSOK VISSZAFIZETÉSE
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

2016. évi
költségvetési év

2015. évi
költségvetési év

2014. évi
költségvetési év

6 1. ALCÍM
611

Egy vagy több tagállam helyett eszközölt kiadások
visszafizetése

6113

A 2003/76/EK határozat 4. cikkében előírt befektetésekből származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

53 081 071,04

6114

A Szén- és Acélipari Kutatási Alap kutatási
programjának beszedéseiből származó bevételek

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

53 081 071,04

p.m.

p.m.

1 937,74

6 1 1. jogcímcsoport – Összesen

612

A kifejezetten a kérésre és fizetés ellenében elvégzett
munka eredményeként keletkezett kiadások visszafizetése – Címzett bevétel

614

Kereskedelmileg sikeres projektekhez és tevékenységekhez nyújtott uniós támogatás visszafizetése

6143

A kis- és középvállalkozásokat támogató európai
kockázatitőke-tevékenységekhez nyújtott uniós
támogatás visszafizetése – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a Kohéziós
Alapból finanszírozott kockázatmegosztó eszközök
javára nyújtott uniós támogatás visszafizetése –
Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

6 1 4. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

6144

615

Fel nem használt uniós támogatások visszafizetése

6150

Az Európai Szociális Alap, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap, az Európai Mezőgazdasági Orientációs
és Garanciaalap, a Halászati Orientációs Pénzügyi
Eszköz, a Kohéziós Alap, az Európai Unió Szolidaritási
Alapja, az Előcsatlakozási Strukturális Politikák
Eszköze (ISPA), az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz
(IPA), az Európai Halászati Alap (EHA), a leginkább
rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap, az Európai Tengerügyi és Halászati Alap
(ETHA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alap fel nem használt támogatásainak visszafizetése –
Címzett bevétel

p.m.

p.m.

67 212 656,57

6151

Fel nem használt költségvetési egyensúlyi támogatások
visszafizetése – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

6152

Fel nem használt kamattámogatások visszafizetése –
Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

6153

Az intézmény által kötött szerződések keretében
kifizetett, fel nem használt összegek visszafizetése –
Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

6157

A strukturális alapok, a Kohéziós Alap, az Európai
Halászati Alap, a leginkább rászoruló személyeket
támogató európai segítségnyújtási alap, az Európai
Tengerügyi és Halászati Alap és az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap keretein belül
fizetett előlegek visszafizetése – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,30

Egyéb fel nem használt uniós támogatások visszafizetése – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

582 627,32

p.m.

p.m.

67 795 284,19

6158

6 1 5. jogcímcsoport – Összesen

% 2014–2016
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BIZOTTSÁG

6 1. ALCÍM — EGYÉB KIADÁSOK VISSZAFIZETÉSE (folytatás)
6 2. ALCÍM — FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

616

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség számláján
megjelenő költségek visszafizetése – Címzett bevétel

617

A harmadik országoknak nyújtott uniós támogatás
keretében folyósított összegek visszafizetése

6170

A Dél-Afrikával való együttműködés keretén belüli
visszatérítés – Címzett bevétel
6 1 7. jogcímcsoport – Összesen

2016. évi
költségvetési év

2015. évi
költségvetési év

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

1 754,84

p.m.

p.m.

1 754,84

2014. évi
költségvetési év

618

Élelmiszersegéllyel kapcsolatban folyósított összegek
visszafizetése

6180

Az élelmiszersegély címzettjei, illetve pályázati
nyertesek számára kiutalt többlet visszafizetése –
Címzett bevétel

p.m.

p.m.

15 691,39

6181

Az élelmiszersegély címzettjei által okozott többletköltségek visszafizetése – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

10 000,—

p.m.

p.m.

25 691,39

6 1 8. jogcímcsoport – Összesen

619

Külső szervezetek helyett teljesített egyéb kiadások
visszafizetése

6191

A 77/270/Euratom tanácsi határozat értelmében külső
szervezetek helyett teljesített egyéb kiadások visszafizetése – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

84 113,—

6 1 9. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

84 113,—

6 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

120 989 852,20

p.m.

p.m.

0,—

6 2. ALCÍM
620

Nyersanyagok és különleges hasadóanyagok térítés
ellenében történő rendelkezésre bocsátása (az
Euratom-Szerződés 6. cikkének b) pontja) – Címzett
bevétel

622

A Közös Kutatóközpont által, fizetés ellenében, külső
szervezeteknek nyújtott szolgáltatásokból származó
bevételek

6221

A nagyfluxusú reaktor (HFR) üzemeltetéséből
származó és további előirányzatokra elkülönítendő
bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

7 994 736,64

6223

A Közös Kutatóközpont által külső szervezeteknek
térítés ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó
és további előirányzatokra elkülönítendő bevételek –
Címzett bevétel

p.m.

p.m.

8 111 453,33

6224

A Bizottság által átengedett, a Közös Kutatóközpont
által elvégzett uniós kutatásból eredő, szabadalmaztatható vagy nem szabadalmaztatható találmányokra
vonatkozó jogokból származó bevételek – Címzett
bevétel

p.m.

p.m.

268 933,15

% 2014–2016

2016.2.24.
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6 2. ALCÍM — FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (folytatás)
6 3. ALCÍM — EGYES MEGHATÁROZOTT MEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN FIZETETT HOZZÁJÁRULÁSOK
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

2016. évi
költségvetési év

2015. évi
költségvetési év

2014. évi
költségvetési év

622

(folytatás)

6225

A Közös Kutatóközpont egyéb bevételei – Címzett
bevétel

p.m.

p.m.

0,—

6226

A Közös Kutatóközpont által a Bizottság más részlegeinek versenyhelyzetben nyújtott szolgáltatásokból
származó, további előirányzatokra elkülönítendő
bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

61 421 661,54

p.m.

p.m.

77 796 784,66

A Bizottság által átengedett, uniós kutatásból eredő,
szabadalmaztatható vagy nem szabadalmaztatható
találmányokra vonatkozó jogokból származó
bevételek (közvetett fellépés) – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

6 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

77 796 784,66

630

Az Európai Szabadkereskedelmi Társulás tagállamainak az Európai Gazdasági Térségről szóló
együttműködési megállapodás alapján fizetett hozzájárulásai – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

286 014 835,—

631

Hozzájárulások a schengeni vívmányok kapcsán

6312

Hozzájárulás a nagyméretű információs rendszerek
fejlesztéséhez, létrehozásához, működtetéséhez és
használatához az Izlanddal, Liechtensteinnel, Norvégiával és Svájccal kötött megállapodások keretében –
Címzett bevétel

p.m.

p.m.

2 620 721,15

Egyéb hozzájárulások a schengeni vívmányokkal
kapcsolatban (Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc)
– Címzett bevétel

p.m.

p.m.

31 993,89

6 3 1. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

2 652 715,04

632

Hozzájárulás az Európai Fejlesztési Alap közös igazgatási támogatási kiadásaihoz – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

86 415 429,65

633

Hozzájárulások egyes külső támogatási programokhoz

6330

A tagállamok hozzájárulása az Unió által finanszírozott és nevükben a Bizottság által kezelt, egyes külső
támogatási programokhoz, beleértve a tagállamok
állami ügynökségei, valamint jogi és természetes
személyei által fizetett hozzájárulásokat – Címzett
bevétel

p.m.

p.m.

11 557 494,80

Harmadik országok hozzájárulása az Unió által finanszírozott és nevükben a Bizottság által kezelt, egyes
külső támogatási programokhoz, beleértve a harmadik
országok állami ügynökségei, valamint jogi és
természetes személyei által fizetett hozzájárulásokat –
Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

6 2 2. jogcímcsoport – Összesen

624

6 3. ALCÍM

6313

6331

% 2014–2016
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6 3. ALCÍM — EGYES MEGHATÁROZOTT MEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN FIZETETT HOZZÁJÁRULÁSOK (folytatás)
6 5. ALCÍM — PÉNZÜGYI KORREKCIÓK
6 6. ALCÍM — EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZAFIZETÉSEK
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

633

(folytatás)

6332

Nemzetközi szervezetek hozzájárulásai az Unió által
finanszírozott és nevükben a Bizottság által kezelt,
egyes külső támogatási programokhoz – Címzett
bevétel
6 3 3. jogcímcsoport – Összesen

634

Vagyonkezelői alapok és pénzügyi eszközök által
fizetett hozzájárulások – Címzett bevétel

6340

Vagyonkezelői alapok hozzájárulása a Bizottság igazgatási költségeihez – Címzett bevétel

6341

Pénzügyi eszközök által fizetett hozzájárulások –
Címzett bevétel

2016. évi
költségvetési év

2015. évi
költségvetési év

2014. évi
költségvetési év

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

11 557 494,80

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

6 3 4. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

6 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

386 640 474,49

Az ERFA-hoz, az ESZA-hoz, az EMOGA Orientációs
Részlegéhez, a HOPE-hoz, a Kohéziós Alaphoz, az
EHA-hoz, az ETHA-hoz, a SAPARD-hoz és az IPAhoz kapcsolódó, 2015 előtti pénzügyi korrekciók –
Címzett bevétel

—

—

118 383 863,98

651

A 2000 előtti programozási időszakokhoz kapcsolódó
pénzügyi korrekciók

p.m.

p.m.

652

A 2000–2006 közötti programozási időszakhoz
kapcsolódó pénzügyi korrekciók – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

653

A 2007–2013 közötti programozási időszakhoz
kapcsolódó pénzügyi korrekciók – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

654

A 2014–2020 közötti programozási időszakhoz
kapcsolódó pénzügyi korrekciók – Címzett bevétel

% 2014–2016

6 5. ALCÍM
650

6 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

118 383 863,98

p.m.

p.m.

839 804 777,25

6 6. ALCÍM
660

Egyéb hozzájárulások és visszafizetések

6600

Egyéb hozzájárulások és visszafizetések – Címzett
bevétel

6601

Egyéb, nem címzett hozzájárulások és visszafizetések

60 000 000

60 000 000

8 666 423,81

14,44

6 6 0. jogcímcsoport – Összesen

60 000 000

60 000 000

848 471 201,06

1 414,12

6 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

60 000 000

60 000 000

848 471 201,06

1 414,12
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6 7. ALCÍM — AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI GARANCIAALAPPAL ÉS AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI
VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

2016. évi
költségvetési év

2015. évi
költségvetési év

2014. évi
költségvetési év

% 2014–2016

6 7. ALCÍM
670

Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapot érintő
bevételek

6701

Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap záróelszámolása – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

815 588 600,63

6702

Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalappal
kapcsolatos szabálytalanságok – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

150 305 663,70

6703

Tejtermelők által fizetendő megemelt lefölözés –
Címzett bevétel

p.m.

p.m.

48 284 110,03

p.m.

p.m.

1 014 178 374,36

6 7 0. jogcímcsoport – Összesen

671

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapot
érintő bevételek

6711

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
záróelszámolása – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

69 413 810,83

6712

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alappal
kapcsolatos szabálytalanságok – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

6 7 1. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

69 413 810,83

6 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

1 083 592 185,19

60 000 000

60 000 000

3 212 898 042,54

6. cím – Összesen

5 354,83
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6. CÍM
HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK AZ UNIÓS MEGÁLLAPODÁSOK ÉS PROGRAMOK KERETÉBEN

6 0. ALCÍM — HOZZÁJÁRULÁSOK UNIÓS PROGRAMOKHOZ

601

Különböző kutatási programok

6011

Svájc–Euratom együttműködési megállapodás az ellenőrzött termonukleáris fúzió és plazmafizikai kutatások terén –
Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
A Svájc és az Európai Atomenergia-közösség között létrejött együttműködési megállapodásokból, különösen az 1978.
szeptember 14-i megállapodásból származó bevételek.
A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban bármely bevételt – a fedezendő kiadástól függően – az e szakaszban
szereplő kiadási kimutatás 08 03 50. és 08 04 50. jogcímcsoportjához (közvetett fellépések) kapcsolódó további
előirányzatok biztosítására kell felhasználni.
6012

Európai fúziós fejlesztési megállapodások (EFDA) – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

1 916 000,—

Megjegyzések
Az Európai Atomenergiaközösség és 26 fúziós partnere közötti többoldalú EFDA megállapodásokból származó
bevételek.
A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban bármely bevételt – a fedezendő kiadástól függően – az e szakaszban
szereplő kiadási kimutatás 08 03 50. jogcímcsoportjához (közvetett fellépés) kapcsolódó további előirányzatok
biztosítására kell felhasználni.
6013

Együttműködési megállapodások harmadik országokkal az uniós kutatási programok keretében – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

188 328 679,52

Megjegyzések
Azokból az együttműködési megállapodásokból eredő bevételek, amelyek az Unió és harmadik országok – különösen a
tudományos és műszaki kutatás területén az európai együttműködésben (COST) részt vevő országok – között jöttek
létre annak érdekében, hogy ez utóbbiak társuljanak az Unió kutatási programjaihoz.
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Ezek az esetlegesen kapott hozzájárulások fedezik a szóban forgó programok keretében létrejött találkozók, szakértői
szerződések és kutatási kiadások költségeit.

A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban bármely bevételt – a fedezendő kiadástól függően – az e szakaszban
szereplő kiadási kimutatás 02 04 50., 05 09 50., 06 03 50., 08 02 50., 08 03 50., 08 04 50., 09 04 50., 15 03 50.,
32 04 50. (közvetett fellépés), 10 02 50. és 10 03 50. jogcímcsoportjához kapcsolódó további előirányzatok
biztosítására kell felhasználni.

Jogalap

Az Európai Közösségek és Izrael Állam közötti, az Izrael Állam közösségi programokban való részvételét szabályozó
általános elvekről szóló keretmegállapodásra vonatkozóan az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik,
másrészről Izrael Állam közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodás jegyzőkönyvének aláírásáról és
ideiglenes alkalmazásáról szóló, 2008. február 12-i 2008/372/EK tanácsi határozat (HL L 129., 2008.5.17., 39. o.).

A Tanács 2010. július 12-i 2011/28/EU határozata az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a
Moldovai Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodásnak a
Moldovai Köztársaság uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó, az Európai Unió
és a Moldovai Köztársaság közötti keretmegállapodáshoz csatolt jegyzőkönyvének elfogadásáról (HL L 14., 2011.1.19.,
5. o.).

A Tanács 2012. december 10-i 2011/777/EU határozata az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik,
másrészről az Örmény Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, az Európai Unió
és az Örmény Köztársaság közötti, az Örmény Köztársaság uniós programokban való részvételét szabályozó általános
elvekre vonatkozó keretmegállapodásról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról (HL L 340.,
2012.12.13., 6. o.).

Izraelnek a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramban (2014–2020) való részvételéről szóló, az Európai
Unió és az Izrael Állam között létrejött megállapodás jóváhagyásáról és aláírásáról szóló, 2014. április 2-i C(2014)
2089 bizottsági határozat.

A Tanács 2014. június 16-i 2014/494/EU határozata az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség
és tagállamaik, másrészről Grúzia közötti társulási megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról és
ideiglenes alkalmazásáról (HL L 261., 2014.8.30., 1. o.).

Moldovának a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramban (2014–2020) való részvételéről szóló, az
Európai Unió és a Moldovai Köztársaság közötti megállapodás jóváhagyásáról és aláírásáról szóló, 2014. június 30-i
C(2014) 4290 bizottsági határozat.
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A Tanács 2014. szeptember 29-i 2014/691/EU határozata az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergiaközösség és tagállamaik, másrészről Ukrajna közötti társulási megállapodásnak a megállapodás III. címe (a harmadik
országoknak a másik fél területén jogszerűen, munkavállalóként foglalkoztatott állampolgáraival kapcsolatos
bánásmódra vonatkozó rendelkezések kivételével), valamint IV., V., VI. és VII. címe és a vonatkozó mellékletek és
jegyzőkönyvek tekintetében az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról szóló 2014/668/
EU határozat módosításáról (HL L 289., 2014.10.3.,1. o.).
A Tanács 2014. november 10-i (EU) 2015/209 határozata az Európai Unió és a Feröer szigetek közötti tudományos és
technológiai együttműködésről és a Feröer szigeteknek a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramhoz
(2014–2020) való társulásáról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes
alkalmazásáról (HL L 35., 2015.2.11.,1. o.).
A Tanács 2014. december 4-i 2014/953/EU határozata a Svájci Államszövetségnek a „Horizont 2020” kutatási és
innovációs keretprogramhoz és az Európai Atomenergia-közösség „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramot kiegészítő kutatási és képzési programjához való társulásáról, valamint a Svájci Államszövetségnek a Fusion for
Energy által végzett ITER-tevékenységekben való részvételének szabályozásáról szóló, egyrészről az Európai Unió és az
Európai Atomenergia-közösség, másrészről a Svájci Államszövetség közötti tudományos és technológiai
együttműködési megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról (HL L
370., 2014.12.30., 1. o.).
A Tanács 2014. december 4-i 2014/954/Euratom határozata a Svájci Államszövetségnek a „Horizont 2020” kutatási és
innovációs keretprogramhoz és az Európai Atomenergia-közösség „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramot kiegészítő kutatási és képzési programjához való társulásáról, valamint a Svájci Államszövetségnek a Fusion for
Energy által végzett ITER-tevékenységekben való részvételének szabályozásáról szóló, egyrészről az Európai Unió és az
Európai Atomenergia-közösség, másrészről a Svájci Államszövetség közötti tudományos és technológiai
együttműködési megállapodás Európai Bizottság által, az Európai Atomenergia-közösség nevében történő megkötésének jóváhagyásáról (HL L 370., 2014.12.30.,19. o.).
A Svájci Államszövetségnek a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramhoz és az Európai Atomenergiaközösség „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramot kiegészítő kutatási és képzési programjához való
társulásáról, valamint a Svájci Államszövetségnek a Fusion for Energy által végzett ITER-tevékenységekben való
részvételének szabályozásáról szóló, egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről a
Svájci Államszövetség közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás Európai Bizottság által, az
Európai Atomenergia-közösség nevében történő megkötéséről szóló, 2014. december 5-i C(2014) 9320 bizottsági
határozat.
A Tanács 2014. december 17-i (EU) 2015/575 határozata az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik,
másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz csatolt, a
Tunéziai Köztársaság uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó, az Európai Unió és
a Tunéziai Köztársaság közötti keretmegállapodásról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról
és ideiglenes alkalmazásáról (HL L 96., 2015.4.11.,1. o.) .
Ukrajnának a „Horizont 2020” uniós kutatási és innovációs keretprogramban (2014–2020) való részvételéről szóló, az
Európai Unió és Ukrajna között létrejött megállapodás jóváhagyásáról és aláírásáról szóló, 2015. március 3-i C(2015)
1355 bizottsági határozat
A Tanács 2015. október 1-i (EU) 2015/1795 határozata az Európai Unió és a Feröer szigetek közötti tudományos és
technológiai együttműködésről és a Feröer szigeteknek a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramhoz
(2014–2020) való társulásáról szóló megállapodás megkötéséről (HL L 263., 2015.10.8., 6. o.).
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A Tanács 2015. október 1-i (EU) 2015/1796 határozata a Svájci Államszövetségnek a „Horizont 2020” kutatási és
innovációs keretprogramhoz és az Európai Atomenergia-közösség „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramot kiegészítő kutatási és képzési programjához való társulásáról, valamint a Svájci Államszövetségnek a Fusion for
Energy által végzett ITER-tevékenységekben való részvételének szabályozásáról szóló, egyrészről az Európai Unió és az
Európai Atomenergia-közösség, másrészről a Svájci Államszövetség közötti tudományos és technológiai
együttműködési megállapodás megkötéséről (HL L 263., 2015.10.8., 8. o.).
Tunéziának a „Horizont 2020” uniós kutatási és innovációs keretprogramban (2014–2020) való részvételéről szóló, az
Európai Unió és Tunézia között létrejött megállapodás jóváhagyásáról és aláírásáról szóló, 2015. november 25-i
C(2015) 8195 bizottsági határozat (még nem írták alá).
Grúziának a „Horizont 2020” uniós kutatási és innovációs keretprogramban (2014–2020) való részvételéről szóló, az
Európai Unió és Grúzia között létrejött megállapodás jóváhagyásáról és aláírásáról szóló, …-i C(…) …. bizottsági
határozati javaslat (COM(…) … final).
Örményországnak a „Horizont 2020” uniós kutatási és innovációs keretprogramban (2014–2020) való részvételéről
szóló, az Európai Unió és Örményország között létrejött megállapodás jóváhagyásáról és aláírásáról szóló, …-i C(…) ….
bizottsági határozati javaslat (COM(…) … final).

6015

Együttműködési megállapodások harmadik országok szervezeteivel uniós érdekű tudományos és technológiai projektek
(Eureka és egyéb) keretében – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
Az uniós érdekű tudományos és technológiai projektek keretében (Eureka és egyéb) az Unió és a tagsággal nem
rendelkező országok intézetei között létrejött együttműködési megállapodásokból eredő bevételek.
A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban bármely bevételt az e szakaszban szereplő kiadási kimutatás
02 04 50., 05 09 50., 06 03 50., 08 02 50., 09 04 50., 15 03 50. és 32 04 50. (közvetett fellépés) jogcímcsoportjához
kapcsolódó további előirányzatok biztosítására kell felhasználni.
6016

Európai együttműködési megállapodások a tudományos és műszaki kutatás területén – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
A tudományos és műszaki kutatás területén az európai együttműködésben részt vevő államoktól származó bevétel.
A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban bármely bevételt az e szakaszban szereplő kiadási kimutatás
02 04 50., 05 09 50., 06 03 50., 08 02 50., 09 04 50., 15 03 50. és 32 04 50. (közvetett fellépés) jogcímcsoportjához
kapcsolódó további előirányzatok biztosítására kell felhasználni.
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Jogi hivatkozások
A tudományos és műszaki kutatás terén való európai együttműködésben (COST) részt vevő államok minisztereinek
állásfoglalása (1991. november 21-én Bécsben írták alá) (HL C 333., 1991.12.24., 1. o.).

602

Egyéb programok

6021

Humanitárius segítségnyújtási akciókhoz rendelt egyéb bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

49 927 571,36

Megjegyzések
Külső szervezetek hozzájárulásai a humanitárius segélyekkel kapcsolatos intézkedésekhez.
A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban bármely bevételt az e szakaszban szereplő kiadási kimutatás 23.
címéhez kapcsolódó további előirányzatok biztosítására kell felhasználni.
Jogalap
A humanitárius segítségnyújtásról szóló, 1996. június 20-i 1257/96/EK tanácsi rendelet (HL L 163., 1996.7.2., 1. o.).
Az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest létrehozásáról szóló, 2014. április 3-i 375/2014/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 122., 2014.4.24., 1. o.).
603

Társulási megállapodások az Unió és harmadik országok között

6031

A tagjelölt országok és a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek uniós programokban való részvételéből származó
bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

200 597 560,18

Megjegyzések
Az Unió és az alább említett országok közötti társulási megállapodásokból származó bevétel, amely különböző uniós
programokban való részvételükből ered. Az uniós tagsággal már rendelkező országoktól származó bármely bevétel
múltbeli műveletekhez kapcsolódik.
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében bármely bevételt további előirányzatok biztosítására kell felhasználni azon
kiadások finanszírozására, amelyekhez ezt a bevételt rendelték.
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Jogi hivatkozások
Az Európai Közösség és a Török Köztársaság között a Török Köztársaság közösségi programokban való részvételének
általános elveiről szóló keretmegállapodás (HL L 61., 2002.3.2., 29. o.).
A Török Köztársaságnak a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramban (2014–2020) való részvételéről
szóló, az Európai Unió és a Török Köztársaság között létrejött megállapodás jóváhagyásáról és aláírásáról szóló, 2014.
június 2-i C(2014) 3502 bizottsági határozat.
Az Európai Közösség és az Albán Köztársaság között, az Albán Köztársaságnak a közösségi programokban való
részvételére vonatkozó általános elvekről szóló keretmegállapodás (HL L 192., 2005.7.22., 2. o.).
Az Albán Köztársaságnak a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramban (2014–2020) való részvételéről
szóló, az Európai Unió és az Albán Köztársaság között létrejött megállapodás jóváhagyásáról és aláírásáról szóló, 2014.
június 10-i C(2014) 3711 bizottsági határozat.
Az Európai Közösség és Bosznia és Hercegovina között, Bosznia és Hercegovina közösségi programokban való
részvételét illető általános elvekről szóló keretmegállapodás (HL L 192., 2005.7.22., 9. o.).
Bosznia és Hercegovinána a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramban (2014–2020) való részvételéről
szóló, az Európai Unió és Bosznia és Hercegovina között létrejött megállapodás jóváhagyásáról és aláírásáról szóló,
2014. június 10-i C(2014) 3693 bizottsági határozat.
Az Európai Közösség és Szerbia és Montenegró között, Szerbia és Montenegrónak a közösségi programokban való
részvételére vonatkozó általános elveiről szóló keretmegállapodás (HL L 192., 2005.7.22., 29. o.).
A Szerb Köztársaságnak a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramban (2014–2020) való részvételéről
szóló, az Európai Unió és Szerb Köztársaság között létrejött megállapodás jóváhagyásáról és aláírásáról szóló, 2014.
június 10-i C(2014) 3710 bizottsági határozat.
Az egyrészről az Európai Közösségek és annak tagállamai, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti
Stabilizációs és Társulási Megállapodáshoz, az Európai Közösség és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti,
Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak a közösségi programokban való részvételére vonatkozó általános elvekről
szóló keretmegállapodásról szóló jegyzőkönyv (HL L 192., 2005.7.22., 23. o.).
A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramban (2014–2020)
való részvételéről szóló, az Európai Unió és a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között létrejött megállapodás
jóváhagyásáról és aláírásáról szóló, 2014. június 10-i C(2014) 3707 bizottsági határozat.
Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Montenegrói Köztársaság közötti stabilizációs és
társulási megállapodáshoz csatolt, Montenegró közösségi programokban való részvételére vonatkozó általános elvekről
szóló 8. jegyzőkönyv (HL L 108., 2010.4.29., 1. o.).
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6031

(folytatás)
Montenegrónak a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramban (2014–2020) való részvételéről szóló, az
Európai Unió és Montenegró között létrejött megállapodás jóváhagyásáról és aláírásáról szóló, 2014. június 10-i
C(2014) 3705 bizottsági határozat.
Az Európai Közösség és Koszovó között, Koszóvónak a közösségi programokban való részvételére vonatkozó általános
elveiről szóló keretmegállapodást (COM(2013) 218 final) még nem hagyták jóvá.
Az Európa-megállapodások kiegészítő jegyzőkönyvei az uniós programoknak a tagjelölt országok számára történő
megnyitásáról (228. és 238. cikk).

6032

A tagjelölt országoktól és a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltektől különböző harmadik országok vámügyi
együttműködési megállapodásokban való részvételéből származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

670 748,—

Megjegyzések
Ez a jogcím a harmadik országok által a vám-együttműködési megállapodásokhoz – különösen a Tranzit projekt, illetve
a vámtarifa és egyéb részletes adatok (számítógépes) terjesztésére vonatkozó program keretében – teljesített hozzájárulások gyűjtésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban bármely bevétel az e szakaszban szereplő kiadási kimutatás 14 02 02.,
14 02 51., 14 03 02. és 14 03 51. jogcímcsoportjának előirányzatait növeli.

Jogalap
Az Európai Gazdasági Közösség, az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, a Norvég Királyság,
a Svéd királyság és a Svájci Konföderáció közötti egységes árutovábbítási eljárásról szóló, 1987. május 20-i egyezmény
(HL L 226., 1987.8.13., 2. o.).
Az Európai Közösség és Svájc között levélváltás formájában létrejött, az egységes árutovábbítási eljárásról szóló
egyezmény keretében a közös kommunikációs hálózat/közös rendszerinterfész (CCN/CSI) kiterjesztéséről szóló megállapodás megkötéséről szóló, 2000. március 30-i 2000/305/EK tanácsi határozat (HL L 102., 2000.4.27., 50. o.).
Az Európai Közösség és Norvégia között levélváltás formájában létrejött, a közös kommunikációs hálózatnak/közös
rendszerinterfésznek (CCN/CSI) az egységes árutovábbítási eljárásról szóló egyezmény keretében történő bővítéséről
szóló megállapodás megkötéséről szóló, 2000. július 31-i 2000/506/EK tanácsi határozat (HL L 204., 2000.8.11., 35.
o.).
A Tanács 2001. március 19-i határozata a Bizottság felhatalmazásáról az Európai Közösség nevében való tárgyalásra a
Vám-együttműködési Tanácsot létrehozó, 1950. december 15-én Brüsszelben aláírt egyezmény módosításáról, az
Európai Közösségnek a szervezetben való tagsága céljából.
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6032

(folytatás)
A 2014 és 2020 közötti időszakra szóló, európai uniós vámügyi cselekvési program (Vám 2020) létrehozásáról,
valamint a 624/2007/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1294/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 209. o.).

6033

Harmadik országok és külső szervek uniós tevékenységekben való részvétele — Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

135 583 121,90

Megjegyzések
Harmadik országok és külső szervek uniós tevékenységekhez való hozzájárulása.
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében bármely bevételt további előirányzatok biztosítására kell felhasználni azon
kiadások finanszírozására, amelyekhez ezt a bevételt rendelték.

6 1. ALCÍM — EGYÉB KIADÁSOK VISSZAFIZETÉSE

611

Egy vagy több tagállam helyett eszközölt kiadások visszafizetése

6113

A 2003/76/EK határozat 4. cikkében előírt befektetésekből származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

53 081 071,04

Megjegyzések
A 2003/76/EK határozat úgy rendelkezik, hogy a Bizottság megbízást kap arra, hogy felszámolja az Európai Szén- és
Acélközösség (ESZAK) azon pénzügyi műveleteit, amelyek az ESZAK-Szerződés lejártának idején még folyamatban
vannak.
A 2003/76/EK határozat 4. cikke értelmében az elérhető eszközök befektetéséből származó nettó bevétel az Európai
Unió általános költségvetése számára meghatározott célra, mégpedig a szén- és acéliparral kapcsolatos ágazatokban
végzett kutatási projekteknek egy szén- és acélipari kutatási alap által történő finanszírozására teremt elkülönített
bevételt.
Az n+2. évben a kutatási projektek finanszírozására rendelkezésre álló nettó bevétel az ESZAK n. évi felszámolási
mérlegében szerepel, a felszámolási eljárás befejeztével pedig a Szén- és Acélipari Kutatási Alap mérlegében eszközként
jelenik meg. Ez a finanszírozási mechanizmus 2003 óta hatályos. A 2014-ből származó bevétel a 2016. évi kutatáshoz
kerül felhasználásra. A kutatás finanszírozásában a pénzügyi piac mozgásai által esetlegesen okozott f luktuáció lehető
legalacsonyabbra csökkentése érdekében kiegyenlítő intézkedést alkalmaznak. 2016-ban a kutatásra várhatóan rendelkezésre álló nettó bevétel összege 43 100 000 EUR.
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(folytatás)
A 2003/76/EK határozat 4. cikkével összhangban az alap előirányzatainak 72,8 %-a az acélágazatba, 27,2 %-a a
szénágazatba kerül.
A költségvetési rendelet 21. cikkével és 181. cikkének (2) bekezdésével összhangban bármely bevétel az e szakaszban
szereplő kiadási kimutatás 08 05. alcímének előirányzatait növeli.
Jogalap
Az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az ESZAK-Szerződés lejártának pénzügyi következményeiről és a
Szén- és Acélipari Kutatási Alapról szóló jegyzőkönyv végrehajtásához szükséges intézkedések megállapításáról szóló,
2003. február 1-jei 2003/76/EK tanácsi határozat (HL L 29., 2003.2.5., 22. o.).

6114

A Szén- és Acélipari Kutatási Alap kutatási programjának beszedéseiből származó bevételek
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
A 2003/76/EK határozat úgy rendelkezik, hogy a Bizottság megbízást kap arra, hogy felszámolja az Európai Szén- és
Acélközösség (ESZAK) azon pénzügyi műveleteit, amelyek az ESZAK-Szerződés lejártának idején még folyamatban
vannak.
E határozat 4. cikkének (5) bekezdése szerint a visszakapott összegek először az ESZAK eszközeihez kerülnek vissza a
felszámolás során, majd ezt követően a felszámolás befejeztével a Szén- és Acélipari Kutatási Alap eszközeihez kerülnek.
Jogalap
Az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az ESZAK-Szerződés lejártának pénzügyi következményeiről és a
Szén- és Acélipari Kutatási Alapról szóló jegyzőkönyv végrehajtásához szükséges intézkedések megállapításáról szóló,
2003. február 1-jei 2003/76/EK tanácsi határozat (HL L 29., 2003.2.5., 22. o.).

612

A kifejezetten a kérésre és fizetés ellenében elvégzett munka eredményeként keletkezett kiadások visszafizetése –
Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

1 937,74

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében bármely bevételt további előirányzatok biztosítására kell felhasználni azon
kiadások finanszírozására, amelyekhez ezt a bevételt rendelték.
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Kereskedelmileg sikeres projektekhez és tevékenységekhez nyújtott uniós támogatás visszafizetése

6143

A kis- és középvállalkozásokat támogató európai kockázatitőke-tevékenységekhez nyújtott uniós támogatás visszafizetése – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések

A kereskedelmi-üzemeltetési szempontból sikeres projektekhez nyújtott támogatás teljes vagy részleges visszafizetése a
Venture Consort és a Eurotech Capital eszközök keretében a kockázati tőkével kapcsolatos európai tevékenységek
részeként kis- és középvállalkozásoknak nyújtott támogatásból eredő nyereségben való esetleges részesedéssel.
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében bármely bevételt további előirányzatok biztosítására kell felhasználni azon
kiadások finanszírozására, amelyekhez ezt a bevételt rendelték.
6144

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a Kohéziós Alapból finanszírozott kockázatmegosztó eszközök javára
nyújtott uniós támogatás visszafizetése – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések

A kockázatmegosztó eszközök javára az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a Kohéziós Alapból finanszírozott
uniós támogatásokból befolyó bevételek és megmaradt összegek visszafizetése.
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében bármely bevételt további előirányzatok biztosítására kell felhasználni azon
kiadások finanszírozására, amelyekhez ezt a bevételt rendelték.

Jogalap

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i
1083/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 25. o.) és különösen annak 14. és 36a. cikke.
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és
Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347.,
2013.12.20., 320. o.).
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615

Fel nem használt uniós támogatások visszafizetése

6150

Az Európai Szociális Alap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Mezőgazdasági Orientációs és
Garanciaalap, a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz, a Kohéziós Alap, az Európai Unió Szolidaritási Alapja, az
Előcsatlakozási Strukturális Politikák Eszköze (ISPA), az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA), az Európai Halászati
Alap (EHA), a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap, az Európai Tengerügyi és
Halászati Alap (ETHA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap fel nem használt támogatásainak visszafizetése – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

67 212 656,57

Megjegyzések
Az Európai Szociális Alap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Mezőgazdasági Orientációs és
Garanciaalap, a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz, a Kohéziós Alap, az Európai Unió Szolidaritási Alapja, az
Előcsatlakozási Strukturális Politikák Eszköze (ISPA), az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA), az Európai Halászati
Alap (EHA), a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap, az Európai Tengerügyi és
Halászati Alap (ETHA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) fel nem használt támogatásainak
visszafizetése.
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a
címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.
6151

Fel nem használt költségvetési egyensúlyi támogatások visszafizetése – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.
6152

Fel nem használt kamattámogatások visszafizetése – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.
6153

Az intézmény által kötött szerződések keretében kifizetett, fel nem használt összegek visszafizetése – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—
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6153
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Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.
6157

A strukturális alapok, a Kohéziós Alap, az Európai Halászati Alap, a leginkább rászoruló személyeket támogató európai
segítségnyújtási alap, az Európai Tengerügyi és Halászati Alap és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
keretein belül fizetett előlegek visszafizetése – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,30

Megjegyzések
A jogcím a strukturális alapok (Európai Regionális Fejlesztési Alap és Európai Szociális Alap), a Kohéziós Alap, az
Európai Halászati Alap (EHA), a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap, az Európai
Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) keretein belül kifizetett
előlegekből visszafizetett összegek nyilvántartására szolgál.
Az ehhez a jogcímhez könyvelt összegeket a költségvetési rendelet 21. és 177. cikkével összhangban az e szakaszban
szereplő kiadási kimutatás 04., 11. és 13. címéhez kapcsolódó költségvetési sorok további előirányzatainak biztosítására
használják fel, amennyiben szükség van rájuk annak elkerüléséhez, hogy csökkenjen az alapok hozzájárulása az érintett
műveletekhez.

Jogalap
A Kohéziós Alap létrehozásáról szóló, 1994. május 16-i 1164/94/EK tanácsi rendelet (HL L 130., 1994.5.25., 1. o.) és
különösen annak II. melléklete D. cikke.
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 25. o.)
és különösen annak 82. cikke (2) bekezdése és II. fejezete.
Az Európai Halászati Alapról szóló, 2006. július 27-i 1198/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 223., 2006.8.15., 1. o.).
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és
Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347.,
2013.12.20., 320. o.).
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615

(folytatás)

6157

(folytatás)
A közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK,
a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013.
december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 549. o.).
A leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapról szóló, 2014. március 11-i 223/2014/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 72., 2014.3.12., 1. o.).

6158

Egyéb fel nem használt uniós támogatások visszafizetése – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

582 627,32

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

616

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség számláján megjelenő költségek visszafizetése – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
Az ellenőrzési megállapodások szerint a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) által végzett ellenőrzésekre szánt,
a Bizottság által megelőlegezett összegek NAÜ általi visszatérítései (lásd az e szakaszban szereplő kiadási kimutatás 32
03 01. és 32 03 02. jogcímcsoportját).
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében bármely bevételt további előirányzatok biztosítására kell felhasználni azon
kiadások finanszírozására, amelyekhez ezt a bevételt rendelték.
Jogi hivatkozások
A Belga Királyság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a
Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Európai Atomenergia-közösség és a Nemzetközi Atomenergia
Ügynökség között a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés III. cikke (1) és (4)
bekezdésének végrehajtásáról szóló megállapodás (HL L 51., 1978.2.22., 1. o.) és különösen annak 15. cikke.
Háromoldalú megállapodás a Közösség, az Egyesült Királyság és a NAÜ között.
Háromoldalú megállapodás a Közösség, Franciaország és a NAÜ között.
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617

A harmadik országoknak nyújtott uniós támogatás keretében folyósított összegek visszafizetése

6170

A Dél-Afrikával való együttműködés keretén belüli visszatérítés – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

1 754,84

Megjegyzések
A Dél-Afrikával történő fejlesztési együttműködéssel kapcsolatos túlfizetések visszafizetése a pályázók vagy a kedvezményezettek által.
A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban bármely bevételt az e szakaszban szereplő kiadási kimutatás
21 02 05 01. és 21 02 05 02. jogcíméhez kapcsolódó további előirányzatok biztosítására kell felhasználni.
Jogalap
A 2014–2020-as időszakra szóló fejlesztési együttműködési finanszírozási eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március
11-i 233/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 44. o.).

618

Élelmiszersegéllyel kapcsolatban folyósított összegek visszafizetése

6180

Az élelmiszersegély címzettjei, illetve pályázati nyertesek számára kiutalt többlet visszafizetése – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

15 691,39

Megjegyzések
A pályázati felhívásokban vagy az élelmiszersegély kedvezményezettjei számára történő odaítélés feltételeit meghatározó
bizottsági levelekhez csatolt pénzügyi feltételekben foglalt rendelkezések.
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében bármely bevételt további előirányzatok biztosítására kell felhasználni azon
kiadások finanszírozására, amelyekhez ezt a bevételt rendelték.
Jogalap
A humanitárius segítségnyújtásról szóló, 1996. június 20-i 1257/96/EK tanácsi rendelet (HL L 163., 1996.7.2., 1. o.).
6181

Az élelmiszersegély címzettjei által okozott többletköltségek visszafizetése – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

10 000,—
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618

(folytatás)

6181

(folytatás)

Megjegyzések

Az élelmiszersegély kedvezményezettjei számára történő odaítélés feltételeit meghatározó bizottsági levelekhez csatolt
szállítási feltételekben foglalt rendelkezések.
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében bármely bevételt további előirányzatok biztosítására kell felhasználni azon
kiadások finanszírozására, amelyekhez ezt a bevételt rendelték.

Jogalap

A humanitárius segítségnyújtásról szóló, 1996. június 20-i 1257/96/EK tanácsi rendelet (HL L 163., 1996.7.2., 1. o.).

619

Külső szervezetek helyett teljesített egyéb kiadások visszafizetése

6191

A 77/270/Euratom tanácsi határozat értelmében külső szervezetek helyett teljesített egyéb kiadások visszafizetése –
Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

84 113,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban bármely bevétel az e szakaszban szereplő kiadási kimutatás 21 06 01.,
21 06 02., 21 06 51. és 22 02 51. jogcímcsoportjának előirányzatait növeli.

Jogalap

Az egy előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló, 2006. július 17-i 1085/2006/EK tanácsi rendelet
(HL L 210., 2006.7.31., 82. o.).
A nukleáris biztonság célját szolgáló együttműködési eszköz létrehozásáról szóló, 2007. február 19-i 300/2007/
Euratom tanácsi rendelet (HL L 81., 2007.3.22., 1. o.).
A Nukleáris Biztonsági Együttműködési Eszköz létrehozásáról szóló, 2013. december 13-i 237/2014/Euratom tanácsi
rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 109. o.).
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620

Nyersanyagok és különleges hasadóanyagok térítés ellenében történő rendelkezésre bocsátása (az Euratom-Szerződés
6. cikkének b) pontja) – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
A tagállamoknak a kutatási programjaik számára forrásanyagok vagy különleges hasadóanyagok fizetés ellenében
történő ellátásából származó bevételek.
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében bármely bevételt további előirányzatok biztosítására kell felhasználni azon
kiadások finanszírozására, amelyekhez ezt a bevételt rendelték.
Jogalap
Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés és különösen annak 6. cikke b) pontja.

622

A Közös Kutatóközpont által, fizetés ellenében, külső szervezeteknek nyújtott szolgáltatásokból származó bevételek

6221

A nagyfluxusú reaktor (HFR) üzemeltetéséből származó és további előirányzatokra elkülönítendő bevételek – Címzett
bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

7 994 736,64

Megjegyzések
A Közös Kutatóközpont petteni létesítményében elhelyezett nagyf luxusú reaktor (HFR) üzemeltetéséből származó
bevételek.
A HFR Közös Kutatóközpont általi működtetésében érintett külső szervek által az összes kiadástípus fedezésére
teljesített befizetések.
A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban bármely bevételt az e szakaszban szereplő kiadási kimutatás
10 01 05. és 10 04 04. jogcíméhez kapcsolódó további előirányzatok biztosítására kell felhasználni.
Korábbi programok lezárása
A bevételt Belgium, Franciaország és Hollandia biztosítja.
6223

A Közös Kutatóközpont által külső szervezeteknek térítés ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó és további
előirányzatokra elkülönítendő bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

8 111 453,33
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622

(folytatás)

6223

(folytatás)
Megjegyzések
Olyan személyektől, cégektől és nemzeti szervezetektől származó bevételek, amelyeknek a Közös Kutatóközpont fizetés
ellenében munkát végez és/vagy szolgáltatásokat nyújt.
A költségvetési rendelet 21. cikkével és 183. cikkének (2) bekezdésével összhangban bármely bevételt az e szakaszban
szereplő kiadási kimutatás 10 01 05., 10 02 01., 10 02 51., 10 02 52., 10 03 01., 10 03 51., 10 03 52. és 10 04 02.
jogcímcsoportjához kapcsolódó további előirányzatok biztosítására kell felhasználni a külső testületekkel kötött
szerződések szerinti kiadások összegének megfelelő mértékben.

6224

A Bizottság által átengedett, a Közös Kutatóközpont által elvégzett uniós kutatásból eredő, szabadalmaztatható vagy
nem szabadalmaztatható találmányokra vonatkozó jogokból származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

268 933,15

Megjegyzések
A 2013/743/EU tanácsi határozat előírja a Közös Kutatóközpont számára a tudás- és technológiatranszfer támogatását
és – többek között a szellemi tulajdon kiaknázása révén – kiegészítő források előteremtését.
Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés és különösen annak 12. cikke biztosítja a tagállamok,
személyek vagy vállalkozások számára a jogot, hogy – megfelelő díj fizetése ellenében – nem kizárólagos hasznosítási
engedélyt (licencia) szerezzenek az Európai Atomenergia-közösséget megillető szabadalmak, ideiglenes szabadalmi
oltalomhoz fűződő jogok, használati minták vagy szabadalmi bejelentések hasznosítására.
A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban bármely bevételt az e szakaszban szereplő kiadási kimutatás
10 01 05., 10 04 02. és 10 04 03. jogcímcsoportjához, továbbá 10 02. és 10 03. alcíméhez kapcsolódó további
előirányzatok biztosítására kell felhasználni.

Jogalap
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 182. és 183. cikke.
Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 12. cikke.
Az Európai Gazdasági Közösség kutatási programjaihoz kapcsolódó ismeretek terjesztésére vonatkozó rendelkezések
elfogadásáról szóló, 1974. szeptember 17-i 2380/74/EGK tanácsi rendelet (HL L 255., 1974.9.20., 1. o.).
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról és a 2006/971/EK, a 2006/972/EK, a 2006/973/EK, a 2006/974/EK és a 2006/975/EK határozatok hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 3-i 2013/743/EU tanácsi határozat (HL L 347., 2013.12.20., 965. o.).
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622

(folytatás)

6225

A Közös Kutatóközpont egyéb bevételei – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
A Közös Kutatóközpont által folytatott egyéb tevékenységekhez harmadik személyek által adott hozzájárulásokból,
adományokból vagy hagyatékokból származó bevételek.
A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban bármely bevételt az e szakaszban szereplő kiadási kimutatás
10 01 05. jogcímcsoportjához és 10 02., 10 03. és 10 04. alcíméhez kapcsolódó további előirányzatok biztosítására
kell felhasználni.
6226

A Közös Kutatóközpont által a Bizottság más részlegeinek versenyhelyzetben nyújtott szolgáltatásokból származó,
további előirányzatokra elkülönítendő bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

61 421 661,54

Megjegyzések
A Bizottság olyan egyéb szervezeti egységeitől származó bevételek, amelyek számára a Közös Kutatóközpont fizetés
ellenében munkát végez és/vagy szolgáltatásokat nyújt, továbbá a kutatási és technológiafejlesztési keretprogramok
tevékenységeiben való részvételből származó bevételek.
A költségvetési rendelet 21. cikkével és 183. cikkének (2) bekezdésével összhangban bármely bevételt az e szakaszban
szereplő kiadási kimutatás 10 01 05., 10 02 01., 10 02 51., 10 02 52., 10 03 01., 10 03 51., 10 03 52. és 10 04 03.
jogcímcsoportjához kapcsolódó további előirányzatok biztosítására kell felhasználni a Bizottság egyéb szolgálataival
kötött szerződések szerinti konkrét kiadások összegének megfelelő mértékben.
624

A Bizottság által átengedett, uniós kutatásból eredő, szabadalmaztatható vagy nem szabadalmaztatható
találmányokra vonatkozó jogokból származó bevételek (közvetett fellépés) – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés és különösen annak 12. cikke biztosítja a tagállamok,
személyek vagy vállalkozások számára a jogot, hogy – megfelelő díj fizetése ellenében – nem kizárólagos hasznosítási
engedélyt (licencia) szerezzenek az Európai Atomenergia-közösséget megillető szabadalmak, ideiglenes szabadalmi
oltalomhoz fűződő jogok, használati minták vagy szabadalmi bejelentések hasznosítására.
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében bármely bevételt további előirányzatok biztosítására kell felhasználni azon
kiadások finanszírozására, amelyekhez ezt a bevételt rendelték.
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624

(folytatás)

Jogalap
Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés.
Az Európai Gazdasági Közösség kutatási programjaihoz kapcsolódó ismeretek terjesztésére vonatkozó rendelkezések
elfogadásáról szóló, 1974. szeptember 17-i 2380/74/EGK tanácsi rendelet (HL L 255., 1974.9.20., 1. o.).

6 3. ALCÍM — EGYES MEGHATÁROZOTT MEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN FIZETETT HOZZÁJÁRULÁSOK

630

Az Európai Szabadkereskedelmi Társulás tagállamainak az Európai Gazdasági Térségről szóló együttműködési
megállapodás alapján fizetett hozzájárulásai – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

286 014 835,—

Megjegyzések
Ez a jogcímcsoport az Európai Szabadkereskedelmi Társulás tagállamai által az egyes uniós tevékenységekben való
pénzügyi részvételükből eredően az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 82. cikke, valamint 32.
jegyzőkönyve értelmében teljesített hozzájárulások gyűjtésére szolgál.
A tervezett teljes hozzájárulás az e szakaszban szereplő kiadási kimutatás egyik mellékletének tájékoztatási célú
összefoglalójában található.
Az Európai Szabadkereskedelmi Társulás tagállamainak hozzájárulásai a Bizottság rendelkezésére állnak, az Európai
Gazdasági Térségről szóló megállapodás 32. jegyzőkönyvének 1., 2. és 3. cikkével összhangban.
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében bármely bevételt további előirányzatok biztosítására kell felhasználni azon
kiadások finanszírozására, amelyekhez ezt a bevételt rendelték.
Jogi hivatkozások
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás (HL L 1., 1994.1.3., 3. o.).

631

Hozzájárulások a schengeni vívmányok kapcsán

6312

Hozzájárulás a nagyméretű információs rendszerek fejlesztéséhez, létrehozásához, működtetéséhez és használatához az
Izlanddal, Liechtensteinnel, Norvégiával és Svájccal kötött megállapodások keretében – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

2 620 721,15
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Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban bármely bevételt az e szakaszban szereplő kiadási kimutatás
18 02 07., 18 02 08., 18 02 09. és 18 03 03. jogcímcsoportjához kapcsolódó további előirányzatok biztosítására
kell felhasználni.
Jogalap
Az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, e két államnak a schengeni
vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás alkalmazását szolgáló
egyes szabályokról szóló, 1999. május 17-i 1999/437/EK tanácsi határozat (HL L 176., 1999.7.10., 31. o.).
Az Izlandi Köztársaságnak és a Norvég Királyságnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és
fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló, 1999. május 17-i 1999/439/EK tanácsi
határozat (HL L 176., 1999.7.10., 35. o.).
A Dublini Egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló „Eurodac”
létrehozásáról szóló, 2000. december 11-i 2725/2000/EK tanácsi rendelet (HL L 316., 2000.12.15., 1. o.).
Az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság, valamint a Norvég Királyság között a tagállamok egyikében, illetve
Izlandon vagy Norvégiában benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálására illetékes állam meghatározására
vonatkozó kritériumokról és mechanizmusokról szóló megállapodás megkötéséről szóló, 2001. március 15-i 2001/
258/EK tanácsi határozat (HL L 93., 2001.4.3., 38. o.) és különösen e megállapodás 9. cikke.
A Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) kifejlesztéséről szóló, 2001. december 6-i 2001/
886/IB tanácsi határozat (HL L 328., 2001.12.13., 1. o.).
A Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) kifejlesztéséről szóló, 2001. december 6-i 2424/
2001/EK tanácsi rendelet (HL L 328., 2001.12.13., 4. o.).
Egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért
felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2003. február 18-i
343/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 50., 2003.2.25., 1. o.).
A valamely harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem
elbírálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 343/
2003/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2003. szeptember 2-i
1560/2003/EK bizottsági rendelet (HL L 222., 2003.9.5., 3. o.).
A Vízuminformációs Rendszer létrehozásáról (VIS) szóló, 2004. június 8-i 2004/512/EK tanácsi határozat (HL L 213.,
2004.6.15., 5. o.).
A járművek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel rendelkező tagállami szolgálatoknak a Schengeni Információs
Rendszer második generációjához (SIS II) való hozzáféréséről szóló, 2006. december 20-i 1986/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 381., 2006.12.28., 1. o.).
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A Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról
szóló, 2006. december 20-i 1987/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 381., 2006.12.28., 4. o.).
A Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról
szóló, 2007. június 12-i 2007/533/IB tanácsi határozat (HL L 205., 2007.8.7., 63. o.).
Az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni
vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodásnak az Európai
Közösség nevében történő megkötéséről szóló, 2008. január 28-i 2008/146/EK tanácsi határozat (HL L 53.,
2008.2.27., 1. o.).
Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a tagállamban vagy Svájcban benyújtott menedékjog iránti
kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló
megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő megkötéséről szóló, 2008. január 28-i 2008/147/EK tanácsi
határozat (HL L 53., 2008.2.27., 3. o.).
Az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni
vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodásnak az Európai Unió
nevében történő megkötéséről szóló, 2008. január 28-i 2008/149/EK tanácsi határozat (HL L 53., 2008.2.27., 50. o.).
A vízuminformációs rendszerhez (VIS) a tagállamok kijelölt hatóságai, valamint az Europol számára a terrorcselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása érdekében, betekintés céljából történő
hozzáférésről szóló, 2008. június 23-i 2008/633/IB tanácsi határozat (HL L 218., 2008.8.13., 129. o.).
A vízuminformációs rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó adatok tagállamok
közötti cseréjéről (VIS-rendelet) szóló, 2008. július 9-i 767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 218.,
2008.8.13., 60. o.).
Az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini
Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a
schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló, különösen a bűnügyi igazságügyi és
rendőrségi együttműködéshez kapcsolódó társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló
jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló, 2011. március 7-i 2011/349/EU tanácsi
határozat (HL L 160., 2011.6.18., 1. o.).
Az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini
Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a
schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló, különösen a belső határokon történő
ellenőrzés megszüntetéséhez és a személyek mozgásához kapcsolódó társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló, 2011. március 7-i 2011/350/EU
tanácsi határozat (HL L 160., 2011.6.18., 19. o.).
A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési
igazgatását végző európai ügynökség létrehozásáról szóló, 2011. október 25-i 1077/2011/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 286., 2011.11.1., 1. o.).
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A harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem
iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítását szolgáló
Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való,
bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről, valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén
alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző ügynökség létrehozásáról szóló 1077/2011/
EU rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 603/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 180.,
2013.6.29., 1. o.).

6313

Egyéb hozzájárulások a schengeni vívmányokkal kapcsolatban (Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc) – Címzett
bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

31 993,89

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban bármely bevétel az e szakaszban szereplő kiadási kimutatás
18 03 02. jogcímcsoportjának előirányzatait növeli.

Jogalap
Az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, e két államnak a schengeni
vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás alkalmazását szolgáló
egyes szabályokról szóló, 1999. május 17-i 1999/437/EK tanácsi határozat (HL L 176., 1999.7.10., 31. o.).
Az Izlandi Köztársaságnak és a Norvég Királyságnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és
fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló, 1999. május 17-i 1999/439/EK tanácsi
határozat (HL L 176., 1999.7.10., 35. o.).
Az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság, valamint a Norvég Királyság között a tagállamok egyikében, illetve
Izlandon vagy Norvégiában benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálására illetékes állam meghatározására
vonatkozó kritériumokról és mechanizmusokról szóló megállapodás megkötéséről szóló, 2001. március 15-i 2001/
258/EK tanácsi határozat (HL L 93., 2001.4.3., 38. o.) és különösen e megállapodás 9. cikke.
Az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni
vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodásnak az Európai
Közösség nevében történő megkötéséről szóló, 2008. január 28-i 2008/146/EK tanácsi határozat (HL L 53.,
2008.2.27., 1. o.).
Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a tagállamban vagy Svájcban benyújtott menedékjog iránti
kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló
megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő megkötéséről szóló, 2008. január 28-i 2008/147/EK tanácsi
határozat (HL L 53., 2008.2.27., 3. o.).
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Az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni
vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodásnak az Európai Unió
nevében történő megkötéséről szóló, 2008. január 28-i 2008/149/EK tanácsi határozat (HL L 53., 2008.2.27., 50. o.).
Az Európai Parlament és a Tanács 2010. május 19-i 439/2010/EU rendelete az Európai Menekültügyi Támogatási
Hivatal létrehozásáról (HL L 132., 2010.5.29., 11. o.).
Az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini
Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a
schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló, különösen a bűnügyi igazságügyi és
rendőrségi együttműködéshez kapcsolódó társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló
jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló, 2011. március 7-i 2011/349/EU tanácsi
határozat (HL L 160., 2011.6.18., 1. o.).
Az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini
Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a
schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló, különösen a belső határokon történő
ellenőrzés megszüntetéséhez és a személyek mozgásához kapcsolódó társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló, 2011. március 7-i 2011/350/EU
tanácsi határozat (HL L 160., 2011.6.18., 19. o.).
Az Európai Unió, valamint az Izlandi Köztársaság, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság és a Svájci
Államszövetség közötti, ezen államoknak az Európai Bizottságot a schengeni vívmányok végrehajtását, alkalmazását és
fejlesztését érintő végrehajtási hatásköreinek gyakorlásában segítő bizottságok munkájában való részvételéről szóló
megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról szóló, 2010. július 12-i 2012/192/EU tanácsi határozat
(HL L 103., 2012.4.13., 1. o.).
Az Európai Unió, valamint az Izlandi Köztársaság, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság és a Svájci
Államszövetség közötti, ezen államoknak az Európai Bizottságot a schengeni vívmányok végrehajtását, alkalmazását és
fejlesztését érintő végrehajtási hatásköreinek gyakorlásában segítő bizottságok munkájában való részvételéről szóló
megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló, 2012. március 13-i 2012/193/EU tanácsi határozat
(HL L 103., 2012.4.13., 3. o.).
A schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelési és monitoringmechanizmus létrehozásáról és a végrehajtó
bizottságnak a Schengent Értékelő és Végrehajtását Felügyelő Állandó Bizottság létrehozásáról szóló 1998. szeptember
16-i határozatának hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. október 7-i 1053/2013/EU tanácsi rendelet (HL L 295.,
2013.11.6., 27. o.).
A Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz
létrehozásáról és az 574/2007/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 515/2014/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 150., 2014.5.20., 143. o.).
Az Európai Unió és a Norvég Királyság közötti, utóbbinak az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalban való
részvétele részletes szabályairól szóló megállapodásnak a megkötéséről szóló, 2014. május 19-i 2014/301/EU tanácsi
határozat (HL L 157., 2014.5.27., 33. o.).
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Az Európai Unió és a Liechtensteini Hercegség közötti, utóbbinak az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalban való
részvétele részletes szabályairól szóló megállapodás megkötéséről szóló, 2014. május 19-i 2014/344/EU tanácsi
határozat (HL L 170., 2014.6.11., 49. o.).

Jogi hivatkozások
Az Európai Unió és az Izlandi Köztársaság között, utóbbinak az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalban való
részvétele részletes szabályairól szóló tanácsi határozatra irányuló, a Bizottság által 2013. december 10-én előterjesztett
javaslat (COM(2013) 875 final).
Az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti, utóbbinak az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalban való
részvétele részletes szabályairól szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló, a Bizottság által
2013. december 10-én előterjesztett javaslat (COM(2013) 862 final).

632

Hozzájárulás az Európai Fejlesztési Alap közös igazgatási támogatási kiadásaihoz – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

86 415 429,65

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban bármely, az Európai Fejlesztési Alapból (EFA) származó, a támogatási
intézkedések költségeihez hozzájáruló bevétel az e szakaszban szereplő kiadási kimutatás 21 01 04 07. jogcímének
előirányzatait növeli.

Jogalap
Az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról szóló, 2013. november 25-i 2013/755/EU tanácsi
határozat (tengerentúli társulási határozat) (HL L 344., 2013.12.19., 1. o.).
Az EFA tekintetében a 2014. január 1-je és a 11. Európai Fejlesztési Alap hatálybalépése közötti átmeneti igazgatási
intézkedésekről szóló, 2013. december 12-i 2013/759/EU tanácsi határozat (HL L 335., 2013.12.14., 48. o.).

Jogi hivatkozások
Belső megállapodás a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői között az AKCS–EK partnerségi
megállapodással összhangban a 2008–2013 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret értelmében
nyújtandó közösségi támogatás finanszírozásáról és az EK-Szerződés negyedik részének hatálya alá tartozó tengerentúli
országok és területek számára nyújtandó pénzügyi támogatás elosztásáról (HL L 247., 2006.9.9., 32. o.).
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(folytatás)
A többéves pénzügyi keret előkészítése az EU afrikai, karibi és csendes-óceáni országokkal és a tengerentúli országokkal
és területekkel folytatott együttműködésének finanszírozására vonatkozóan a 2014–2020 közötti időszakban (11.
Európai Fejlesztési Alap) című, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak címzett bizottsági közlemény (COM(2011) 837
végleges).

633

Hozzájárulások egyes külső támogatási programokhoz

6330

A tagállamok hozzájárulása az Unió által finanszírozott és nevükben a Bizottság által kezelt, egyes külső támogatási
programokhoz, beleértve a tagállamok állami ügynökségei, valamint jogi és természetes személyei által fizetett
hozzájárulásokat – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

11 557 494,80

Megjegyzések
E jogcím célja a tagállamok által – beleértve állami ügynökségeiket, valamint jogi és természetes személyeiket is – az
uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által kezelt, egyes külső támogatási programokhoz nyújtott pénzügyi
hozzájárulások nyilvántartása.
A költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében bármely bevételt további előirányzatok
biztosítására kell felhasználni azon kiadások finanszírozására, amelyekhez ezt a bevételt rendelték.
6331

Harmadik országok hozzájárulása az Unió által finanszírozott és nevükben a Bizottság által kezelt, egyes külső
támogatási programokhoz, beleértve a harmadik országok állami ügynökségei, valamint jogi és természetes személyei
által fizetett hozzájárulásokat – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
E jogcím célja a harmadik országok által – beleértve állami ügynökségeiket, valamint jogi és természetes személyeiket is
– az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által kezelt, egyes külső támogatási programokhoz nyújtott
pénzügyi hozzájárulások nyilvántartása.
A költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében bármely bevételt további előirányzatok
biztosítására kell felhasználni azon kiadások finanszírozására, amelyekhez ezt a bevételt rendelték.
6332

Nemzetközi szervezetek hozzájárulásai az Unió által finanszírozott és nevükben a Bizottság által kezelt, egyes külső
támogatási programokhoz – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—
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(folytatás)

6332

(folytatás)

Megjegyzések
E jogcím célja a nemzetközi szervezetek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által kezelt egyes külső
támogatási programokhoz nyújtott pénzügyi hozzájárulások nyilvántartása.
A költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében bármely bevételt további előirányzatok
biztosítására kell felhasználni azon kiadások finanszírozására, amelyekhez ezt a bevételt rendelték.

634

Vagyonkezelői alapok és pénzügyi eszközök által fizetett hozzájárulások – Címzett bevétel

6340

Vagyonkezelői alapok hozzájárulása a Bizottság igazgatási költségeihez – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
E jogcím célja azon igazgatási díjak nyilvántartása, amelyeket a Bizottság jogosult visszatartani igazgatási költségei
fedezése céljából az egyes vagyonkezelői alapoknak biztosított hozzájárulások felhasználásának első évétől.
A költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdése b) pontjának megfelelően ezeket az igazgatási díjakat a vagyonkezelői
alapok működési ideje alatt a címzett bevételekhez kell sorolni.

Jogalap
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) és különösen annak 187. cikke (7) bekezdése.
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól szóló, 2012. október 29-i 1268/2012/EU felhatalmazáson
alapuló bizottsági rendelet (HL L 362., 2012.12.31., 1. o.) és különösen annak 259. cikke.
6341

Pénzügyi eszközök által fizetett hozzájárulások – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—
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(folytatás)

6341

(folytatás)

Megjegyzések
A Bizottságnak történő éves visszafizetések – köztük a tőkevisszafizetések, a felszabadított biztosítékok és a kölcsönök
tőkeösszegének visszafizetése –, illetve a pénzügyi eszközök számára nyitott és valamely pénzügyi eszköz keretében a
költségvetésből nyújtott támogatáshoz kapcsolódó vagyonkezelői számlák éves visszafizetései a költségvetési rendelet
21. cikkével összhangban belső címzett bevételeknek minősülnek, és azokat az említett rendelet 140. cikke (9)
bekezdésének sérelme nélkül az előirányzatok lekötésének időtartamát plusz két évet nem meghaladó ideig ugyanazon
pénzügyi eszközre kell fordítani, hacsak valamely alap jogi aktus másképp nem rendelkezik.

Jogalap
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) és különösen annak 140. cikke (6) bekezdése.
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól szóló, 2012. október 29-i 1268/2012/EU felhatalmazáson
alapuló bizottsági rendelet (HL L 362., 2012.12.31., 1. o.).

6 5. ALCÍM — PÉNZÜGYI KORREKCIÓK
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Az ERFA-hoz, az ESZA-hoz, az EMOGA Orientációs Részlegéhez, a HOPE-hoz, a Kohéziós Alaphoz, az EHA-hoz,
az ETHA-hoz, a SAPARD-hoz és az IPA-hoz kapcsolódó, 2015 előtti pénzügyi korrekciók – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

—

—

2014. évi költségvetési év

118 383 863,98

Megjegyzések
A 2015-ös pénzügyi évtől kezdődően a korábban a 6 5 0 0. jogcímen elszámolt pénzügyi korrekciók tekintetében
elszámolt összegeket a 6 5 1– 6 5 4. jogcímcsoport tartalmazza programozási időszak szerinti bontásban.
A 6 5 0 0. jogcím az Európai Regionális Fejlesztési Alappal (ERFA), az Európai Szociális Alappal (ESZA), az Európai
Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Orientációs részlegével, a Halászati Orientációs Pénzügyi
Eszközzel (HOPE), a Kohéziós Alappal, az Európai Halászati Alappal (EHA), az Európai Tengerügyi és Halászati
Alappal (ETHA), a Speciális Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Csatlakozási Programmal (SAPARD), az Előcsatlakozási
Támogatási Eszközzel (IPA) és az EMOGA Garanciarészlegéből finanszírozott Átmeneti Vidékfejlesztési Eszközzel
(TRDI) kapcsolatos pénzügyi korrekciók kimutatására szolgált.
A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban az e jogcímre könyvelt összegek az e szakaszban szereplő kiadási
kimutatás 04., 05., 11. és 13. címéhez tartozó megfelelő költségvetési sorok előirányzatait növelik.
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(folytatás)
Az 1083/2006/EK rendelet 105. cikkének (1) bekezdése értelmében a rendelet nem érinti a 2052/88/EGK, a 4253/88/
EGK, az 1164/94/EK és az 1260/1999/EK rendelet alapján, vagy bármely egyéb, az adott támogatásra 2006. december
31-én alkalmazandó jogszabály alapján – amely következésképpen ezt követően erre a támogatásra, illetve a projektekre
azok lezárásáig alkalmazandó – a Bizottság által jóváhagyott, a strukturális alapok által társfinanszírozott támogatás
vagy a Kohéziós Alap által társfinanszírozott projekt folytatását vagy módosítását, beleértve a részleges vagy teljes
megszüntetését is.
Az 1303/2013/EU rendelet 152. cikkének (1) bekezdése értelmében a rendelet nem érinti az 1083/2006/EK rendelet
alapján, vagy bármely egyéb, az adott támogatásra 2013. december 31-én alkalmazandó jogszabály alapján a Bizottság
által jóváhagyott, a strukturális alapok által társfinanszírozott támogatás vagy a Kohéziós Alap által társfinanszírozott
projekt folytatását vagy módosítását, beleértve a részleges vagy teljes megszüntetését is.

Jogalap

A strukturális alapok feladatairól és eredményességéről, továbbá tevékenységüknek egymás között, valamint az Európai
Beruházási Bank és az egyéb meglévő pénzügyi eszközök műveleteivel történő összehangolásáról szóló, 1988. június
24-i 2052/88/EGK tanácsi rendelet (HL L 185., 1988.7.15., 9. o.).
A 2052/88/EGK rendeletnek a különböző strukturális alapok tevékenységeinek egymás között, valamint az Európai
Beruházási Bank és az egyéb meglévő pénzügyi eszközök műveleteivel történő összehangolása tekintetében történő
végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1988. december 19-i 4253/88/EGK tanácsi rendelet
(HL L 374., 1988.12.31., 1. o.) és különösen annak 24. cikke.
Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, valamint
egyes rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről szóló, 1999. május 17-i 1257/1999/EK tanácsi
rendelet (HL L 160., 1999.6.26., 80. o.).
A strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. június 21-i 1260/1999/EK
tanácsi rendelet (HL L 161., 1999.6.26., 1. o.) és különösen annak 39. cikke (2) bekezdése.
A Halászati Orientációs Pénzügyi Eszközről szóló, 1999. június 21-i 1263/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 161.,
1999.6.26., 54. o.).
A csatlakozni szándékozó közép- és kelet-európai országok előcsatlakozási mezőgazdasági és vidékfejlesztési intézkedéseinek az előcsatlakozási időszakban történő közösségi támogatásáról szóló, 1999. június 21-i 1268/1999/EK tanácsi
rendelet (HL L 161., 1999.6.26., 87. o.).
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i
1083/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 25. o.).
Az egy előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló, 2006. július 17-i 1085/2006/EK tanácsi rendelet
(HL L 210., 2006.7.31., 82. o.).
Az Európai Halászati Alapról szóló, 2006. július 27-i 1198/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 223., 2006.8.15., 1. o.).
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(folytatás)
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és
Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347.,
2013.12.20., 320. o.).
Az IPA II Előcsatlakozási Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 231/2014/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 11. o.).

Jogi hivatkozások
A strukturális alapok keretében nyújtott támogatások pénzügyi korrekciós eljárásai tekintetében az 1260/1999/EK
tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2001. március 2-i 448/2001/EK bizottsági
rendelet (HL L 64., 2001.3.6., 13. o.).
Az 1257/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó átmeneti részletes szabályoknak a Cseh Köztársaságban,
Észtországban, Cipruson, Lettországban, Litvániában, Magyarországon, Máltán, Lengyelországban, Szlovéniában és
Szlovákiában a vidékfejlesztési intézkedéseknek az EMOGA Garanciarészlegéből való finanszírozása tekintetében
történő megállapításáról szóló, 2004. január 5-i 27/2004/EK bizottsági rendelet (HL L 5., 2004.1.9., 86. o.).
A Cseh Köztársaságra, Észtországra, Ciprusra, Lettországra, Litvániára, Magyarországra, Máltára, Lengyelországra,
Szlovéniára és Szlovákiára alkalmazandó átmeneti vidékfejlesztési intézkedések tekintetében az 1257/1999/EK tanácsi
rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2004. január 28-i 141/2004/EK bizottsági rendelet
(HL L 24., 2004.1.29., 25. o.).
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK tanácsi rendelet, valamint az Európai Regionális Fejlesztési
Alapról szóló 1080/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok meghatározásáról szóló, 2006. december 8-i 1828/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 371., 2006.12.27., 1. o.).

651

A 2000 előtti programozási időszakokhoz kapcsolódó pénzügyi korrekciók
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

Megjegyzések
A jogcímcsoport az Európai Regionális Fejlesztési Alappal (ERFA), az Európai Szociális Alappal (ESZA), az Európai
Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Orientációs Részlegével, a Halászati Orientációs Pénzügyi
Eszközzel (HOPE) és a Kohéziós Alappal kapcsolatban a 2000 előtti programozási időszakokhoz kapcsolódó
pénzügyi korrekciók kimutatására szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban az e jogcímcsoportra könyvelt összegek az e szakaszban szereplő
kiadási kimutatás 04., 05., 11. és 13. címéhez tartozó megfelelő költségvetési sorok előirányzatait növelik.
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(folytatás)
Az 1083/2006/EK rendelet 105. cikkének (1) bekezdése értelmében a rendelet nem érinti a 2052/88/EGK, a 4253/88/
EGK, az 1164/94/EK és az 1260/1999/EK rendelet alapján, vagy bármely egyéb, az adott támogatásra 2006. december
31-én alkalmazandó jogszabály alapján – amely következésképpen ezt követően erre a támogatásra, illetve a projektekre
azok lezárásáig alkalmazandó – a Bizottság által jóváhagyott, a strukturális alapok által társfinanszírozott támogatás
vagy a Kohéziós Alap által társfinanszírozott projekt folytatását vagy módosítását, beleértve a részleges vagy teljes
megszüntetését is.
Az 1303/2013/EU rendelet 152. cikkének (1) bekezdése értelmében a rendelet nem érinti az 1083/2006/EK rendelet
alapján, vagy bármely egyéb, az adott támogatásra 2013. december 31-én alkalmazandó jogszabály alapján a Bizottság
által jóváhagyott, a strukturális alapok által társfinanszírozott támogatás vagy a Kohéziós Alap által társfinanszírozott
projekt folytatását vagy módosítását, beleértve a részleges vagy teljes megszüntetését is.
Jogalap
Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó 1977. december 21-i költségvetési rendelet (HL L 356.,
1977.12.31., 1. o.).
A strukturális alapok feladatairól és eredményességéről, továbbá tevékenységüknek egymás között, valamint az Európai
Beruházási Bank és az egyéb meglévő pénzügyi eszközök műveleteivel történő összehangolásáról szóló, 1988. június
24-i 2052/88/EGK tanácsi rendelet (HL L 185., 1988.7.15., 9. o.).
A 2052/88/EGK rendeletnek a különböző strukturális alapok tevékenységeinek egymás között, valamint az Európai
Beruházási Bank és az egyéb meglévő pénzügyi eszközök műveleteivel történő összehangolása tekintetében történő
végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1988. december 19-i 4253/88/EGK tanácsi rendelet
(HL L 374., 1988.12.31., 1. o.) és különösen annak 24. cikke.
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap tekintetében a 2052/88/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések
megállapításáról szóló, 1988. december 19-i 4254/88/EGK tanácsi rendelet (HL L 374., 1988.12.31., 15. o.).
Az Európai Szociális Alap tekintetében a 2052/88/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1988. december 19-i 4255/88/EGK tanácsi rendelet (HL L 374., 1988.12.31., 21. o.).
Az EMOGA Orientációs Részlege tekintetében a 2052/88/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések
megállapításáról szóló, 1988. december 19-i 4256/88/EGK tanácsi rendelet (HL L 374., 1988.12.31., 25. o.).
A Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz tekintetében a 2052/88/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések
megállapításáról szóló, 1993. július 20-i 2080/93/EGK tanácsi rendelet (HL L 193., 1993.7.31., 1. o.).
A Kohéziós Alap létrehozásáról szóló, 1994. május 16-i 1164/94/EK tanácsi rendelet (HL L 130., 1994.5.25., 1. o.).
Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, valamint
egyes rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről szóló, 1999. május 17-i 1257/1999/EK tanácsi
rendelet (HL L 160., 1999.6.26., 80. o.).
A strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. június 21-i 1260/1999/EK
tanácsi rendelet (HL L 161., 1999.6.26., 1. o.) és különösen annak 39. cikke (2) bekezdése.
A Halászati Orientációs Pénzügyi Eszközről szóló, 1999. június 21-i 1263/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 161.,
1999.6.26., 54. o.).
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A 2000–2006 közötti programozási időszakhoz kapcsolódó pénzügyi korrekciók – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

Megjegyzések

A jogcímcsoport az Európai Regionális Fejlesztési Alappal (ERFA), az Európai Szociális Alappal (ESZA), az Európai
Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Orientációs részlegével, a Halászati Orientációs Pénzügyi
Eszközzel (HOPE), a Kohéziós Alappal, a Speciális Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Csatlakozási Programmal
(SAPARD), valamint az EMOGA Garanciarészlegéből finanszírozott Átmeneti Vidékfejlesztési Eszközzel (TRDI)
kapcsolatban a 2000–2006 közötti programozási időszakhoz kapcsolódó pénzügyi korrekciók kimutatására szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban az e jogcímcsoportra könyvelt összegek az e szakaszban szereplő
kiadási kimutatás 04., 05., 11. és 13. címéhez tartozó megfelelő költségvetési sorok előirányzatait növelik.
Az 1083/2006/EK rendelet 105. cikkének (1) bekezdése értelmében a rendelet nem érinti a 2052/88/EGK, a 4253/88/
EGK, az 1164/94/EK és az 1260/1999/EK rendelet alapján, vagy bármely egyéb, az adott támogatásra 2006. december
31-én alkalmazandó jogszabály alapján – amely következésképpen ezt követően erre a támogatásra, illetve a projektekre
azok lezárásáig alkalmazandó – a Bizottság által jóváhagyott, a strukturális alapok által társfinanszírozott támogatás
vagy a Kohéziós Alap által társfinanszírozott projekt folytatását vagy módosítását, beleértve a részleges vagy teljes
megszüntetését is.
Az 1303/2013/EU rendelet 152. cikkének (1) bekezdése értelmében a rendelet nem érinti az 1083/2006/EK rendelet
alapján, vagy bármely egyéb, az adott támogatásra 2013. december 31-én alkalmazandó jogszabály alapján a Bizottság
által jóváhagyott, a strukturális alapok által társfinanszírozott támogatás vagy a Kohéziós Alap által társfinanszírozott
projekt folytatását vagy módosítását, beleértve a részleges vagy teljes megszüntetését is.

Jogalap

A Kohéziós Alap létrehozásáról szóló, 1994. május 16-i 1164/94/EK tanácsi rendelet (HL L 130., 1994.5.25., 1. o.).
Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, valamint
egyes rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről szóló, 1999. május 17-i 1257/1999/EK tanácsi
rendelet (HL L 160., 1999.6.26., 80. o.).
A strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. június 21-i 1260/1999/EK
tanácsi rendelet (HL L 161., 1999.6.26., 1. o.) és különösen annak 39. cikke (2) bekezdése.
A Halászati Orientációs Pénzügyi Eszközről szóló, 1999. június 21-i 1263/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 161.,
1999.6.26., 54. o.).
A csatlakozni szándékozó közép- és kelet-európai országok előcsatlakozási mezőgazdasági és vidékfejlesztési intézkedéseinek az előcsatlakozási időszakban történő közösségi támogatásáról szóló, 1999. június 21-i 1268/1999/EK tanácsi
rendelet (HL L 161., 1999.6.26., 87. o.).
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Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló, 1999. június 12-i 1783/1999/EK európai parlamenti és a tanácsi
rendelet (HL L 213., 1999.8.13., 1. o.).
Az Európai Szociális Alapról szóló, 1999. július 12-i 1784/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 213.,
1999.8.13., 5. o.).
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i
1083/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 25. o.).
Az Európai Halászati Alapról szóló, 2006. július 27-i 1198/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 223., 2006.8.15., 1. o.).
Jogi hivatkozások
A strukturális alapok keretében nyújtott támogatások pénzügyi korrekciós eljárásai tekintetében az 1260/1999/EK
tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2001. március 2-i 448/2001/EK bizottsági
rendelet (HL L 64., 2001.3.6., 13. o.).
A Kohéziós Alapból nyújtott támogatások irányítási és ellenőrzési rendszere, valamint a pénzügyi korrekciós eljárás
tekintetében az 1164/94/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002.
július 29-i 1386/2002/EK bizottsági rendelet (HL L 201., 2002.7.31., 5. o.).
Az 1257/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó átmeneti részletes szabályoknak a Cseh Köztársaságban,
Észtországban, Cipruson, Lettországban, Litvániában, Magyarországon, Máltán, Lengyelországban, Szlovéniában és
Szlovákiában a vidékfejlesztési intézkedéseknek az EMOGA Garanciarészlegéből való finanszírozása tekintetében
történő megállapításáról szóló, 2004. január 5-i 27/2004/EK bizottsági rendelet (HL L 5., 2004.1.9., 36. o.).
A Cseh Köztársaságra, Észtországra, Ciprusra, Lettországra, Litvániára, Magyarországra, Máltára, Lengyelországra,
Szlovéniára és Szlovákiára alkalmazandó átmeneti vidékfejlesztési intézkedések tekintetében az 1257/1999/EK tanácsi
rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2004. január 28-i 141/2004/EK bizottsági rendelet
(HL L 24., 2004.1.29., 25. o.).
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK tanácsi rendelet, valamint az Európai Regionális Fejlesztési
Alapról szóló 1080/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok meghatározásáról szóló, 2006. december 8-i 1828/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 371., 2006.12.27., 1. o.).

653

A 2007–2013 közötti programozási időszakhoz kapcsolódó pénzügyi korrekciók – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

Megjegyzések
A jogcímcsoport az Európai Regionális Fejlesztési Alappal (ERFA), az Európai Szociális Alappal (ESZA), a Kohéziós
Alappal, az Európai Halászati Alappal (EHA) és az Előcsatlakozási Támogatási Eszközzel (IPA I) kapcsolatban a
2007–2013 közötti programozási időszakhoz kapcsolódó pénzügyi korrekciók kimutatására szolgál.
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A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban az e jogcímcsoportra könyvelt összegek az e szakaszban szereplő
kiadási kimutatás 04., 05., 11. és 13. címéhez tartozó megfelelő költségvetési sorok előirányzatait növelhetik.
Az 1303/2013/EU rendelet 152. cikkének (1) bekezdése értelmében a rendelet nem érinti az 1083/2006/EK rendelet
alapján, vagy bármely egyéb, az adott támogatásra 2013. december 31-én alkalmazandó jogszabály alapján a Bizottság
által jóváhagyott, a strukturális alapok által társfinanszírozott támogatás vagy a Kohéziós Alap által társfinanszírozott
projekt folytatását vagy módosítását, beleértve a részleges vagy teljes megszüntetését is.

Jogalap

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i
1083/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 25. o.).
Az egy előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló, 2006. július 17-i 1085/2006/EK tanácsi rendelet
(HL L 210., 2006.7.31., 82. o.).
Az Európai Halászati Alapról szóló, 2006. július 27-i 1198/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 223., 2006.8.15., 1. o.).

Jogi hivatkozások

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK tanácsi rendelet, valamint az Európai Regionális Fejlesztési
Alapról szóló 1080/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok meghatározásáról szóló, 2006. december 8-i 1828/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 371., 2006.12.27., 1. o.).

654

A 2014–2020 közötti programozási időszakhoz kapcsolódó pénzügyi korrekciók – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

Megjegyzések

A jogcímcsoport az Európai Regionális Fejlesztési Alappal (ERFA), az Európai Szociális Alappal (ESZA), a Kohéziós
Alappal, az Európai Tengerügyi és Halászati Alappal (ETHA), a leginkább rászoruló személyeket támogató európai
segítségnyújtási alappal és az Előcsatlakozási Támogatási Eszközzel (IPA II) kapcsolatban a 2014–2020 közötti
programozási időszakhoz kapcsolódó pénzügyi korrekciók kimutatására szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban az e jogcímcsoportra könyvelt összegek az e szakaszban szereplő
kiadási kimutatás 04., 11. és 13. címéhez tartozó megfelelő költségvetési sorok előirányzatait növelik.
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Jogalap

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és
Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347.,
2013.12.20., 320. o.).
A leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapról szóló, 2014. március 11-i 223/2014/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 72., 2014.3.12., 1. o.).
Az IPA II Előcsatlakozási Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 231/2014/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 11. o.).

6 6. ALCÍM — EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZAFIZETÉSEK

660

Egyéb hozzájárulások és visszafizetések

6600

Egyéb hozzájárulások és visszafizetések – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

839 804 777,25

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a jogcím a 6. cím egyéb részeiben nem szereplő olyan bevételek
kimutatására szolgál, amelyeket további előirányzatok biztosítására kell felhasználni azon kiadások finanszírozására,
amelyekhez ezt a bevételt rendelték.
6601

Egyéb, nem címzett hozzájárulások és visszafizetések
2016. évi költségvetési év

60 000 000

2015. évi költségvetési év

60 000 000

2014. évi költségvetési év

8 666 423,81

Megjegyzések

Ez a jogcím a 6. cím egyéb részeiben nem szereplő olyan bevételek kimutatására szolgál, amelyeket nem a költségvetési
rendelet 21. cikkével összhangban használnak fel.
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ALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK
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Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapot érintő bevételek

6701

Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap záróelszámolása – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

815 588 600,63

Megjegyzések

A jogcím a 2000–2006-os pénzügyi terv 1. fejezetében az Európai Mezőgazdasági és Orientációs és Garanciaalapból
(Garanciarészleg) és a 2007–2013-as, valamint a 2014–2020-as többéves pénzügyi keret 2. fejezetében az Európai
Mezőgazdasági Garanciaalapból az 1306/2013/EU rendelet 51. és 52. cikke szerint finanszírozott kiadásokkal
kapcsolatban az uniós költségvetés javára hozott szabályszerűségi és számviteli záróelszámolási határozatokból
származó összegek kimutatására szolgál. Magában foglalja az említett rendelet 40. cikke szerinti kifizetési határidők
be nem tartásához kapcsolódó korrekciókat is.
Ez a jogcím szolgál továbbá a 320/2006/EK rendelet által létrehozott, 2012. szeptember 30-án megszűnt, a
Közösségben a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer (a cukoripar szerkezetátalakítási alapja)
által finanszírozott kiadásokkal kapcsolatban az Unió általános költségvetése javára hozott szabályszerűségi és
számviteli záróelszámolási határozatokból származó összegek kimutatására.
A 320/2006/EK rendelet 1. cikke (3) bekezdésének és az 1306/2013/EU rendelet 43. cikkének megfelelően ezen
összegek a költségvetési rendelet 21. és 174. cikke értelmében címzett bevételnek tekintendők. Az e jogcím szerinti
bármely bevétel az e szakaszban szereplő kiadási kimutatás bármely, az EMGA-hoz tartozó költségvetési tételének
előirányzatait növeli.
Az e jogcím alatt szereplő bevétel becsült összege 2 015 000 000 EUR, beleértve a költségvetési rendelet 14. cikkével
összhangban a 2015-ös évről a 2016-os évre átvitt 890 000 000 EUR összeget. A 2016. évi költségvetés összeállításakor 600 000 000 EUR összeget a 05 02 08. jogcímcsoportba (05 02 08 03. jogcímbe) tartozó intézkedések
igényeinek fedezéséhez vettek figyelembe, a fennmaradó 1 415 000 000 EUR összeget pedig a 05 03 01. jogcímcsoportba (05 03 01 10. jogcímbe) tartozó intézkedések igényeinek fedezésére vettek figyelembe.

Jogalap

A Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról és a közös
agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. február 20-i 320/2006/EK
tanácsi rendelet (HL L 58., 2006.2.28., 42. o.).
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).
A közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK,
a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013.
december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 549. o.).
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KAPCSOLATOS BEVÉTELEK (folytatás)

670

(folytatás)

6702

Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalappal kapcsolatos szabálytalanságok – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

150 305 663,70

Megjegyzések
A jogcím a 2000–2006-os pénzügyi terv 1. fejezetében az Európai Mezőgazdasági és Orientációs és Garanciaalapból
(Garanciarészleg) és a 2007–2013-as, valamint a 2014–2020-as többéves pénzügyi keret 2. fejezetében az Európai
Mezőgazdasági Garanciaalapból finanszírozott kiadásokkal kapcsolatban szabálytalanságok vagy gondatlanságok miatt
az 1306/2013/EU rendelet 54. és 55. cikke szerint visszafizettetett összegek és a vonatkozó kamatok, illetve különösen
a szabálytalanságok és csalások esetében visszafizettetett összegek, beszedett bírságok és kamatok, valamint lehívott
biztosítékok, letétek és garanciák kimutatására szolgál.
Ez a jogcím szolgál továbbá a 320/2006/EK rendelet által létrehozott, 2012. szeptember 30-án megszűnő, a
Közösségben a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer (a cukoripar szerkezetátalakítási alapja)
által finanszírozott kiadásokhoz kapcsolódó szabálytalanságok vagy tévedések következtében visszafizettetett összegek
kimutatására, beleértve a kamatot, a bírságokat és a kapott biztosítékokat.
Ez a jogcím szolgál továbbá azon visszafizettetett nettó összegek könyvelésére is, amelyekből a tagállamok az 1306/
2013/EU rendelet 55. cikke alapján 20 %-ot megtarthatnak.
A 320/2006/EK rendelet 1. cikke (3) bekezdésének és az 1306/2013/EU rendelet 43. és 55. cikkének megfelelően ezen
összegek a költségvetési rendelet 21. és 174. cikke értelmében címzett bevételnek tekintendők. Az e jogcím szerinti
bármely bevétel az e szakaszban szereplő kiadási kimutatás bármely, az EMGA-hoz tartozó költségvetési tételének
előirányzatait növeli.
Az e jogcím alatt szereplő bevétel becsült összege 155 000 000 EUR. A 2016. évi költségvetés összeállításakor ezt az
összeget a 05 03 01. jogcímcsoportba (05 03 01 10. jogcímbe) tartozó intézkedések igényeinek fedezésére vették
figyelembe.

Jogalap
A Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról és a közös
agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. február 20-i 320/2006/EK
tanácsi rendelet (HL L 58., 2006.2.28., 42. o.).
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).
A közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK,
a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013.
december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 549. o.).
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KAPCSOLATOS BEVÉTELEK (folytatás)

670

(folytatás)

6703

Tejtermelők által fizetendő megemelt lefölözés – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

48 284 110,03

Megjegyzések

A jogcím a tejkvótarendszerre vonatkozó többletilletékhez kapcsolódó olyan összegek kimutatására szolgál, amelyeket
az 1234/2007/EK rendelet II. része I. címe III. fejezetének III. szakasza és különösen annak 78. cikke rendelkezései
szerint szednek be vagy fizettetnek vissza.
Az 1306/2013/EU rendelet 43. cikkének megfelelően ezen összegek a költségvetési rendelet 21. és 174. cikke
értelmében címzett bevételnek tekintendők. Az e jogcím szerinti bármely bevétel az e szakaszban szereplő kiadási
kimutatás bármely, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalaphoz tartozó költségvetési tételének előirányzatait növeli.
Az e jogcím alatt szereplő bevétel becsült összege 810 000 000 EUR. A 2016. évi költségvetés összeállításakor ezt az
összeget a 05 03 01. jogcímcsoportba (05 03 01 10. jogcímbe) tartozó intézkedések igényeinek fedezésére vették
figyelembe.

Jogalap

A mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó
egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet (az egységes közös piacszervezésről
szóló rendelet) (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.).
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).
A közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK,
a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013.
december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 549. o.).

671

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapot érintő bevételek

6711

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap záróelszámolása – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

69 413 810,83
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KAPCSOLATOS BEVÉTELEK (folytatás)

671

(folytatás)

6711

(folytatás)
Megjegyzések
A jogcím az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott vidékfejlesztési kiadásokkal
kapcsolatban az uniós költségvetés javára hozott, az 1306/2013/EU rendelet 51. és 52. cikke szerinti szabályszerűségi
és számviteli záróelszámolási határozatokból származó összegek kimutatására szolgál. Az EMVA keretében kifizetett
előlegek visszafizetéséhez kapcsolódó összegeket is ezen a jogcímen tartják nyilván.
Az 1306/2013/EU rendelet 43. cikkének megfelelően ezen összegek a költségvetési rendelet 21. és 177. cikke
értelmében címzett bevételnek tekintendők. Az e jogcím szerinti bármely bevétel az EMVA-hoz tartozó bármely
költségvetési tétel előirányzatait növeli.
A 2016. évi költségvetés összeállításakor nem irányoztak elő külön összeget a 05 04 05. és a 05 04 60. jogcímcsoportra.
Jogalap
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).
A közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK,
a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013.
december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 549. o.).

6712

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alappal kapcsolatos szabálytalanságok – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
A jogcím az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott vidékfejlesztési kiadásokkal
kapcsolatban szabálytalanságok vagy gondatlanságok miatt az 1306/2013/EU rendelet 54. és 56. cikke szerint
visszafizettetett összegek és a vonatkozó kamatok, illetve különösen a szabálytalanságok és csalások esetében visszafizettetett összegek, beszedett bírságok és kamatok, valamint lehívott biztosítékok kimutatására szolgál.
Az 1306/2013/EU rendelet 43. cikkének megfelelően ezen összegek a költségvetési rendelet 21. és 177. cikke
értelmében címzett bevételnek tekintendők. Az e jogcím szerinti bármely bevétel az EMVA-hoz tartozó bármely
költségvetési tétel előirányzatait növeli.
A 2016. évi költségvetés összeállításakor nem irányoztak elő külön összeget a 05 04 05. és a 05 04 60. jogcímcsoportra.
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KAPCSOLATOS BEVÉTELEK (folytatás)

671

(folytatás)

6712

(folytatás)
Jogalap
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).
A közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK,
a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013.
december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 549. o.)..

2016.2.24.

HU

L 48/363

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG

7. CÍM
KÉSEDELMI KAMATOK ÉS PÉNZBÍRSÁGOK
7 0. ALCÍM — KÉSEDELMI KAMATOK
7 1. ALCÍM — PÉNZBÍRSÁGOK
7 2. ALCÍM — LETÉTEKEN ÉS PÉNZBÍRSÁGOKON KELETKEZETT KAMATOK
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi
költségvetési év

Megnevezés

2015. évi
költségvetési év

2014. évi
költségvetési év

% 2014–2016

7 0. ALCÍM
700

Késedelmi kamatok

7000

A tagállamok kincstárai által vezetett számlákra késedelmesen befizetett összegek után járó kamatok

5 000 000

10 000 000

62 832 700,78

1 256,65

7001

Egyéb késedelmi kamatok

3 000 000

3 000 000

1 304 377,43

43,48

8 000 000

13 000 000

64 137 078,21

801,71

15 000 000

45 000 000

368 455 044,42

2 456,37

7 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

23 000 000

58 000 000

432 592 122,63

1 880,84

710

Pénzbírságok, kényszerítő bírságok és egyéb bírságok

100 000 000

1 415 000 000

4 124 682 904,05

4 124,68

711

Többletkibocsátási díj új személygépkocsikra

p.m.

p.m.

712

A Szerződésből eredő kötelezettségek elmulasztása
miatt az Európai Unió Bírósága által hozott ítélet be
nem tartásáért a tagállamokra kirótt bírságok és
átalányösszegek

p.m.

50 000 000

49 406 800,—

1 465 000 000

4 174 089 704,05

7 0 0. jogcímcsoport – Összesen

701

Késedelmi kamatok és pénzbírságokra kivetett egyéb
kamatok

7 1. ALCÍM

7 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

100 000 000

0,—

4 174,09

7 2. ALCÍM
720

Letéteken és pénzbírságokon keletkezett kamatok

7200

A túlzotthiány-eljárás végrehajtásából származó
letéteken és pénzbírságokon keletkezett kamatok –
Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

7 2 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

7 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

7. cím – Összesen

123 000 000

1 523 000 000

4 606 681 826,68

3 745,27
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7. CÍM
KÉSEDELMI KAMATOK ÉS PÉNZBÍRSÁGOK

7 0. ALCÍM — KÉSEDELMI KAMATOK

700

Késedelmi kamatok

7000

A tagállamok kincstárai által vezetett számlákra késedelmesen befizetett összegek után járó kamatok
2016. évi költségvetési év

5 000 000

2015. évi költségvetési év

10 000 000

2014. évi költségvetési év

62 832 700,78

Megjegyzések
Az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 9. cikkének (1) bekezdésében említett, a tagállamok által a Bizottság nevében
nyitott számlákra történő bármely késedelmes befizetés az érintett tagállam kamatfizetési kötelezettségét vonja maga
után.
Azon tagállamok esetében, amelyeknek a pénzneme az euró, a kamatláb megegyezik az Európai Központi Bank
refinanszírozási műveleteire vonatkozó, az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában az esedékesség hónapjának
első napján közzétett kamatláb két százalékponttal növelt értékével. E kamatláb a késedelem minden egyes hónapjával
0,25 százalékponttal növekszik. A megemelt kamat a késedelem egész időszakára vonatkozik.
Azon tagállamok esetében, amelyeknek nem az euró a pénzneme, a kamatláb megegyezik az érintett hónap első napján
a központi bankok által fő refinanszírozási műveleteik vonatkozásában alkalmazott kamat két százalékponttal növelt
mértékével, vagy, az olyan tagállamok esetében, ahol nem áll rendelkezésre a központi bank kamatlába, az ehhez
legközelebb álló, a tagállam pénzpiacán az érintett hónap első napján alkalmazott kamat két százalékponttal növelt
mértékével. E kamatláb a késedelem minden egyes hónapjával 0,25 százalékponttal növekszik. A megemelt kamat a
késedelem egész időszakára vonatkozik.
A kamatláb az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 10. cikkében felsorolt valamennyi saját forrásra alkalmazandó.

Jogalap
Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007/436/EK, Euratom határozat végrehajtásáról szóló,
2000. május 22-i 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 130., 2000.5.31., 1. o.).
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) és különösen annak 78. cikke (4) bekezdése.
7001

Egyéb késedelmi kamatok
2016. évi költségvetési év

3 000 000

2015. évi költségvetési év

3 000 000

2014. évi költségvetési év

1 304 377,43
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7 0. ALCÍM — KÉSEDELMI KAMATOK (folytatás)

700

(folytatás)

7001

(folytatás)
Megjegyzések
Ez a jogcím a saját forrásokon kívüli egyéb jogosultságok késedelmes megfizetése miatt keletkező kamatok nyilvántartására szolgál.
Jogalap
Az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződés (HL L 1., 1994.1.3., 3. o.) és különösen annak 32. jegyzőkönyve
2. cikkének (5) bekezdése.
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 25. o.)
és különösen annak 102. cikke.
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK tanácsi rendelet, valamint az Európai Regionális Fejlesztési
Alapról szóló 1080/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok meghatározásáról szóló, 2006. december 8-i 1828/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 371., 2006.12.27., 1. o.).
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) és különösen annak 78. cikke (4) bekezdése.
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól szóló, 2012. október 29-i 1268/2012/EU felhatalmazáson
alapuló bizottsági rendelet (HL L 362., 2012.12.31., 1. o.) és különösen annak 83. cikke.

701

Késedelmi kamatok és pénzbírságokra kivetett egyéb kamatok
2016. évi költségvetési év

15 000 000

2015. évi költségvetési év

45 000 000

2014. évi költségvetési év

368 455 044,42

Megjegyzések
Ez a jogcímcsoport a pénzbírságok és pénzbírságok késedelmes megfizetéséhez kapcsolódó kamatok tárolására szolgáló
külön számlákon keletkezett kamat nyilvántartására szolgál.
Jogalap
A Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/
EK tanácsi rendelet (HL L 1., 2003.1.4., 1. o.).
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7 0. ALCÍM — KÉSEDELMI KAMATOK (folytatás)

701

(folytatás)
A vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló, 2004. január 20-i 139/2004/EK tanácsi rendelet (HL L
24., 2004.1.29., 1. o.) és különösen annak 14. és 15. cikke.
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) és különösen annak 78. cikke (4) bekezdése.
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól szóló, 2012. október 29-i 1268/2012/EU felhatalmazáson
alapuló bizottsági rendelet (HL L 362., 2012.12.31., 1. o.) és különösen annak 83. cikke.

7 1. ALCÍM — PÉNZBÍRSÁGOK

710

Pénzbírságok, kényszerítő bírságok és egyéb bírságok
2016. évi költségvetési év

100 000 000

2015. évi költségvetési év

1 415 000 000

2014. évi költségvetési év

4 124 682 904,05

Megjegyzések
A Bizottság pénzbírságot, kényszerítő és egyéb bírságot szabhat ki azon vállalkozásokra vagy vállalkozások társulásaira,
amelyek megszegik a tilalmakat vagy nem teljesítik a lenti rendeletekből, illetve az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 101. és 102. cikkéből eredő kötelezettségeiket.
A bírságot rendes esetben a bizottsági határozatról szóló értesítést követő három hónapon belül kell megfizetni. A
Bizottság azonban nem hajtja be az esedékes összeget, amennyiben a vállalkozás fellebbezett az Európai Unió Bírósága
előtt; a vállalkozás köteles elfogadni, hogy a végső fizetési határidőt követően a tartozásra kamatot számítanak fel, és
legkésőbb a végső fizetési határidő napján a tartozás főösszegét, valamint a kamatokat és pótdíjakat fedező bankgaranciát kell biztosítania a Bizottság számára.

Jogalap
A Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/
EK tanácsi rendelet (HL L 1., 2003.1.4., 1. o.).
A vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló, 2004. január 20-i 139/2004/EK tanácsi rendelet (EK
összefonódási rendelet) (HL L 24., 2004.1.29., 1. o.) és különösen annak 14. és 15. cikke.
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól szóló, 2012. október 29-i 1268/2012/EU felhatalmazáson
alapuló bizottsági rendelet (HL L 362., 2012.12.31., 1. o.).
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711

Többletkibocsátási díj új személygépkocsikra
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
Ez a jogcímcsoport a Bizottság által kivetett többletkibocsátási díjak nyilvántartására szolgál.
A 443/2009/EK rendelet célja az Unióban nyilvántartásba vett új személygépkocsik kibocsátási teljesítményére
vonatkozó követelmények meghatározása a könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának csökkentésére irányuló
uniós integrált megközelítés részeként, és biztosítva a belső piac megfelelő működését.
2012-től kezdve minden olyan naptári évre vonatkozóan, amelyben a gyártó átlagos fajlagos CO2-kibocsátása
meghaladja a gyártó ugyanazon évi fajlagos kibocsátási célértékét, a Bizottság a szóban forgó gyártót, illetőleg
csoportosulás esetében a csoportosulás vezetőjét többletkibocsátási díj megfizetésére kötelezi.
Jogalap
A könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi integrált megközelítés
keretében az új személygépkocsikra vonatkozó kibocsátási követelmények meghatározásáról szóló, 2009. április 23-i
443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 140., 2009.6.5., 1. o.) és különösen annak 9. cikke.
Az új személygépjárművekből származó szén-dioxid-kibocsátás tekintetében a 443/2009/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet szerint alkalmazott többletkibocsátási díj behajtásának módszeréről szóló, 2012. február 17-i 2012/
100/EU bizottsági határozat (HL L 47., 2012.2.18., 71. o.).

712

A Szerződésből eredő kötelezettségek elmulasztása miatt az Európai Unió Bírósága által hozott ítélet be nem
tartásáért a tagállamokra kirótt bírságok és átalányösszegek
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

50 000 000

2014. évi költségvetési év

49 406 800,—

Jogalap
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 260. cikkének (2) bekezdése.

7 2. ALCÍM — LETÉTEKEN ÉS PÉNZBÍRSÁGOKON KELETKEZETT KAMATOK

720

Letéteken és pénzbírságokon keletkezett kamatok

7200

A túlzotthiány-eljárás végrehajtásából származó letéteken és pénzbírságokon keletkezett kamatok – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—
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7 2. ALCÍM — LETÉTEKEN ÉS PÉNZBÍRSÁGOKON KELETKEZETT KAMATOK (folytatás)

720

(folytatás)

7200

(folytatás)
Megjegyzések
A túlzott mértékű költségvetési hiánnyal kapcsolatos eljárás végrehajtása során elhelyezett letéteken és kirótt pénzbírságokon keletkezett kamatokból származó bevételek.
A költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének c) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és
további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti
kiadásokat fedezték.
Jogalap
A túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásának felgyorsításáról és pontosításáról szóló, 1997. július 7-i 1467/
97/EK tanácsi rendelet (HL L 209., 1997.8.2., 6. o.) és különösen annak 16. cikke.
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8. CÍM
FORRÁSBEVONÁSI ÉS HITELEZÉSI MŰVELETEK
8 0. ALCÍM — A TAGÁLLAMOKBAN FOLYTATOTT HITELFELVÉTELI ÉS HITELFOLYÓSÍTÁSI MŰVELETEKHEZ
NYÚJTOTT EURÓPAI UNIÓS GARANCIÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
8 1. ALCÍM — A BIZOTTSÁG ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK
8 2. ALCÍM — A HARMADIK ORSZÁGOK HITELFELVÉTELI ÉS HITELFOLYÓSÍTÁSI MŰVELETEIHEZ NYÚJTOTT
EURÓPAI UNIÓS GARANCIÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

2016. évi
költségvetési év

2015. évi
költségvetési év

2014. évi
költségvetési év

8 0. ALCÍM
800

A fizetési mérleg támogatására felvett uniós kölcsönökre vonatkozó európai uniós garancia

p.m.

p.m.

0,—

801

A felvett Euratom-kölcsönökre vonatkozó európai
uniós garancia

p.m.

p.m.

0,—

802

Az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus
keretében nyújtandó pénzügyi támogatás céljából
felvett uniós kölcsönökre vonatkozó európai uniós
garancia

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

A földközi-tengeri harmadik országokkal folytatott
pénzügyi együttműködés keretében nyújtott
különleges kölcsönök és kockázati tőke
tőketörlesztése és kamatai

p.m.

30 000 000

A Bizottság által az Európai Unió Beruházási
Partnerei program keretében a földközi-tengeri térség
fejlődő országainak, illetve Dél-Afrikának nyújtott
kölcsönök és kockázati tőke tőketörlesztése és
kamatai

p.m.

p.m.

8 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

30 000 000

Európai uniós garancia olyan kölcsönfelvételi programokra, amelyekre az Unió a harmadik országoknak
nyújtott makroszintű pénzügyi támogatás céljából
vállalt kötelezettséget

p.m.

p.m.

0,—

Közép- és Kelet-Európa, illetve a Független Államok
Közösségének országaiban található atomerőművek
hatékonyságának és biztonságának fejlesztésére
felvett Euratom-kölcsönökre vonatkozó európai
közösségi garancia

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

8 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

8 1. ALCÍM
810

813

292 611 339,40

0,—
292 611 339,40

8 2. ALCÍM
827

828

8 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

% 2014–2016
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8 3. ALCÍM — PÉNZINTÉZETEK ÁLTAL HARMADIK ORSZÁGOKBAN NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK EURÓPAI UNIÓS
GARANCIÁJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK
8 5. ALCÍM — A GARANCIASZERVEZETEK HOZZÁJÁRULÁSAIBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi
költségvetési év

2015. évi
költségvetési év

Az Európai Beruházási Bank által harmadik országoknak nyújtott kölcsönökre vonatkozó európai uniós
garancia

p.m.

p.m.

0,—

8 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

Megnevezés

2014. évi
költségvetési év

% 2014–2016

8 3. ALCÍM
835

8 5. ALCÍM
850

Az Európai Beruházási Alap által fizetett osztalékok

5 217 537

6 890 000

4 698 000,—

90,04

8 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

5 217 537

6 890 000

4 698 000,—

90,04

8. cím – Összesen

5 217 537

36 890 000

297 309 339,40

5 698,27
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8. CÍM
FORRÁSBEVONÁSI ÉS HITELEZÉSI MŰVELETEK

8 0. ALCÍM — A TAGÁLLAMOKBAN FOLYTATOTT HITELFELVÉTELI ÉS HITELFOLYÓSÍTÁSI MŰVELETEKHEZ NYÚJTOTT EURÓPAI
UNIÓS GARANCIÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

800

A fizetési mérleg támogatására felvett uniós kölcsönökre vonatkozó európai uniós garancia
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
Az uniós garancia a tőkepiacokon vagy a pénzügyi intézményektől felvett kölcsönökre vonatkozik. A tagállamoknak így
nyújtott kölcsönök tőkeösszege nem haladja meg az 50 000 000 000 EUR-t.
Ez a jogcímcsoport a 01 02 02. jogcímcsoport szerinti garanciával kapcsolatos jogok gyakorlásából származó bevételek
rögzítésére szolgál, amennyiben ezt a bevételt nem vonták le a kiadásból.
A hitelfelvételi és hitelfolyósítási műveletek összefoglalását, ideértve a tőke- és kamatadósság-kezelést is, az e szakaszban
található kiadási kimutatás mellékletének II. része tartalmazza.

Jogalap
A jogalapot illetően lásd a kiadási kimutatás 01 02 02. jogcímcsoportjához fűzött megjegyzést, ebben a szakaszban.

801

A felvett Euratom-kölcsönökre vonatkozó európai uniós garancia
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
Ez a jogcímcsoport a 01 04 03. jogcímcsoport szerinti garanciával kapcsolatos jogok gyakorlásából származó bevételek
rögzítésére szolgál, amennyiben ezt a bevételt nem vonták le a kiadásból.
A hitelfelvételi és hitelfolyósítási műveletek összefoglalását, ideértve a tőke- és kamatadósság-kezelést is, az e szakaszban
található kiadási kimutatás mellékletének II. része tartalmazza.

Jogalap
A jogalapra vonatkozóan lásd az e szakaszhoz tartozó kiadási kimutatás 01 04 03. jogcímcsoportjához fűzött
megjegyzést.
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8 0. ALCÍM — A TAGÁLLAMOKBAN FOLYTATOTT HITELFELVÉTELI ÉS HITELFOLYÓSÍTÁSI MŰVELETEKHEZ NYÚJTOTT EURÓPAI
UNIÓS GARANCIÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (folytatás)

802

Az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus keretében nyújtandó pénzügyi támogatás céljából felvett uniós
kölcsönökre vonatkozó európai uniós garancia
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
Az uniós garancia a tőkepiacon vagy a pénzintézeteknél felvett kölcsönökre vonatkozik. A tagállamoknak nyújtandó
hitelek és hitelkeretek kintlévő összegének a jogalapban előirányzott korlátokon belül kell maradnia.
Ez a jogcímcsoport a 01 02 03. jogcímcsoport szerinti garanciával kapcsolatos jogok gyakorlásából származó bevételek
rögzítésére szolgál, amennyiben ezt a bevételt nem vonták le a kiadásból.
A hitelfelvételi és hitelfolyósítási műveletek összefoglalását, ideértve az adósságszolgálatot (a tőketörlesztést és a
kamatfizetést) is, az e szakaszban található kiadási kimutatás mellékletének II. része tartalmazza.
Jogalap
A jogalapot illetően lásd az e szakaszban található kiadási kimutatás 01 02 03. jogcímcsoportjához fűzött megjegyzést.

8 1. ALCÍM — A BIZOTTSÁG ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK

810

A földközi-tengeri harmadik országokkal folytatott pénzügyi együttműködés keretében nyújtott különleges
kölcsönök és kockázati tőke tőketörlesztése és kamatai
2016. évi költségvetési év

p.m.

2015. évi költségvetési év

30 000 000

2014. évi költségvetési év

292 611 339,40

Megjegyzések
A jogcímcsoport az e szakaszban szereplő kiadási kimutatás 22 02. és 22 04. alcímében szereplő előirányzatokból a
földközi-tengeri térség harmadik országainak nyújtott különleges kölcsönökre és kockázati tőkére vonatkozó
tőketörlesztés és kamatfizetés elszámolására szolgál.
Ugyancsak itt szerepelnek az egyes földközi-tengeri tagállamoknak nyújtott különleges kölcsönök és kockázati tőke
tőke- és kamattörlesztései, ezek azonban a teljes összegnek csupán nagyon kis százalékát teszik ki. E kölcsönök/
kockázati tőke nyújtására még az említett országok uniós csatlakozását megelőzően került sor.
A befolyó bevétel rendszerint meghaladja a költségvetésben előre jelzett összegeket a speciális kölcsönök kamatai miatt,
mivel ezeket az előző pénzügyi év során, valamint a folyó pénzügyi év során is megfizethették. A speciális kölcsönök és
a kockázati tőke kamata a kölcsönök kifizetésének pillanatától felszámítandó; a speciális kölcsönök kamata hat hónapos
részletekben, a kockázati tőke kamata pedig általában éves részletekben fizetendő.
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében a jogcím olyan címzett bevétel kimutatására szolgálhat, amelyet ehhez a
bevételhez rendelt kiadások fedezésére szolgáló további előirányzatok biztosítására használnak fel.
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8 1. ALCÍM — A BIZOTTSÁG ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK (folytatás)

810

(folytatás)

Jogalap
A jogalapra vonatkozóan lásd az e szakaszhoz tartozó kiadási kimutatás 22 02. és 22 04. alcíméhez fűzött
megjegyzéseket.

813

A Bizottság által az Európai Unió Beruházási Partnerei program keretében a földközi-tengeri térség fejlődő
országainak, illetve Dél-Afrikának nyújtott kölcsönök és kockázati tőke tőketörlesztése és kamatai
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
A jogcímcsoport a 21 02 51. és 22 04 51. jogcímcsoportban szereplő előirányzatokból az Európai Unió Beruházási
Partnerei program keretében nyújtott kölcsönökre és kockázati tőkére vonatkozó tőketörlesztés és kamatfizetés
elszámolására szolgál.
Jogalap
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L
347., 2013.12.20., 104. o.).
A jogalapra vonatkozóan lásd még az e szakaszhoz tartozó kiadási kimutatás 21 02 51. és 22 04 51. jogcímcsoportjához fűzött megjegyzéseket.

8 2. ALCÍM — A HARMADIK ORSZÁGOK HITELFELVÉTELI ÉS HITELFOLYÓSÍTÁSI MŰVELETEIHEZ NYÚJTOTT EURÓPAI UNIÓS
GARANCIÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

827

Európai uniós garancia olyan kölcsönfelvételi programokra, amelyekre az Unió a harmadik országoknak nyújtott
makroszintű pénzügyi támogatás céljából vállalt kötelezettséget
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
Ez a jogcímcsoport a 01 03 03. jogcímcsoport szerinti garanciával kapcsolatos jogok gyakorlásából származó bevételek
rögzítésére szolgál, amennyiben ezt a bevételt nem vonták le a kiadásból.
A hitelfelvételi és hitelfolyósítási műveletek összefoglalását, ideértve a tőke- és kamatadósság-kezelést is, az e szakaszban
található kiadási kimutatás mellékletének II. része tartalmazza.
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8 2. ALCÍM — A HARMADIK ORSZÁGOK HITELFELVÉTELI ÉS HITELFOLYÓSÍTÁSI MŰVELETEIHEZ NYÚJTOTT EURÓPAI UNIÓS
GARANCIÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (folytatás)

827

(folytatás)
Jogalap
A jogalapra vonatkozóan lásd az e szakaszhoz tartozó kiadási kimutatás 01 03 03. jogcímcsoportjához fűzött
megjegyzést.

828

Közép- és Kelet-Európa, illetve a Független Államok Közösségének országaiban található atomerőművek
hatékonyságának és biztonságának fejlesztésére felvett Euratom-kölcsönökre vonatkozó európai közösségi garancia
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
Ez a jogcímcsoport a 01 03 04. jogcímcsoport szerinti garanciával kapcsolatos jogok gyakorlásából származó bevételek
rögzítésére szolgál, amennyiben ezt a bevételt nem vonták le a kiadásból.
A hitelfelvételi és hitelfolyósítási műveletek összefoglalását, ideértve a tőke- és kamatadósság-kezelést is, az e szakaszban
található kiadási kimutatás mellékletének II. része tartalmazza.
Jogalap
A jogalapra vonatkozóan lásd az e szakaszhoz tartozó kiadási kimutatás 01 03 04. jogcímcsoportjához fűzött
megjegyzést.

8 3. ALCÍM — PÉNZINTÉZETEK ÁLTAL HARMADIK ORSZÁGOKBAN NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK EURÓPAI UNIÓS GARANCIÁJÁHOZ
KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK

835

Az Európai Beruházási Bank által harmadik országoknak nyújtott kölcsönökre vonatkozó európai uniós garancia
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
A jogcímcsoport az e szakaszhoz tartozó kiadási kimutatás 01 03 05. jogcímcsoportja szerinti garanciával kapcsolatos
jogok gyakorlásából származó bevételek könyvelésére szolgál.
A hitelfelvételi és hitelfolyósítási műveletek összefoglalását, ideértve a tőke- és kamatadósság-kezelést is, az e szakaszban
található kiadási kimutatás mellékletének II. része tartalmazza.
Jogalap
A jogalapot illetően lásd a kiadási kimutatás 01 03 05. jogcímcsoportjához fűzött megjegyzést, ebben a szakaszban.
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8 5. ALCÍM — A GARANCIASZERVEZETEK HOZZÁJÁRULÁSAIBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

850

Az Európai Beruházási Alap által fizetett osztalékok
2016. évi költségvetési év

5 217 537

2015. évi költségvetési év

6 890 000

2014. évi költségvetési év

4 698 000,—

Megjegyzések
Ez a jogcímcsoport az Európai Beruházási Alap által e hozzájárulás tekintetében kifizetett bármely osztalék nyilvántartását szolgálja.
Jogalap
A Közösségnek az Európai Beruházási Alapban való tagságáról szóló, 1994. június 6-i 94/375/EK tanácsi határozat
(HL L 173., 1994.7.7., 12. o.).
Az Európai Beruházási Alap tőkeemelésében való közösségi részvételről szóló, 2007. április 19-i 2007/247/EK tanácsi
határozat (HL L 107., 2007.4.25., 5. o.).
Az Európai Uniónak az Európai Beruházási Alap tőkeemelésében való részvételéről szóló, 2014. május 15-i 562/2014/
EU európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 156., 2014.5.24., 1. o.).
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9. CÍM
EGYÉB BEVÉTELEK
9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi
költségvetési év

Megnevezés

2015. évi
költségvetési év

2014. évi
költségvetési év

% 2014–2016

9 0. ALCÍM
900

Egyéb bevételek

25 000 000

30 000 000

13 750 288,44

55,00

9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

25 000 000

30 000 000

13 750 288,44

55,00

9. cím – Összesen

25 000 000

30 000 000

13 750 288,44

55,00

MINDÖSSZESEN

1 278 944 020

2 716 056 318

9 313 628 501,90

728,23
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9. CÍM
EGYÉB BEVÉTELEK

9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK

900

Egyéb bevételek
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

25 000 000

Megjegyzések
Ez a jogcímcsoport az egyéb bevételek nyilvántartására szolgál.

30 000 000

2014. évi költségvetési év

13 750 288,44
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2016.2.24.

HU

L 48/379

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG

2016. évi előirányzatok
Cím

Megnevezés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

01

GAZDASÁGI ÉS
PÉNZÜGYEK

2 532 673 157

1 097 025 157

1 726 222 260

463 888 664

230 605 599,76

300 229 549,58

02

BELSŐ PIAC, IPAR-,
VÁLLALKOZÁS- ÉS
KKV-POLITIKA

2 285 812 989

1 894 487 636

2 397 808 425

2 093 932 585

2 487 077 892,35

2 004 487 689,80

03

VERSENYPOLITIKA

102 698 620

102 698 620

97 651 538

97 651 538

96 725 491,67

96 725 491,67

04

FOGLALKOZTATÁS,
SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS
TÁRSADALMI
BEFOGADÁS

12 924 259 299

13 030 720 525

15 003 231 515

10 973 416 992

10 356 579 013,32

11 450 809 753,11

05

MEZŐGAZDASÁG ÉS
VIDÉKFEJLESZTÉS

61 382 084 429

54 625 119 708

61 948 762 610

54 941 251 061

47 789 188 674,45

55 769 052 032,08

06

MOBILITÁS ÉS
KÖZLEKEDÉS

4 219 477 187

2 295 863 330

2 581 291 171

2 056 297 929

2 878 698 665,69

1 037 554 207,13

07

KÖRNYEZET

448 266 445

397 061 087

425 317 926

391 226 413

415 534 290,15

353 767 552,65

08

KUTATÁS ÉS
INNOVÁCIÓ

5 854 638 306

5 402 950 507

5 807 294 471

5 470 901 309

6 269 437 583,26

4 484 471 699,98

09

TARTALMAK, TECHNOLÓGIÁK ÉS
KOMMUNIKÁCIÓS
HÁLÓZATOK

1 803 314 364

2 373 056 657

1 855 814 447

1 854 363 843

1 849 669 513,90

1 334 494 094,06

10

KÖZVETLEN KUTATÁS

396 834 657

402 688 960

392 970 215

402 052 368

535 186 038,49

516 790 641,89

11

TENGERÜGYEK ÉS
HALÁSZAT

999 860 215

675 121 774

1 731 272 311

918 640 442

218 100 889,36

805 002 735,44

83 345 750

83 345 750

74 090 991

69 190 991

1 083 205 965

758 467 524

1 805 363 302

987 831 433

218 100 889,36

805 002 735,44

PÉNZÜGYI STABILITÁS,
PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS
TŐKEPIACI UNIÓ

84 986 304

85 662 304

85 296 380

83 489 504

89 046 778,31

87 630 783,56

13

REGIONÁLIS ÉS VÁROSPOLITIKA

35 988 630 661

36 386 098 987

44 725 459 137

40 775 745 430

17 112 213 205,74

44 002 702 182,56

14

ADÓÜGY ÉS VÁMUNIÓ

166 447 251

159 265 251

161 232 912

137 132 884

159 531 738,23

136 415 501,94

15

OKTATÁS ÉS KULTÚRA

2 889 262 253

3 030 752 053

2 745 176 038

2 523 359 667

3 068 349 697,56

2 512 424 939,01

16

KOMMUNIKÁCIÓ

203 694 896

196 759 396

199 892 227

192 074 269

199 290 902,65

205 438 063,84

17

EGÉSZSÉGÜGY ÉS ÉLELMISZER-BIZTONSÁG

570 625 060

571 327 060

573 819 742

537 902 207

595 372 141,87

546 521 698,95

18

MIGRÁCIÓ ÉS BELÜGY

3 225 091 730

2 323 443 097

1 736 875 609

1 202 221 437

708 899 643,59

1 088 957 601,55

Tartalékok (40 02 41)
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2016. évi előirányzatok
Cím

Megnevezés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

19

KÜLPOLITIKAI
ESZKÖZÖK

782 603 058

677 343 652

759 243 944

577 841 739

687 367 990,48

554 512 550,42

20

KERESKEDELEM

107 216 392

105 566 392

115 119 115

123 790 917

119 712 032,48

117 987 056,62

21

NEMZETKÖZI
EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS
FEJLESZTÉS

3 161 973 792

3 345 883 780

2 958 618 918

2 649 645 152

2 960 444 482,15

2 362 051 966,60

SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA ÉS CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK

3 835 177 683

3 565 517 946

3 854 486 972

2 611 644 410

3 798 152 499,83

2 659 070 811,10

HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS
POLGÁRI VÉDELEM

1 202 303 141

1 560 487 834

1 018 951 102

1 054 277 483

1 187 339 476,55

1 428 943 158,70

80 226 300

85 655 000

78 734 800

75 357 901

75 772 533,09

74 237 520,52

206 099 587

205 749 587

191 983 721

191 983 721

198 336 843,34

199 289 183,98

1 013 314 325

1 012 769 705

997 048 573

991 791 094

1 070 481 868,68

1 069 648 408,44

3 426 739

3 426 739

1 016 741 064

1 016 196 444

997 048 573

991 791 094

1 070 481 868,68

1 069 648 408,44

22

23

24

A CSALÁS ELLENI
KÜZDELEM

25

BIZOTTSÁGI SZAKPOLITIKAI KOORDINÁCIÓ
ÉS JOGI TANÁCSADÁS

26

A BIZOTTSÁG IGAZGATÁSA
Tartalékok (40 01 40)

27

KÖLTSÉGVETÉS

72 184 538

72 184 538

70 488 939

70 488 939

88 637 392,08

88 637 392,08

28

ELLENŐRZÉS

18 774 034

18 774 034

11 936 916

11 936 916

12 000 789,60

12 000 789,60

29

STATISZTIKA

139 150 570

127 507 570

134 393 726

116 198 129

139 738 046,37

138 743 729,83

30

NYUGELLÁTÁSOK ÉS
JÁRULÉKOS KIADÁSOK

1 647 355 000

1 647 355 000

1 567 119 435

1 567 119 435

1 493 058 835,73

1 493 058 835,73

31

NYELVI SZOLGÁLATOK

398 824 459

398 824 459

389 488 765

389 488 765

443 756 554,45

443 756 554,45

32

ENERGIAÜGY

1 531 675 330

1 523 585 634

1 355 770 790

1 541 567 179

1 721 696 310,22

1 166 909 407,91

33

JOGÉRVÉNYESÜLÉS ÉS
FOGYASZTÓPOLITIKA

258 626 977

239 160 105

241 103 459

221 749 427

240 687 323,40

219 605 416,26

34

ÉGHAJLAT-POLITIKA

137 514 278

81 944 278

127 447 895

84 247 010

121 531 870,16

51 335 444,96

40

TARTALÉKALAPOK

561 384 489

395 772 489

539 455 991

219 190 991

0,—

0,—

Összesen 151 233 061 776

140 114 184 112

158 606 781 995

86 772 489

74 090 991

Amiből tartalékok
(40 01 40, 40 02 41)

86 772 489

137 613 867 750 109 418 222 608,96 138 813 264 446,—
69 190 991
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XX. CÍM
SZAKPOLITIKAI TERÜLETEK SZERINT ELKÜLÖNÍTETT IGAZGATÁSI KIADÁSOK
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

PK

2016. évi
előirányzatok

2015. évi
előirányzatok

XX 01 01 01 01 Javadalmazás és juttatások

5,2

1 913 010 000

1 847 039 000 1 890 276 455,78

XX 01 01 01 02 A munkaerő-felvétellel, áthelyezésekkel és a szolgálati
jogviszony megszűnésével kapcsolatos költségek és juttatások

5,2

11 828 000

12 180 000

12 678 000,—

XX 01 01 01 03 Javadalmazások kiigazításai

5,2

17 279 000

15 760 000

0,—

Megnevezés

XX 01

SZAKPOLITIKAI TERÜLETEK SZERINT ELKÜLÖNÍTETT
IGAZGATÁSI KIADÁSOK

XX 01 01

A szakpolitikai területeken foglalkoztatott tisztviselőkkel és
ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

XX 01 01 01

Az intézménynél foglalkoztatott tisztviselőkkel és ideiglenes
alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

Részösszeg

XX 01 01 02

1 942 117 000

2014. évi teljesítés

1 874 979 000 1 902 954 455,78

Az Unió küldöttségein foglalkoztatott bizottsági tisztviselőkkel
és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

XX 01 01 02 01 Javadalmazás és juttatások

5,2

104 747 000

105 435 000

101 982 176,34

XX 01 01 02 02 A munkaerő-felvétellel, áthelyezésekkel és a szolgálati
jogviszony megszűnésével kapcsolatos költségek és juttatások

5,2

7 188 000

5 676 000

8 486 742,41

XX 01 01 02 03 Javadalmazások kiigazításainak fedezését szolgáló előirányzatok 5,2

912 000

860 000

0,—

Részösszeg

112 847 000

111 971 000

110 468 918,75

XX 01 01. jogcímcsoport – Részösszeg

2 054 964 000

XX 01 02

Külső munkatársakkal kapcsolatos és egyéb igazgatási
kiadások

XX 01 02 01

Az intézménynél dolgozó külső munkatársak

1 986 950 000 2 013 423 374,53

XX 01 02 01 01 Szerződéses alkalmazottak

5,2

65 206 000

62 714 000

68 218 939,88

XX 01 02 01 02 Az ügynökségeknél dolgozó alkalmazottak, valamint a
különböző tevékenységeket kiegészítő műszaki és igazgatási
támogatás

5,2

21 900 000

23 700 000

22 581 130,06

XX 01 02 01 03 Átmenetileg az intézményhez kirendelt nemzeti köztisztviselők 5,2

37 308 000

37 183 000

32 262 661,71

124 414 000

123 597 000

123 062 731,65

Részösszeg

XX 01 02 02

Uniós delegációkon dolgozó külső bizottsági munkatársak

XX 01 02 02 01 Egyéb munkaerő javadalmazása

5,2

8 945 000

8 869 000

8 482 552,74

XX 01 02 02 02 Fiatal szakértők és kirendelt nemzeti szakértők képzése

5,2

1 828 000

1 810 000

1 752 000,—

XX 01 02 02 03 Az egyéb munkaerővel kapcsolatos költségek és egyéb szolgáltatásokra kifizetett összegek

5,2

343 000

340 000

337 000,—

11 116 000

11 019 000

10 571 552,74

Részösszeg

2016.2.24.
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Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

XX 01 02 11

PK

Megnevezés

2016. évi
előirányzatok

2015. évi
előirányzatok

2014. évi teljesítés

Az intézmény egyéb igazgatási kiadásai

XX 01 02 11 01 Kiküldetési és reprezentációs költségek

5,2

57 067 000

56 654 500

56 525 682,91

XX 01 02 11 02 Konferenciákkal, ülésekkel és szakértői csoportokkal
kapcsolatos költségek

5,2

25 890 000

25 842 500

22 114 187,65

XX 01 02 11 03 Bizottságok ülései

5,2

12 215 000

12 215 000

11 854 058,94

XX 01 02 11 04 Tanulmányok és konzultációk

5,2

6 090 000

6 394 000

5 004 088,38

XX 01 02 11 05 Informatikai és irányítási rendszerek

5,2

28 793 000

28 650 000

34 345 024,28

XX 01 02 11 06 Továbbképzés és vezetői képzés

5,2

11 900 000

12 400 000

12 992 053,14

141 955 000

142 156 000

142 835 095,30

Részösszeg

XX 01 02 12

A Bizottság uniós küldöttségeken működő alkalmazottaihoz
kapcsolódó egyéb igazgatási kiadások

XX 01 02 12 01 Kiküldetési, konferencia- és reprezentációs költségek

5,2

5 587 000

5 657 000

5 796 000,—

XX 01 02 12 02 A küldöttségek személyzetének további képzése

5,2

699 000

274 000

330 000,—

Részösszeg

6 286 000

5 931 000

6 126 000,—

XX 01 02. jogcímcsoport – Részösszeg

283 771 000

282 703 000

282 595 379,69

XX 01 03

Az információs és kommunikációs technológiai eszközökkel és
szolgáltatásokkal, valamint épületekkel kapcsolatos kiadások

XX 01 03 01

A Bizottság információs és kommunikációs technológiai eszközeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos kiadások

XX 01 03 01 03 Információs és kommunikációs technológiai eszközök

5,2

61 113 000

56 169 000

63 583 563,10

XX 01 03 01 04 Információs és kommunikációs technológiai szolgáltatások

5,2

62 835 000

62 866 000

74 413 567,72

123 948 000

119 035 000

137 997 130,82

Részösszeg

XX 01 03 02

A Bizottság uniós küldöttségeken működő alkalmazottaihoz
kapcsolódó, ingatlanra fordított és járulékos kiadások

XX 01 03 02 01 Ingatlanok vásárlása, bérlése és ezzel kapcsolatos kiadások

5,2

28 797 000

26 872 000

41 857 000,—

XX 01 03 02 02 Berendezés, felszerelés, készletek és szolgáltatások

5,2

836 000

906 000

8 336 000,—

Részösszeg

29 633 000

27 778 000

50 193 000,—

XX 01 03. jogcímcsoport – Részösszeg

153 581 000

146 813 000

188 190 130,82

XX 01. ALCÍM – ÖSSZESEN

2 492 316 000

2 416 466 000 2 484 208 885,04
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XX. CÍM
SZAKPOLITIKAI TERÜLETEK SZERINT ELKÜLÖNÍTETT IGAZGATÁSI KIADÁSOK

XX 01. ALCÍM — SZAKPOLITIKAI TERÜLETEK SZERINT ELKÜLÖNÍTETT IGAZGATÁSI KIADÁSOK

XX 01 01

A szakpolitikai területeken foglalkoztatott tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

XX 01 01 01

Az intézménynél foglalkoztatott tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

PK

2016. évi
előirányzatok

2015. évi
előirányzatok

2014. évi teljesítés

XX 01 01 01

Az intézménynél foglalkoztatott tisztviselőkkel és ideiglenes
alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

XX 01 01 01 01

Javadalmazás és juttatások

5,2

1 913 010 000

1 847 039 000

1 890 276 455,78

XX 01 01 01 02

A munkaerő-felvétellel, áthelyezésekkel és a szolgálati
jogviszony megszűnésével kapcsolatos költségek és juttatások 5,2

11 828 000

12 180 000

12 678 000,—

XX 01 01 01 03

Javadalmazások kiigazításai

17 279 000

15 760 000

0,—

1 942 117 000

1 874 979 000

1 902 954 455,78

5,2
XX 01 01 01. jogcím – Összesen

Megjegyzések
A létszámterv szerinti állást betöltő tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatban, kivéve a harmadik
országokban szolgálatot teljesítő személyzetet, ebben az előirányzatban az alábbiak szerepelnek:
— bérek, juttatások és a bérekhez kapcsolódó egyéb kifizetések,
— baleset- és betegségbiztosítás, valamint egyéb társadalombiztosítási díjak,
— az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosítása és a Bizottság által az ideiglenes alkalmazottnak
teljesítendő kifizetések, amelyek a nyugdíjjogosultságnak a származásuk szerinti országban történő megteremtéséhez vagy fenntartásához szükségesek,
— egyéb juttatások és támogatások,
— a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak tekintetében a váltott műszakért, illetve a tisztviselő által a munkahelyén
vagy otthonában teljesített készenlétért fizetett juttatások,
— a próbaidős tisztviselő nyilvánvaló alkalmatlansága miatti elbocsátás esetén fizetett juttatások,
— az ideiglenes alkalmazott szerződésének az intézmény általi felmondása esetén fizetett juttatások,
— az Unió területén, az Unió hivatalaiban és uniós küldöttségen dolgozó tisztviselők otthonaiban elvégzett biztonsági
intézkedések költségeinek megtérítése,
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BIZOTTSÁG
XX. CÍM — SZAKPOLITIKAI TERÜLETEK SZERINT ELKÜLÖNÍTETT IGAZGATÁSI KIADÁSOK

XX 01. ALCÍM — SZAKPOLITIKAI TERÜLETEK SZERINT ELKÜLÖNÍTETT IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

XX 01 01

(folytatás)

XX 01 01 01

(folytatás)
— átalányjuttatások és órabérben számolt kifizetések az AST kategóriába tartozó tisztviselők által teljesített túlóráért,
amely a lefektetett szabályok szerint nem kompenzálható szabadidővel,
— a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak díjazására alkalmazott súlyozás költségei, valamint a munkavállalás
országától eltérő országba utalt kifizetésekre alkalmazott súlyozás költségei,
— a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak (ideértve a családtagokat is) a szolgálati jogviszony megkezdésekor,
megszűnésekor és az alkalmazás helyének megváltozása miatt felmerült utazási költségei,
— az olyan tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak részére fizetendő beilleszkedési és újrabeilleszkedési támogatások,
akiknek a szolgálati jogviszony megkezdésekor, az alkalmazás helyének megváltozásakor és a szolgálati jogviszony
megszűnésekor meg kell változtatniuk a lakóhelyüket, és máshol kell letelepedniük,
— az olyan tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak részére fizetendő költözési költségek, akiknek a szolgálati
jogviszony megkezdésekor, az alkalmazás helyének megváltozásakor és a szolgálati jogviszony megszűnésekor
meg kell változtatniuk a lakóhelyüket, és máshol kell letelepedniük,
— napidíj azoknak a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak, akik bizonyítják, hogy a szolgálati jogviszony
megkezdésekor vagy az alkalmazás helyének megváltozásakor a tartózkodási helyük megváltoztatása szükséges,
— a csatlakozás előtt az új tagállamokban betöltendő álláshelyekre kinevezett tisztviselők átmeneti költségei, akiket
felkértek arra, hogy a csatlakozás időpontja után is maradjanak szolgálatban azokban a tagállamokban, és akiket
kivételesen megilletnek ugyanazon pénzügyi és anyagi feltételek, amelyeket a Bizottság a csatlakozás előtt az Európai
Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló rendelet X.
mellékletével összhangban alkalmazott,
— a díjazás pénzügyi év során végrehajtott kiigazításának költsége.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 49 500 000 EUR.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).
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XX 01. ALCÍM — SZAKPOLITIKAI TERÜLETEK SZERINT ELKÜLÖNÍTETT IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

XX 01 01

(folytatás)

XX 01 01 02

Az Unió küldöttségein foglalkoztatott bizottsági tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

XX 01 01 02

Az Unió küldöttségein foglalkoztatott bizottsági tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

PK

2016. évi
előirányzatok

2015. évi
előirányzatok

2014. évi teljesítés

XX 01 01 02 01

Javadalmazás és juttatások

5,2

104 747 000

105 435 000

101 982 176,34

XX 01 01 02 02

A munkaerő-felvétellel, áthelyezésekkel és a szolgálati
jogviszony megszűnésével kapcsolatos költségek és juttatások 5,2

7 188 000

5 676 000

8 486 742,41

XX 01 01 02 03

Javadalmazások kiigazításainak fedezését szolgáló
előirányzatok

912 000

860 000

0,—

112 847 000

111 971 000

110 468 918,75

5,2

XX 01 01 02. jogcím – Összesen

Megjegyzések
A 19 01 01 02., 20 01 01 02., 21 01 01 02. és 22 01 01 02. jogcím tekintetében, a harmadik országokban és
nemzetközi szervezetek mellett működő uniós küldöttségek vonatkozásában ez az előirányzat a Bizottság létszámterve
szerinti állást betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak tekintetében az alábbiak fedezésére szolgál:
— bérek, juttatások és a bérhez kapcsolódó egyéb kifizetések,
— baleset- és betegségbiztosítás, valamint egyéb társadalombiztosítási díjak,
— az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosítása és a Bizottság által az ideiglenes alkalmazottnak
teljesítendő kifizetések, amelyek a nyugdíjjogosultságnak a származásuk szerinti országban történő megteremtéséhez vagy fenntartásához szükségesek,
— egyéb juttatások és támogatások,
— túlóra,
— a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak díjazására alkalmazott súlyozás költségei,
— a díjazás pénzügyi év során végrehajtott kiigazításának költsége,
— az olyan tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak részére fizetendő beilleszkedési és újrabeilleszkedési támogatások,
akiknek a szolgálati jogviszony megkezdésekor, az alkalmazás helyének megváltozásakor és a szolgálati jogviszony
megszűnésekor meg kell változtatniuk a lakóhelyüket, és máshol kell letelepedniük,
— a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak (ideértve a családtagokat is) a szolgálati jogviszony megkezdésekor,
megszűnésekor és az alkalmazás helyének megváltozása miatt felmerült utazási költségei,
— az olyan tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak részére fizetendő költözési költségek, akiknek a szolgálati
jogviszony megkezdésekor, az alkalmazás helyének megváltozásakor és a szolgálati jogviszony megszűnésekor
meg kell változtatniuk a lakóhelyüket, és máshol kell letelepedniük.
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BIZOTTSÁG
XX. CÍM — SZAKPOLITIKAI TERÜLETEK SZERINT ELKÜLÖNÍTETT IGAZGATÁSI KIADÁSOK

XX 01. ALCÍM — SZAKPOLITIKAI TERÜLETEK SZERINT ELKÜLÖNÍTETT IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

XX 01 01

(folytatás)

XX 01 01 02

(folytatás)
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól szóló, 2012. október 29-i 1268/2012/EU felhatalmazáson
alapuló bizottsági rendelet (HL L 362., 2012.12.31., 1. o.).

XX 01 02

Külső munkatársakkal kapcsolatos és egyéb igazgatási kiadások

XX 01 02 01

Az intézménynél dolgozó külső munkatársak

Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

PK

2016. évi
előirányzatok

2015. évi
előirányzatok

2014. évi teljesítés

XX 01 02 01

Az intézménynél dolgozó külső munkatársak

XX 01 02 01 01

Szerződéses alkalmazottak

5,2

65 206 000

62 714 000

68 218 939,88

XX 01 02 01 02

Az ügynökségeknél dolgozó alkalmazottak, valamint a
különböző tevékenységeket kiegészítő műszaki és igazgatási
támogatás

5,2

21 900 000

23 700 000

22 581 130,06

Átmenetileg az intézményhez kirendelt nemzeti
köztisztviselők

5,2

37 308 000

37 183 000

32 262 661,71

124 414 000

123 597 000

123 062 731,65

XX 01 02 01 03

XX 01 02 01. jogcím – Összesen

Megjegyzések
Ez az előirányzat az Unió területén felmerült alábbi kiadások fedezésére szolgál:
— a szerződéses viszonyban álló alkalmazottak díjazása (az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási
feltételek értelmében), a szerződéses viszonyban álló alkalmazottak szociális jóllétéhez való munkáltatói hozzájárulás és az ilyen alkalmazottak díjazására alkalmazandó súlyozás hatásai,
— a fogyatékkal élő személyek segítőiként foglalkoztatott szerződéses viszonyban álló alkalmazottak díjazása,
— az ügynökségi alkalmazottak foglalkoztatása, így különösen az irodai alkalmazottak és a gyors- és gépírók,
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BIZOTTSÁG
XX. CÍM — SZAKPOLITIKAI TERÜLETEK SZERINT ELKÜLÖNÍTETT IGAZGATÁSI KIADÁSOK

XX 01. ALCÍM — SZAKPOLITIKAI TERÜLETEK SZERINT ELKÜLÖNÍTETT IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

XX 01 02

(folytatás)

XX 01 02 01

(folytatás)
— a szolgáltatási szerződés alapján technikai és adminisztratív munkát ellátó, valamint szellemi szolgáltatásokat nyújtó
személyzet költségei, illetve az épületek és a felszerelés költségei, valamint az ilyen személyzethez kapcsolódó
működési költségek,
— a nemzeti köztisztviselők és más szakértők ideiglenes áthelyezésének vagy a Bizottsághoz történő átmeneti
beosztásának, illetve rövid konzultációkra, különösen különböző területek jogharmonizációjával kapcsolatos
tervezetek készítésével foglalkozó konzultációkra való meghívásának költségei; továbbá konzultációk az uniós
jogszabályok egységes alkalmazása érdekében,
— a díjazás pénzügyi év során végrehajtott kiigazításának költsége.
A tagjelölt és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelölt országok által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 82. cikke alapján az EFTA-államok által az Unió általános
költségeihez nyújtott hozzájárulásokból származó bevételekből a költségvetési rendelettel összhangban további
előirányzatok nyújthatók e költségvetési tételen. E bevétel becsült összege 202 932 EUR.
A Svájci Államszövetség által az uniós programokban való részvétel céljából adott hozzájárulásokból származó, a
bevételi kimutatás 6 0 3 3. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontja alapján további előirányzatok nyújthatók.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege a rendelkezésre álló adatok
alapján 3 470 875 EUR.

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
A kinevezésre és a javadalmazásra, valamint egyéb pénzügyi feltételekre vonatkozó, a Bizottság által jóváhagyott
szabályok.
A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló,
2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv (HL L 303., 2000.12.2., 16. o.).
Helyes magatartásra vonatkozó szabályzat a fogyatékkal élő személyek alkalmazása tekintetében, elfogadta az Európai
Parlament Elnöksége, 2005. június 22-i határozat.
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).
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XX 01. ALCÍM — SZAKPOLITIKAI TERÜLETEK SZERINT ELKÜLÖNÍTETT IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

XX 01 02

(folytatás)

XX 01 02 02

Uniós delegációkon dolgozó külső bizottsági munkatársak

Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

PK

2016. évi
előirányzatok

2015. évi
előirányzatok

2014. évi teljesítés

XX 01 02 02

Uniós delegációkon dolgozó külső bizottsági munkatársak

XX 01 02 02 01

Egyéb munkaerő javadalmazása

5,2

8 945 000

8 869 000

8 482 552,74

XX 01 02 02 02

Fiatal szakértők és kirendelt nemzeti szakértők képzése

5,2

1 828 000

1 810 000

1 752 000,—

XX 01 02 02 03

Az egyéb munkaerővel kapcsolatos költségek és egyéb szolgáltatásokra kifizetett összegek

5,2

343 000

340 000

337 000,—

11 116 000

11 019 000

10 571 552,74

XX 01 02 02. jogcím – Összesen

Megjegyzések
A 19 01 02 02., 20 01 02 02., 21 01 02 02. és 22 01 02 02. jogcím tekintetében, a Bizottság harmadik országokban
és nemzetközi szervezetek mellett működő uniós küldöttségeken foglalkoztatott külső munkatársai vonatkozásában ez
az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— a helyi és/vagy szerződéses viszonyban álló alkalmazottak díjazása és ezeknek a munkáltató által fizetendő
társadalombiztosítási díjai és juttatásai,
— a munkáltató hozzájárulásai a helyi alkalmazottak kiegészítő társadalombiztosításához,
— az ügynökség és szabadúszó személyzet szolgáltatásai.
Az uniós küldöttségeknél dolgozó fiatal szakértők és kirendelt nemzeti szakértők tekintetében ez az előirányzat az
alábbiak fedezésére szolgál:
— a fiatal szakértők (egyetemi végzettséggel rendelkezők) uniós küldöttségekhez történő kiküldetésének finanszírozása
vagy társfinanszírozása,
— a tagállamok és harmadik országok fiatal diplomatái számára szervezett szemináriumok költségei,
— a tisztviselőknek a tagállamokból az uniós küldöttségekhez történő ideiglenes áthelyezésének vagy átmeneti
beosztásának költségei.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 7 000 EUR.

Jogalap
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
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XX 01. ALCÍM — SZAKPOLITIKAI TERÜLETEK SZERINT ELKÜLÖNÍTETT IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

XX 01 02

(folytatás)

XX 01 02 11

Az intézmény egyéb igazgatási kiadásai

Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

PK

2016. évi
előirányzatok

2015. évi
előirányzatok

2014. évi teljesítés

XX 01 02 11

Az intézmény egyéb igazgatási kiadásai

XX 01 02 11 01

Kiküldetési és reprezentációs költségek

5,2

57 067 000

56 654 500

56 525 682,91

XX 01 02 11 02

Konferenciákkal, ülésekkel és szakértői csoportokkal
kapcsolatos költségek

5,2

25 890 000

25 842 500

22 114 187,65

XX 01 02 11 03

Bizottságok ülései

5,2

12 215 000

12 215 000

11 854 058,94

XX 01 02 11 04

Tanulmányok és konzultációk

5,2

6 090 000

6 394 000

5 004 088,38

XX 01 02 11 05

Informatikai és irányítási rendszerek

5,2

28 793 000

28 650 000

34 345 024,28

XX 01 02 11 06

Továbbképzés és vezetői képzés

5,2

11 900 000

12 400 000

12 992 053,14

141 955 000

142 156 000

142 835 095,30

XX 01 02 11. jogcím – Összesen

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következő decentralizált működési kiadások fedezésére szolgál:
Kiküldetések:
— utazási költségek, beleértve a jegyekkel és foglalásokkal kapcsolatos járulékos költségeket, a kiküldetésben lévők
napidíját, továbbá a személyzeti szabályzatok szerinti bizottsági személyzet és a bizottsági intézményekhez kirendelt
nemzeti vagy nemzetközi szakértők vagy hivatalnokok kiküldetéseivel kapcsolatban felmerült további vagy kivételes
kiadásokat (a más uniós intézmény vagy szerv, illetve harmadik személy nevében kifizetett kiküldetési kiadások
megtérítése címzett kiadásnak minősül). Amennyiben lehetősége lesz választani, a Bizottság azokat a légitársaságokat veszi igénybe, amelyek kollektív szerződések hatálya alá tartoznak és megfelelnek a vonatkozó ILOegyezményekben foglaltaknak.
Reprezentációs költségek:
— a Bizottságot hivatalosan képviselő személyek részéről felmerült költségek megtérítése (nincs lehetőség az olyan
kiadások megtérítésére, amelyek a Bizottság és az Unió más intézményeinek személyzete közötti kölcsönös
képviseleti kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban merültek fel).
Szakértői találkozók:
— a Bizottság által létrehozott vagy összehívott szakértői csoportok működésével kapcsolatos költségek megtérítése: a
tanulmányozócsoportokban és munkacsoportokban részt vevő szakértők utazási, napidíj jellegű és járulékos
költségei, valamint az ilyen találkozók megszervezésének a költségei, amennyiben azokat nem látja el az intézmények vagy a külső irodák székhelyein működő meglévő infrastruktúra (a szakértőknek a visszatérítés a Bizottság
döntése alapján történik).
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XX 01. ALCÍM — SZAKPOLITIKAI TERÜLETEK SZERINT ELKÜLÖNÍTETT IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

XX 01 02

(folytatás)

XX 01 02 11

(folytatás)
Konferenciák:
— a Bizottság által annak különböző politikái támogatásának érdekében szervezett konferenciákkal, kongresszusokkal
és ülésekkel kapcsolatos kiadások, valamint pénzügyi ellenőrzési szervezetek és testületek hálózatának
működtetésére vonatkozó kiadások, beleértve ezen szervezetek és az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző
Bizottságának tagjai részvételével az Európai Parlament „Európai Unió 2004-es pénzügyi évre szóló általános
költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, III. szakasz – Bizottság” című 2006. április 27-i állásfoglalásának (HL L 340., 2006.12.6., 5. o.) 88. bekezdése értelmében megrendezett éves találkozót,
— a tagállamok olyan hivatalnokai számára szervezett konferenciákkal, szemináriumokkal, összejövetelekkel, képzési
kurzusokkal és gyakorlati belső képzésekkel kapcsolatos kiadások, akik az uniós alapok által finanszírozott
műveleteket vagy az Unió saját forrásait jelentő bevételek beszedésére irányuló műveleteket irányítják, vagy
együttműködnek az uniós statisztikai rendszerben, továbbá a közép- és kelet-európai országok uniós programok
keretében finanszírozott műveleteit irányító vagy ellenőrző hivatalnokainak az ugyanilyen típusú kiadásai,
— a harmadik országok olyan hivatalnokainak képzésével kapcsolatos kiadások, akik kifejezetten az Unió pénzügyi
érdekeinek védelmére irányuló irányítási vagy ellenőrzési feladatot látnak el,
— a Bizottság konferenciákon, kongresszusokon és összejöveteleken való részvételével kapcsolatos költségek,
— konferenciák regisztrációs díja, a képzési kiadások kivételével,
— kereskedelmi és tudományos szövetségekben való tagdíjak,
— a belső értekezletek során különleges alkalmakkor felszolgált üdítők és ételek költsége.
Bizottságok ülései:
— a Szerződés, európai parlamenti és tanácsi rendeletek vagy tanácsi rendeletek által létrehozott bizottságokban részt
vevő szakértők utazási, napidíjjellegű és járulékos költségei, valamint az ilyen találkozók megszervezésének a
költségei, amennyiben azokat nem látja el az intézmények vagy a külső irodák székhelyein működő meglévő
infrastruktúra (a szakértőknek a visszatérítés a Bizottság döntése alapján történik).
Tanulmányok és konzultációk:
— magasan képzett szakértők (magánszemélyek vagy cégek) részére kiszervezett speciális kutatásokkal és konzultációkkal kapcsolatos kiadások, ha a Bizottság nem rendelkezik az ilyen kutatások elvégzéséhez megfelelő személyzettel,
— már lefolytatott kutatások eredményeinek megvásárlásával vagy speciális kutatóintézetekkel való együttműködéssel
kapcsolatos kiadások.
Információs és irányítási rendszerek:
— az irányítási és információs rendszerek szerződés keretében történő fejlesztése és karbantartása,
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BIZOTTSÁG
XX. CÍM — SZAKPOLITIKAI TERÜLETEK SZERINT ELKÜLÖNÍTETT IGAZGATÁSI KIADÁSOK

XX 01. ALCÍM — SZAKPOLITIKAI TERÜLETEK SZERINT ELKÜLÖNÍTETT IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

XX 01 02

(folytatás)

XX 01 02 11

(folytatás)
— a (személyzeti, költségvetési, finanszírozási, könyvelési stb.) igazgatás területén működő komplett („kulcsrakész”)
információs és irányítási rendszerek beszerzése és karbantartása,
— az e rendszerekhez kapcsolódó tanulmányok, dokumentáció és képzés, valamint a projektirányítás,
— valamennyi szervezeti egység (minőségügyi, biztonsági, technológiai, fejlődés-módszertani, információtechnológiai
irányítási stb.) számára az információtechnológia területén szükséges jártasság és szakértelem megszerzése,
— e rendszerek műszaki támogatása és az azok kielégítő működésének biztosításához szükséges műszaki munka.
Továbbképzés és vezetőképzés:
— a személyzet képességeinek, valamint a Bizottság teljesítményének és hatékonyságának fejlesztését célzó általános
képzésekkel kapcsolatos kiadások:
— a képzési igények felmérése, a képzések megtervezése, kifejlesztése és megtartása, valamint az eredmények
értékelése és ellenőrzése céljából foglalkoztatott szakértők díjai,
— a különböző szakterületek tanácsadóinak díjai, különösen a szervezeti módszerek, a vállalatirányítás, a stratégia,
a minőségbiztosítás és a személyzeti irányítás területein,
— a Bizottság által kurzusok, szemináriumok és konferenciák formájában szervezett képzések megtervezésével,
megtartásával és értékelésével járó kiadások (képzésirányítók/előadók költségei, utazási költségei és napidíja és a
tananyag költségei),
— a külső képzéseken való részvétellel kapcsolatos, valamint a szakmai szervezeti tagsággal járó költségek,
— az ilyen képzések szervezésének gyakorlati megvalósításával kapcsolatos költségek, helyiséghasználati és
szállítási költségek, valamint a képzések résztvevőinek étkezési és szállásköltségei,
— a kiadványokkal és tájékoztatókkal, kapcsolódó internetoldalakkal kapcsolatos költségek, valamint az oktatási
segédeszközök költsége, távoktatási előfizetési díjak és licencek költsége, könyvek, sajtó- és multimédiás
termékek megvásárlásával járó költségek,
— oktatási segédeszközök finanszírozása.
A tagjelölt és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelölt országok által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja alapján további előirányzatok nyújthatók.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 82. cikke alapján az EFTA-államok által az Unió általános
költségeihez nyújtott hozzájárulásokból származó bevételekből a költségvetési rendelettel összhangban további
előirányzatok nyújthatók e költségvetési tételen. Az ilyen bevétel becsült összege 727 500 EUR.
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XX 01. ALCÍM — SZAKPOLITIKAI TERÜLETEK SZERINT ELKÜLÖNÍTETT IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

XX 01 02

(folytatás)

XX 01 02 11

(folytatás)
A Svájci Államszövetség által az uniós programokban való részvétel céljából adott hozzájárulásokból származó, a
bevételi kimutatás 6 0 3 3. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontja alapján további előirányzatok nyújthatók.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevételnek a rendelkezésre álló adatok alapján
becsült összege 7 550 000 EUR.

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
XX 01 02 12

A Bizottság uniós küldöttségeken működő alkalmazottaihoz kapcsolódó egyéb igazgatási kiadások

Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

PK

2016. évi
előirányzatok

2015. évi
előirányzatok

2014. évi teljesítés

XX 01 02 12

A Bizottság uniós küldöttségeken működő alkalmazottaihoz
kapcsolódó egyéb igazgatási kiadások

XX 01 02 12 01

Kiküldetési, konferencia- és reprezentációs költségek

5,2

5 587 000

5 657 000

5 796 000,—

XX 01 02 12 02

A küldöttségek személyzetének további képzése

5,2

699 000

274 000

330 000,—

6 286 000

5 931 000

6 126 000,—

XX 01 02 12. jogcím – Összesen

Megjegyzések
A 19 01 02 12., 20 01 02 12., 21 01 02 12. és 22 01 02 12. jogcím tekintetében, a Bizottság harmadik országokban
és nemzetközi szervezetek mellett működő uniós küldöttségeken foglalkoztatott munkatársai vonatkozásában ez az
előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— az egyéb személyzetre vonatkozó egyéb költségek és juttatások, beleértve a jogi konzultációt is,
— a tisztviselők, valamint a szerződéses és helyi alkalmazottak munkaerő-felvételi eljárásának költségei, ideértve a
közzététel költségeit, a vizsgákra és elbeszélgetésekre behívott jelöltek utazási költségeit, napidíját és balesetbiztosítását; csoportos munkaerő-felvételi tesztek szervezéséhez és a munkaerő-felvételt megelőző orvosi vizsgálatokhoz kapcsolódó költségek,
— a tisztviselők, valamint a szerződéses és helyi alkalmazottak éves orvosi vizsgálatával összefüggő költségek, beleértve
az ilyen vizsgálatok keretében végrehajtott elemzéseket és teszteket; kulturális tevékenységekhez és szociális
kapcsolatok építésére és ápolására ösztönző kezdeményezésekhez kapcsolódó kiadások,
— a nemzeti jog szerinti szerződéssel alkalmazott helyi személyzet orvosi költségei, az orvosi és fogászati tanácsadás
költségei, valamint a munkahelyi AIDS-politika költségei,
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XX 01. ALCÍM — SZAKPOLITIKAI TERÜLETEK SZERINT ELKÜLÖNÍTETT IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

XX 01 02

(folytatás)

XX 01 02 12

(folytatás)
— meghatározott összegű juttatás az olyan tisztviselők részére, akiknél munkájukból adódóan rendszeresen keletkeznek reprezentációs költségek, valamint a Bizottság/Unió képviseletére felhatalmazott tisztviselőknél a képviseletből fakadóan és feladataikkal kapcsolatban felmerült költségek megtérítése (az Unió területén található uniós
küldöttségek esetében a szállásköltségek egy részét a meghatározott összegű reprezentációs juttatás fedezi),
— a kiküldetésekkel kapcsolatos utazási költségek és napidíjak kifizetése, valamint a tisztviselők és egyéb alkalmazottak
kiküldetése során felmerült járulékos vagy rendkívüli költségek,
— az egészségügyi evakuáláshoz kapcsolódó utazási költségek és napidíjak,
— válsághelyzetekből adódó költségek, beleértve az utazási, szállás- és napidíjköltségeket,
— a személyzet készségeinek, valamint a Bizottság teljesítményének fejlesztését célzó általános és nyelvi képzésekkel
kapcsolatos kiadások:
— a képzési igények felmérése, a képzések megtervezése, kialakítása és megtartása, valamint az eredmények
értékelése és ellenőrzése céljából foglalkoztatott szakértők díjai,
— a különböző szakterületek tanácsadóinak díjai, különösen a szervezeti módszerek, a vállalati tervezés és
irányítás, a stratégia, a minőségbiztosítás és a személyzeti irányítás területein,
— a Bizottság vagy az EKSZ által tanfolyamok, szemináriumok és konferenciák formájában szervezett képzések
megtervezésével, megtartásával és értékelésével járó kiadások (képzésirányítók/előadók költségei, utazási költségei, napidíja és a tananyag költségei),
— a tanfolyamszervezés gyakorlati és logisztikai szempontjaihoz kapcsolódó kiadások, ideértve a képzés, illetve
helyi és regionális szeminárium helyszínéhez, a szállításhoz és a szükséges felszerelés bérléséhez, valamint a
frissítőkhöz és ételhez kapcsolódó egyéb költségeket,
— a konferenciákon és szimpóziumokon való részvételhez, valamint a szakmai és tudományos szervezetek
tagdíjaihoz kapcsolódó költségek,
— a kiadványokkal és tájékoztatókkal, kapcsolódó internetoldalakkal kapcsolatos képzési költségek, valamint az
oktatási segédeszközök költsége, távoktatási előfizetési díjak és licencek költsége, könyvek, sajtó- és multimédiás
termékek megvásárlásával járó költségek.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 18 000 EUR.

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
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XX 01. ALCÍM — SZAKPOLITIKAI TERÜLETEK SZERINT ELKÜLÖNÍTETT IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

XX 01 03

Az információs és kommunikációs technológiai eszközökkel és szolgáltatásokkal, valamint épületekkel kapcsolatos
kiadások

XX 01 03 01

A Bizottság információs és kommunikációs technológiai eszközeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos kiadások

Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

PK

2016. évi
előirányzatok

2015. évi
előirányzatok

2014. évi teljesítés

XX 01 03 01

A Bizottság információs és kommunikációs technológiai
eszközeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos kiadások

XX 01 03 01 03

Információs és kommunikációs technológiai eszközök

5,2

61 113 000

56 169 000

63 583 563,10

XX 01 03 01 04

Információs és kommunikációs technológiai szolgáltatások

5,2

62 835 000

62 866 000

74 413 567,72

123 948 000

119 035 000

137 997 130,82

XX 01 03 01. jogcím – Összesen

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Unió területén felmerült alábbi kiadások fedezésére szolgál:
— a Bizottság épületeiben lévő telekommunikációs berendezések, különösen a kapcsoló- és elosztóközpontok,
audioberendezések, videokonferenciákhoz szükséges berendezések, belső és mobiltelefon-rendszerek beszerzésével,
bérletével, beszerelésével és karbantartásával kapcsolatos kiadások,
— adathálózatokkal (felszerelés és karbantartás), valamint a kapcsolódó szolgáltatásokkal (irányítás, támogatás,
dokumentáció, beszerelés, eltávolítás) kapcsolatos kiadások,
— számítógép-terminálok, miniszámítógépek, perifériák, kapcsolóeszközök és az ezekhez szükséges szoftverek
beszerzésével, bérletével vagy lízingjével kapcsolatos kiadások,
— a nyomtatott formában bemutatott információkhoz szükséges berendezések, pl. nyomtatók, faxkészülékek, fénymásoló gépek, szkennerek – ideértve a festékkazettákat is – vásárlásával, bérlésével vagy lízingelésével kapcsolatos
kiadások,
— elektronikus irodai felszerelések vásárlásával, bérlésével vagy lízingelésével kapcsolatos kiadások,
— az ilyen berendezések beszerelésével, konfigurációjával, karbantartásával, dokumentációjával és alkatrészellátásával
kapcsolatos kiadások,
— az elektronikus információs szolgáltatásokhoz és a külső adatbázisokhoz való hozzáférés és előfizetés költségei, az
elektronikus média beszerzési költségei, továbbá az ilyen információkhoz való hozzáféréshez szükséges képzés és
támogatás költségei,
— előfizetési díjak és a kábel- vagy rádió-összeköttetések (vezetékes és mobiltelefonok, televízió, telekonferencia és
videokonferencia) költsége, az adatátviteli hálózatokra fordított kiadások, az épületek közötti telefonos és adatösszeköttetésekkel, valamint az Unió hivatalainak telephelyei közötti nemzetközi átviteli vonalakkal kapcsolatos
költség,
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BIZOTTSÁG
XX. CÍM — SZAKPOLITIKAI TERÜLETEK SZERINT ELKÜLÖNÍTETT IGAZGATÁSI KIADÁSOK

XX 01. ALCÍM — SZAKPOLITIKAI TERÜLETEK SZERINT ELKÜLÖNÍTETT IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

XX 01 03

(folytatás)

XX 01 03 01

(folytatás)
— a számítógépes berendezésekkel és szoftverekkel kapcsolatos műszaki és logisztikai támogatás, képzés és egyéb
általános érdekű tevékenység, az általános számítógépes oktatás, a nyomtatott, elektronikus stb. formában rendelkezésre álló technikai dokumentáció előfizetése, a külső működésirányító személyzet, irodai szolgáltatások, a
nemzetközi szervezeti tagság stb., a számítógépes berendezések és szoftverek biztonságára és minőségbiztosítására
vonatkozó vizsgálatok költségei,
— az Adatközpont kiadásai:
— számítógépek, perifériák és szoftverek vásárlása, bérlése vagy lízingje az Adatközpont számára, valamint a
háttérberendezések költségei,
— az e berendezésekre vonatkozó karbantartás, támogatás, vizsgálatok, dokumentáció, képzés és ellátás, valamint a
külső működésirányító személyzet,
— az Adatközpont működéséhez szükséges szoftverek kifejlesztése és karbantartása szerződés alapján.
A kutatási kiadások fedezéséhez szükséges előirányzatok az érintett címek 01 05. jogcímcsoportjában található
különböző jogcímek alatt vannak feltüntetve.
Az előirányzat az Unió területén felmerülő kiadásokat fedezi, kivéve az Unióban működő képviseleti irodákat, amelyek
kiadásai a 16 01 03 03. jogcím alatt szerepelnek.
A Svájci Államszövetség által az uniós programokban való részvétel céljából adott hozzájárulásokból származó, a
bevételi kimutatás 6 0 3 3. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontja alapján további előirányzatok nyújthatók.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 13 865 000 EUR.

Jogalap

A munkavállalók munkahelyi egészségvédelmének és biztonságának javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről
szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv (HL L 183., 1989.6.29., 1. o.).
A képernyő előtt végzett munka biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről szóló, 1990. május 29-i 90/
270/EGK tanácsi irányelv (ötödik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében)
(HL L 156., 1990.6.21., 14. o.).
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).
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BIZOTTSÁG
XX. CÍM — SZAKPOLITIKAI TERÜLETEK SZERINT ELKÜLÖNÍTETT IGAZGATÁSI KIADÁSOK

XX 01. ALCÍM — SZAKPOLITIKAI TERÜLETEK SZERINT ELKÜLÖNÍTETT IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

XX 01 03

(folytatás)

XX 01 03 02

A Bizottság uniós küldöttségeken működő alkalmazottaihoz kapcsolódó, ingatlanra fordított és járulékos kiadások

Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

PK

2016. évi
előirányzatok

2015. évi
előirányzatok

2014. évi teljesítés

XX 01 03 02

A Bizottság uniós küldöttségeken működő alkalmazottaihoz
kapcsolódó, ingatlanra fordított és járulékos kiadások

XX 01 03 02 01

Ingatlanok vásárlása, bérlése és ezzel kapcsolatos kiadások

5,2

28 797 000

26 872 000

41 857 000,—

XX 01 03 02 02

Berendezés, felszerelés, készletek és szolgáltatások

5,2

836 000

906 000

8 336 000,—

29 633 000

27 778 000

50 193 000,—

XX 01 03 02. jogcím – Összesen

Megjegyzések
A 19 01 03 02., 20 01 03 02., 21 01 03 02. és 22 01 03 02. jogcím tekintetében, a Bizottság harmadik országokban
és nemzetközi szervezetek mellett működő uniós küldöttségeken foglalkoztatott munkatársai vonatkozásában ez az
előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— ideiglenes lakhatási támogatás és napidíj,
— az Unión kívül kiküldetésben lévő tisztviselők által használt valamennyi épület és épületrész vonatkozásában: bérleti
díjak (ezen belül az ideiglenes szállás költségei) és adók, biztosítási díjak, felújítások és nagyobb javítások és a
személyek védelmére szolgáló szokásos kiadások,
— a hivatalnokok által az Unió területén használt valamennyi épület vagy épületrész vonatkozásában: az épülethasználat biztonságával kapcsolatos kiadások megtérítése,
— generátorok és légkondicionálók megvásárlásával, karbantartásával és javításával járó kiadások a tisztviselők
lakhatásával kapcsolatban,
— a hivatalnokok lakóhelyeinek bútoraival és egyéb berendezéseivel kapcsolatos valamennyi kiadás.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
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01. CÍM
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK
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BIZOTTSÁG
01. CÍM — GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK

01. CÍM
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK
Az előirányzatok (2016 és 2015) és az egyenleg (2014) általános összegzése
Cím
Alcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

01 01

A „GAZDASÁGI ÉS
PÉNZÜGYEK” SZAKPOLITIKAI
TERÜLETTEL KAPCSOLATOS
IGAZGATÁSI KIADÁSOK

82 891 865

82 891 865

80 530 357

80 530 357

79 745 983,24

79 745 983,24

01 02

GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS
UNIÓ

15 990 500

14 692 500

12 827 385

10 698 630

11 728 002,97

11 756 643,64

01 03

NEMZETKÖZI GAZDASÁGI ÉS
PÉNZÜGYEK

336 790 792

336 790 792

222 364 518

218 627 579

96 614 168,—

58 612 100,15

01 04

PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÉS
ESZKÖZÖK

662 650 000 1 410 500 000

154 032 098

42 517 445,55 150 114 822,55

2 097 000 000

01. cím – Összesen 2 532 673 157 1 097 025 157 1 726 222 260

463 888 664 230 605 599,76 300 229 549,58
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BIZOTTSÁG
01. CÍM — GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK

01. CÍM
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK

01 01. ALCÍM — A „GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

Az 1., 2., 3. és 5. jogcímcsoport részletezése a(z) XX 01. fejezetben található.
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

01 01

A „GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK”
SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL
KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK

01 01 01

A „Gazdasági és pénzügyek”
szakpolitikai területen foglalkoztatott tisztviselőkkel és ideiglenes
alkalmazottakkal kapcsolatos
kiadások

PK

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

5,2

65 698 945

62 357 038

61 680 284,84

01 01 02 01 Külső munkatársak

5,2

6 008 098

6 323 049

5 754 689,32

95,78

01 01 02 11 Egyéb igazgatási kiadások

5,2

6 721 845

7 591 468

7 595 163,48

112,99

12 729 943

13 914 517

13 349 852,80

104,87

01 01 02

A „Gazdasági és pénzügyek”
szakpolitikai területen foglalkoztatott külső munkatársakkal
kapcsolatos és egyéb igazgatási
kiadások

01 01 02. jogcímcsoport –
Részösszeg
01 01 03

93,88

A „Gazdasági és pénzügyek”
szakpolitika területén információs
és kommunikációs technológiai
eszközökkel és szolgáltatásokkal
kapcsolatos és egyedi kiadások

01 01 03 01 Információs és kommunikációs
technológiai eszközökkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos és egyedi
kiadások

5,2

4 192 977

3 958 802

4 452 468,46

106,19

01 01 03 04 Egyedi elektronikus, távközlési és
tájékoztatási igényekhez
kapcsolódó kiadások

5,2

270 000

300 000

263 377,14

97,55

01 01 03. jogcímcsoport –
Részösszeg

4 462 977

4 258 802

4 715 845,60

105,67

01 01. alcím – Összesen

82 891 865

80 530 357

79 745 983,24

96,20

01 01 01

A „Gazdasági és pénzügyek” szakpolitikai területen foglalkoztatott tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal
kapcsolatos kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

65 698 945

2015. évi előirányzatok

62 357 038

2014. évi teljesítés

61 680 284,84
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BIZOTTSÁG
01. CÍM — GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK

01 01. ALCÍM — A „GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

01 01 02

A „Gazdasági és pénzügyek” szakpolitikai területen foglalkoztatott külső munkatársakkal kapcsolatos és egyéb
igazgatási kiadások

01 01 02 01

Külső munkatársak
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

6 008 098

01 01 02 11

2014. évi teljesítés

6 323 049

5 754 689,32

Egyéb igazgatási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

6 721 845

2014. évi teljesítés

7 591 468

7 595 163,48

01 01 03

A „Gazdasági és pénzügyek” szakpolitika területén információs és kommunikációs technológiai eszközökkel és
szolgáltatásokkal kapcsolatos és egyedi kiadások

01 01 03 01

Információs és kommunikációs technológiai eszközökkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos és egyedi kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

4 192 977

01 01 03 04

2014. évi teljesítés

3 958 802

4 452 468,46

Egyedi elektronikus, távközlési és tájékoztatási igényekhez kapcsolódó kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

270 000

2014. évi teljesítés

300 000

263 377,14

Megjegyzések
Ez az előirányzat az Unió területén belül felmerült alábbi kiadások fedezésére szolgál:
— az épületek telekommunikációs berendezésekkel történő felszerelésével járó kiadások, különösen a kapcsoló- és
elosztóközpontok, audioberendezések, videokonferenciákhoz szükséges berendezések, belső és mobiltelefonrendszerek beszerzésével, bérletével, beszerelésével és karbantartásával járó költségek, valamint az adathálózatokkal
kapcsolatos kiadások (felszerelés és karbantartás) és a kapcsolódó szolgáltatásokkal (irányítás, támogatás, dokumentáció, beszerelés, eltávolítás) kapcsolatos kiadások,
— elektronikus irodai felszerelések, számítógépek, terminálok, miniszámítógépek, perifériák, kapcsolóeszközök és az
ezekhez szükséges szoftverek beszerzésével, bérlésével vagy lízingjével, telepítésével és karbantartásával kapcsolatos
kiadások,
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BIZOTTSÁG
01. CÍM — GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK

01 01. ALCÍM — A „GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

01 01 03

(folytatás)

01 01 03 04

(folytatás)
— 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 kábeles vagy rádiókommunikáció (vezetékes és mobiltelefonok, telex, telegráf, televízió, telekonferencia és
videokonferencia) előfizetési és egyéb költségei, az adattovábbító hálózatok, telematikus szolgáltatások stb. költségei,
valamint a telefonkönyvek beszerzésével kapcsolatos kiadások,
— a telekommunikációs hálózatok, például a SWIFT (bankközi) és a CoreNet (az EKB által kialakított biztonságos
hálózat), valamint a kapcsolódó infrastruktúra és szolgáltatások csatlakozási költségei,
— az ilyen berendezések beszerelésével, konfigurációjával, karbantartásával, tanulmányozásával, értékelésével, dokumentációjával és alkatrészellátásával kapcsolatos kiadások.
Jogalap
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).
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BIZOTTSÁG
01. CÍM — GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK

01 02. ALCÍM — GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓ
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK

Kötelezettségvállalások

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

%
2014–2016.
évi
kifizetések

Kifizetések

01 02

GAZDASÁGI ÉS
MONETÁRIS UNIÓ

01 02 01

A gazdasági és
monetáris unió –
ideértve az eurót is –
koordinációja és felügyelete, valamint az azt
érintő kommunikáció 1,1 11 952 000 11 700 000 11 802 585 10 001 744 10 849 485,65 11 007 550,83

01 02 02

01 02 03

01 02 04

A fizetési mérleg
támogatására felvett
uniós kölcsönökre
vonatkozó európai
uniós garancia

1,1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Az európai pénzügyi
stabilizációs mechanizmus keretében
nyújtandó pénzügyi
támogatás céljából
felvett uniós kölcsönökre vonatkozó
európai uniós garancia 1,1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

609 775

878 517,32

276 610,94

87 111

0,—

472 481,87

Az eurobankjegyek és
-érmék pénzhamisítás
és kapcsolódó csalás
elleni védelme

1,1

01 02 51

A Periklész program
lezárása

1,1

01 02 77

Kísérleti projektek és
előkészítő intézkedések

01 02 77 01

Előkészítő intézkedés –
A gazdasági reformok
végrehajtását támogató
kapacitásépítés és intézményfejlesztés
1,2
01 02 77. jogcímcsoport
– Részösszeg
01 02. alcím –
Összesen

01 02 01

1 038 500

p.m.

992 500

p.m.

1 024 800

p.m.

3 000 000

2 000 000

3 000 000

2 000 000

15 990 500 14 692 500 12 827 385 10 698 630 11 728 002,97 11 756 643,64

94,08

27,87

80,02

A gazdasági és monetáris unió – ideértve az eurót is – koordinációja és felügyelete, valamint az azt érintő
kommunikáció
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

11 952 000

Kifizetések

11 700 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

11 802 585

Kifizetések

10 001 744

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

10 849 485,65

Kifizetések

11 007 550,83
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BIZOTTSÁG
01. CÍM — GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK

01 02. ALCÍM — GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓ (folytatás)

01 02 01

(folytatás)

Megjegyzések
Korábbi 01 02 01. jogcímcsoport (részben)
Ez az előirányzat a vállalati és fogyasztói felmérésekre vonatkozó közös harmonizált EU-program tagállamokban és
tagjelölt országokban való végrehajtása költségeinek fedezésére szolgál. A programot 1961 novemberében bizottsági
határozattal indították el, majd egymást követő tanácsi és bizottsági határozatok módosították. A programot legutóbb
az 1997. július 15-i C (97) 2241 bizottsági határozattal hagyták jóvá és a 2006. július 12-i COM(2006) 379 végleges
számú bizottsági közleményben terjesztették elő (HL C 245., 2006.10.12., 5. o.).
Ez az előirányzat szolgál továbbá az alábbiakkal kapcsolatos tanulmányok, workshopok, konferenciák, elemzések,
értékelések, publikációk, technikai segítségnyújtás, adatbázis és szoftver vásárlása és karbantartása, valamint intézkedések részleges finanszírozása és támogatása költségeinek fedezésére:
— költségvetési politika, ideértve a költségvetési helyzet nyomon követését,
— a gazdasági és monetáris unió (GMU) működését támogató új uniós költségvetési irányítási keret tagállamok általi
átültetésének és alkalmazásának értékelése,
— gazdasági monitoring, az intézkedések kombinációjának elemzése, valamint a gazdaságpolitikák összehangolása,
— a GMU külső hatásai,
— az euroövezet makrogazdasági fejlődése,
— a strukturális reformok nyomon követése, a piacok működésének javítása a GMU-ban és az Unióban,
— pénzügyi intézményekkel való koordináció és a pénzügyi piacok elemzése és fejlesztése, az uniós tagállamokra is
kiterjedő forrásbevonási és hitelezési műveletek,
— a tagállamok fizetési mérlegének támogatási mechanizmusa és az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus,
— együttműködés a gazdasági szereplőkkel és döntéshozókkal a fent említett területeken,
— a GMU kibővítése,
— szoftverfejlesztés, -karbantartás és a kapcsolódó képzések az euro hamisítás elleni védelmével összefüggésben.
Az előirányzat célja továbbá a GMU szabályaival és működésével kapcsolatos uniós szakpolitikákat, valamint a
szorosabb szakpolitikai koordináció és a szerkezeti reformok előnyeit bemutató kiemelt tájékoztatási intézkedések
finanszírozása, továbbá a meghatározó érdekelt felek és az uniós polgárok GMU-val kapcsolatos információs igényeinek
kielégítése.
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BIZOTTSÁG
01. CÍM — GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK

01 02. ALCÍM — GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓ (folytatás)

01 02 01

(folytatás)
Ezen intézkedés célja, hogy a kommunikáció és a párbeszéd hatékony csatornájává váljon az Unió polgárai és az uniós
intézmények között, valamint hogy – indokolt esetben a tagállamok hatóságaival együttműködve – figyelembe vegye a
sajátos nemzeti és regionális jellemzőket. Kiemelt figyelmet kap az eurót bevezetni szándékozó tagállamok polgárainak
az euro bevezetésére való felkészítése.
Ez az alábbiakat foglalja magában:
— kommunikációs tevékenységek központi szintű kidolgozása (tájékoztató füzetek, szórólapok, hírlevelek, honlaptervezés, -fejlesztés és -karbantartás, közösségi média, kiállítások, vásári standok, konferenciák, szemináriumok,
audiovizuális termékek, közvélemény-kutatások, felmérések, tanulmányok, promóciós anyagok, partnerségi
programok, képzés stb.), továbbá hasonló tevékenységek nemzeti és regionális szintű megvalósítása a Bizottság
képviseleteinek együttműködésével,
— partnerségi megállapodás az euróról vagy a GMU-ról szóló kommunikációt folytatni kívánó tagállamokkal,
— együttműködés és kapcsolattartás a tagállamokkal a megfelelő fórumokon,
— kommunikációs kezdeményezések harmadik országokban, különösen az euro nemzetközi szerepének és a pénzügyi
integráció értékének bemutatása érdekében.
E jogcímcsoport végrehajtásakor a Bizottság kellőképpen figyelembe veszi az Intézményközi Tájékoztatási Csoport (IGI)
üléseinek eredményeit.
A Bizottság kommunikációs stratégiájának végrehajtása a tagállamokkal és az Európai Parlamenttel szoros
együttműködésben történik.
A 2004. augusztus 11-i közleményben (COM(2004) 552 végleges) meghatározott iránymutatások alapján a Bizottság
stratégiát és éves munkatervet fogad el, és a program végrehajtásáról és a következő évre vonatkozó tervekről rendszeres
időközönként beszámol az Európai Parlament érintett bizottságának.
Az előirányzat emellett az Unió által a makroszintű pénzügyi segítségnyújtással, az Euratommal, a fizetési mérleghez
nyújtott támogatással és az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmussal összefüggő forrásbevonási és hitelezési
műveletekkel kapcsolatos műveletek megkötésével és végrehajtásával kapcsolatban viselt költségek fedezésére vagy
ideiglenes előfinanszírozására is szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a) pontjával összhangban a bevételi kimutatás 5 5 1. jogcímcsoportja alá tartozó bevételekből további előirányzatok nyújthatók.

Jogalap
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdésében szereplő, a Bizottság intézményi szintű előjogaiból eredő
feladat.
A tagállamok fizetési mérlegéhez középtávú pénzügyi támogatási mechanizmus létrehozásáról szóló, 2002. február 18-i
332/2002/EK tanácsi rendelet (HL L 53., 2002.2.23., 1. o.)
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BIZOTTSÁG
01. CÍM — GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK

01 02. ALCÍM — GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓ (folytatás)

01 02 01

(folytatás)
Az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus létrehozásáról szóló, 2010. május 11-i 407/2010/EU tanácsi rendelet
(HL L 118., 2010.5.12., 1. o.).

01 02 02

A fizetési mérleg támogatására felvett uniós kölcsönökre vonatkozó európai uniós garancia
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Az uniós garancia a tőkepiacokon vagy pénzügyi intézményektől felvett kölcsönökhöz nyújtható. A tagállamoknak
nyújtható kölcsön tőkeösszege 50 000 000 000 EUR-ra van korlátozva.
Ez a jogcímcsoport határozza meg az Unió által nyújtott garanciák szerkezetét. Lehetővé teszi, hogy az adós mulasztása
esetén a Bizottság teljesítsen.
Annak érdekében, hogy kötelezettségeinek eleget tudjon tenni, a Bizottság igénybe veheti készpénztartalékait az adósság
átmeneti fedezésére. Ebben az esetben az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007/436/EK,
Euratom határozat végrehajtásáról szóló, 2000. május 22-i 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 130.,
2000.5.31., 1. o.) 12. cikke alkalmazandó.
Az e szakasz kiadási kimutatásának ezen részéhez kapcsolódó külön melléklet összefoglalja az általános költségvetés
által garantált hitelnyújtási és hitelfelvételi műveleteket, beleértve az adósságkezelést, a tőke és a kamat tekintetében.

Jogalap
A tagállamok fizetési mérlegéhez középtávú pénzügyi támogatási mechanizmus létrehozásáról szóló, 2002. február 18-i
332/2002/EK tanácsi rendelet (HL L 53., 2002.2.23., 1. o.).
A Magyarországnak nyújtandó középtávú közösségi pénzügyi támogatásról szóló, 2008. november 4-i 2009/102/EK
tanácsi határozat (HL L 37., 2009.2.6., 5. o.).
A Lettországnak nyújtandó középtávú közösségi pénzügyi támogatásról szóló, 2009. január 20-i 2009/290/EK tanácsi
határozat (HL L 79., 2009.3.25., 39. o.).
A Romániának nyújtandó középtávú közösségi pénzügyi támogatásról szóló, 2009. május 6-i 2009/459/EK tanácsi
határozat (HL L 150., 2009.6.13., 8. o.).
A Romániának nyújtandó középtávú európai uniós elővigyázatossági pénzügyi támogatásról szóló, 2011. május 12-i
2011/288/EU tanácsi határozat (HL L 132., 2011.5.19., 15. o.).
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BIZOTTSÁG
01. CÍM — GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK

01 02. ALCÍM — GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓ (folytatás)

01 02 03

Az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus keretében nyújtandó pénzügyi támogatás céljából felvett uniós
kölcsönökre vonatkozó európai uniós garancia
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 122. cikkének (2) bekezdése előirányozza, hogy egy tagállam számára
uniós pénzügyi támogatás nyújtható, ha általa nem befolyásolható rendkívüli események folytán nehézségekkel küzd,
vagy súlyos nehézségek komoly veszélye áll fenn.
Az Unió által nyújtott garancia a tőkepiacokon vagy pénzintézetektől felvett kölcsönökre vonatkozik.
A 407/2010/EU rendelet 2. cikkének (2) bekezdésével összhangban a tagállamoknak az e stabilizációs mechanizmus
keretében nyújtott hitelek és hitelkeretek felső összeghatára a saját források felső határán belül kifizetési előirányzatokra
rendelkezésre álló tartalék.
Ez a jogcímcsoport határozza meg az Unió által nyújtott garanciák szerkezetét. Lehetővé teszi, hogy az adós mulasztása
esetén a Bizottság teljesítsen.
Annak érdekében, hogy kötelezettségeinek eleget tudjon tenni, a Bizottság igénybe veheti készpénztartalékait az adósság
átmeneti fedezésére. Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007/436/EK, Euratom határozat
végrehajtásáról szóló, 2000. május 22-i 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 130., 2000.5.31., 1. o.) 12.
cikke alkalmazandó.
Az e szakasz kiadási kimutatásának ezen részéhez kapcsolódó külön melléklet összefoglalja az általános költségvetés
által garantált hitelnyújtási és hitelfelvételi műveleteket, beleértve a tőke- és kamatadósság-kezelést.

Jogalap
Az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus létrehozásáról szóló, 2010. május 11-i 407/2010/EU tanácsi rendelet
(HL L 118., 2010.5.12., 1. o.).
Az Írországnak nyújtandó uniós pénzügyi támogatásról szóló, 2010. december 7-i 2011/77/EU tanácsi végrehajtási
határozat (HL L 30., 2011.2.4., 34. o.).
A Portugáliának nyújtandó uniós pénzügyi támogatásról szóló, 2011. május 17-i 2011/344/EU tanácsi végrehajtási
határozat (HL L 159., 2011.6.17., 88. o.).
Az Írországnak nyújtandó uniós pénzügyi támogatásról szóló 2011/77/EU végrehajtási határozat módosításáról szóló,
2011. október 11-i 2011/682/EU tanácsi végrehajtási határozat (HL L 269., 2011.10.14., 31. o.).
A Portugáliának nyújtandó uniós pénzügyi támogatásról szóló 2011/344/EU végrehajtási határozat módosításáról
szóló, 2011. október 11-i 2011/683/EU tanácsi végrehajtási határozat (HL L 269., 2011.10.14., 32. o.).
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BIZOTTSÁG
01. CÍM — GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK

01 02. ALCÍM — GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓ (folytatás)

01 02 03

(folytatás)
Jogi hivatkozások
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 122. cikkének (2) bekezdése.

01 02 04

Az eurobankjegyek és -érmék pénzhamisítás és kapcsolódó csalás elleni védelme
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

1 038 500

992 500

Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

1 024 800

609 775

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

878 517,32

276 610,94

Megjegyzések
Korábbi 24 03 01. jogcímcsoport
Jogalap
Az euro pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Periklész 2020 program”)
létrehozásáról, valamint a 2001/923/EK, a 2001/924/EK, a 2006/75/EK, a 2006/76/EK, a 2006/849/EK és a 2006/
850/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. március 11-i 331/2014/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 103., 2014.4.5., 1. o.) és különösen annak 4. cikke.
Az euro pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Periklész 2020” program)
létrehozásáról szóló 331/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályának a nem részt vevő tagállamokra
való kiterjesztéséről szóló, 2015. május 11-i (EU) 2015/768 tanácsi rendelet (HL L 121., 2015.5.14., 1. o.) és különösen
annak 1. cikke.

01 02 51

A Periklész program lezárása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

87 111

Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

472 481,87

Megjegyzések
Korábbi 24 03 51. jogcímcsoport
Az előirányzat az euro hamisítás elleni védelmét célzó csere-, segítségnyújtási és képzési programokat szolgáló Periklész
program megvalósítási költségeinek fedezésére szolgál.

2016.2.24.

HU

L 48/409

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
01. CÍM — GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK

01 02. ALCÍM — GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓ (folytatás)

01 02 51

(folytatás)

Jogalap
Az euro pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Periklész program”)
létrehozásáról szóló, 2001. december 17-i 2001/923/EK tanácsi határozat (HL L 339., 2001.12.21., 50. o.).
Az euro pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Periklész program”)
létrehozásáról szóló határozat hatályának az eurót közös valutaként be nem vezető országokra történő kiterjesztéséről
szóló, 2001. december 17-i 2001/924/EK tanácsi határozat (HL L 339., 2001.12.21., 55. o.).
Az euro pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (Periklész program)
létrehozásáról szóló 2001/923/EK határozat módosításáról és meghosszabbításáról szóló, 2006. január 30-i 2006/75/
EK tanácsi határozat (HL L 36., 2006.2.8., 40. o.)
Az euro pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a Periklész program)
létrehozásáról szóló 2006/75/EK határozat módosításáról és meghosszabbításáról szóló 2001/923/EK határozat
alkalmazásának a nem részt vevő tagállamokra való kiterjesztéséről szóló, 2006. január 30-i 2006/76/EK tanácsi
határozat (HL L 36., 2006.2.8., 42. o.).
Az euro pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a Periklész program)
létrehozásáról szóló 2001/923/EK határozat módosításáról és meghosszabbításáról szóló, 2006. november 20-i 2006/
849/EK tanácsi határozat (HL L 330., 2006.11.28., 28. o.).
Az euro pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a Periklész program)
létrehozásáról szóló 2001/923/EK határozat módosításáról és meghosszabbításáról szóló 2006/849/EK határozat
alkalmazásának a részt nem vevő tagállamokra történő kiterjesztéséről szóló, 2006. november 20-i 2006/850/EK
tanácsi határozat (HL L 330., 2006.11.28., 30. o.).
Jogi hivatkozások
„Az euro védelme – küzdelem a hamisítás ellen” című, a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez és az Európai Központi
Bankhoz intézett 1998. július 22-i bizottsági közlemény (COM(1998) 474 végleges).
„Az euro védelme – küzdelem a hamisítás ellen” című, a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez és az Európai Központi
Bankhoz intézett bizottsági közleményről szóló, 1998. november 17-i európai parlamenti állásfoglalás (HL C 379.,
1998.12.7., 39. o.).

01 02 77

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

01 02 77 01

Előkészítő intézkedés – A gazdasági reformok végrehajtását támogató kapacitásépítés és intézményfejlesztés
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

3 000 000

Kifizetések

2 000 000

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések
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BIZOTTSÁG
01. CÍM — GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK

01 02. ALCÍM — GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓ (folytatás)

01 02 77

(folytatás)

01 02 77 01

(folytatás)
Megjegyzések
Az előkészítő intézkedés a felelős költségvetési gazdálkodás, a növekedésösztönző közigazgatás és a versenyképesség
területén végrehajtott legfontosabb reformintézkedések végrehajtásához a tagállamoknak nyújtott támogatás finanszírozására irányul.
A támogatás célja a reformok végrehajtásához szükséges tagállami kapacitások fejlesztése és a tagállamok közintézményeinek megerősítése. A támogatás elsősorban azon költségvetési, strukturális és intézményi reformokra összpontosul, amelyeket prioritásként határoztak meg a rendszeres makrogazdasági felügyelet uniós ciklusa keretében,
vagy valamely gazdasági kiigazítási program kapcsán, vagy a megerősített felügyelet időtartama alatt vagy programot
követő utólagos felügyelet keretében. A támogatás az érintett tagállam Bizottsághoz intézett kérése alapján igényelhető
és a tagállamok mindegyike számára elérhető.
Az előirányzat a kapacitásépítés és az intézményfejlesztés terén jelentős tapasztalatokkal rendelkező nemzeti és
nemzetközi közjogi szervezetek, illetve magánszektorbeli gazdasági szereplők által megvalósított technikai segítségnyújtási programok és projektek végrehajtásához használható fel. Az előirányzat felhasználható továbbá az érintett
programok és projektek előkészítő szakaszaihoz (programozás, meghatározás és kidolgozás), valamint a monitoringhoz, értékeléshez, audithoz és ellenőrzéshez kapcsolódó kiadások finanszírozására a végrehajtás időszaka alatt vagy
azt követően. Az előirányzat finanszírozhatja továbbá rövid távú technikai segítségnyújtás és közigazgatási szervek
közötti ikerintézményi együttműködési projektek költségeit, valamint ilyen jellegű tevékenységekhez kapcsolódó igazgatási támogatási kiadásokat (képzések, ülések, szemináriumok, tanulmányok).
Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
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01 03. ALCÍM — NEMZETKÖZI GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK

Kötelezettségvállalások

01 03 01 01 Európai Újjáépítési és
Fejlesztési Bank – A
jegyzett tőke befizetett
részvényeinek rendelkezésre bocsátása

4

01 03 01 02 Európai Újjáépítési és
Fejlesztési Bank –A
jegyzett tőke lehívható
része

4

01 03

NEMZETKÖZI
GAZDASÁGI ÉS
PÉNZÜGYEK

01 03 01

Részesedés a
nemzetközi pénzügyi
intézmények
alaptőkéjében

01 03 01. jogcímcsoport
– Részösszeg

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

—

—

—

0,—

0,—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

74 218 061 38 181 874,—

179 806,15

Kifizetések

01 03 02

Makroszintű pénzügyi
támogatás

4

01 03 03

A harmadik országok
makroszintű pénzügyi
támogatása céljából
felvett uniós kölcsönökre vonatkozó
európai uniós garancia

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Harmadik országokban található
atomerőművek hatékonyságának és
biztonságának
fejlesztésére felvett
Euratom-kölcsönökre
vonatkozó garancia

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Európai uniós
garancia az Európai
Beruházási Bank
harmadik országokban nyújtott
hiteleire és hitelgaranciáira

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

A Garanciaalap
feltöltése

4

01 03 04

01 03 05

01 03 06

01 03. alcím –
Összesen

79 669 000

79 669 000

77 955 000

%
2014–2016.
évi kifizetések

0,23

257 121 792 257 121 792 144 409 518 144 409 518 58 432 294,— 58 432 294,—

22,73

336 790 792 336 790 792 222 364 518 218 627 579 96 614 168,— 58 612 100,15

17,40
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01 03 01

Részesedés a nemzetközi pénzügyi intézmények alaptőkéjében

01 03 01 01

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank – A jegyzett tőke befizetett részvényeinek rendelkezésre bocsátása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

—

—

—

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

0,—

Megjegyzések
Ez a jogcím az Unió által az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankban (EBRD) jegyzett tőke finanszírozásának fedezésére
szolgál.

Jogalap
Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank létrehozásáról szóló megállapodás elfogadásáról szóló, 1990. november 19-i
90/674/EGK tanácsi határozat (HL L 372., 1990.12.31., 1. o.).
Az Európai Közösség további, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank tőkéjének megduplázásáról szóló határozat
eredményeképpen szükséges részvényjegyzéséről szóló, 1997. február 17-i 97/135/EK tanácsi határozat (HL L 52.,
1997.2.22., 15. o.).
Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) tőkeemeléséről hozott döntés nyomán kibocsátott további részvényeknek az Európai Unió általi lejegyzéséről szóló, 2011. november 16-i 1219/2011/EU európai parlament és tanácsi
határozat (HL L 313., 2011.11.26., 1. o.).
01 03 01 02

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank –A jegyzett tőke lehívható része
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Ez a jogcím az Unió által az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankban (EBRD) jegyzett tőke finanszírozásának fedezésére
szolgál.
Az EBRD jegyzett tőkéje jelenleg 29 674 000 000 EUR, míg az Unió által jegyzett részvénytőke összege
900 440 000 EUR (3 %). A jegyzett tőke befizetett része 187 810 000 EUR, vagyis lehívható része 712 630 000 EUR.
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BIZOTTSÁG
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(folytatás)

01 03 01 02

(folytatás)

Jogalap
Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank létrehozásáról szóló megállapodás elfogadásáról szóló, 1990. november 19-i
90/674/EGK tanácsi határozat (HL L 372., 1990.12.31., 1. o.).
Az Európai Közösség további, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank tőkéjének megduplázásáról szóló határozat
eredményeképpen szükséges részvényjegyzéséről szóló, 1997. február 17-i 97/135/EK tanácsi határozat (HL L 52.,
1997.2.22., 15. o.).
Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) tőkeemeléséről hozott döntés nyomán kibocsátott további részvényeknek az Európai Unió általi lejegyzéséről szóló, 2011. november 16-i 1219/2011/EU európai parlamenti és tanácsi
határozat (HL L 313., 2011.11.26., 1. o.).

01 03 02

Makroszintű pénzügyi támogatás
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

79 669 000

Kifizetések

79 669 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

77 955 000

Kifizetések

74 218 061

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

38 181 874,—

Kifizetések

179 806,15

Megjegyzések
A makroszintű pénzügyi támogatás (MFA) keretében az Unió pénzügyi támogatást nyújt a fizetésimérleg-válság által
sújtott partnerországoknak. Az MFA-t az Unióhoz földrajzi, gazdasági és politikai szempontból közel álló országok
számára hozták létre. Ide tartoznak a tagjelölt és a potenciális tagjelölt országok, az európai szomszédságpolitika hatálya
alá tartozó országok és bizonyos körülmények között más harmadik országok is. A szabályok alapján makroszintű
pénzügyi támogatást csak a Nemzetközi Valutaalap programjában részt vevő országok vehetnek igénybe.
Az MFA kivételes jellegű, igénybevétele eseti alapon történik, és az érintett országokat támogatja súlyos fizetésimérlegnehézségeik kezelésében. Célja a gazdasági kiigazítással és strukturális reformokkal egyidejűleg a fenntartható külső
fizetési helyzet helyreállítása.
Bár az MFA lehet közép- vagy hosszú távú kölcsön vagy vissza nem térítendő támogatás, vagy ezek kombinációja, e
jogcímcsoport csak az MFA-műveletek vissza nem térítendő támogatási elemét fedezi.
Az e jogcímcsoporthoz tartozó előirányzatokat felhasználják továbbá az MFA-műveletekkel kapcsolatban felmerült
költségek fedezésére, mindenekelőtt a következőkre: i. a kedvezményezett ország igazgatási eljárásainak és pénzügyi
folyamatainak működésével kapcsolatos kellő bizonyosság megszerzése érdekében végzett működési értékelések
költsége;, ii. az MFA-műveletek utólagos értékelésének költségei; valamint iii. a komitológiai követelmények költségei.
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01 03 02

(folytatás)
A Bizottság rendszeresen tájékoztatja a költségvetési hatóságot a kedvezményezett országok makropénzügyi helyzetéről,
és évente részletes jelentést készít a makroszintű pénzügyi támogatás megvalósításáról.
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a) pontjával összhangban a bevételi kimutatás 5 5 1. jogcímcsoportja alá tartozó bevételekből további előirányzatok nyújthatók.
Jogalap
Az Ukrajnának nyújtott makroszintű kiegészítő pénzügyi támogatásról szóló, 2002. július 12-i 2002/639/EK tanácsi
határozat (HL L 209., 2002.8.6., 22. o.).
Az Ukrajnának nyújtott makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2010. július 7-i 388/2010/EU európai parlamenti és
tanácsi határozat (HL L 179., 2010.7.14., 1. o.).
A Grúziának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2013. augusztus 12-i 778/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi határozat (HL L 218., 2013.8.14., 15. o.).
A Kirgiz Köztársaságnak nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2013. október 22-i 1025/2013/
EU európai parlamenti és tanácsi határozat. (HL L 283., 2013.10.25., 1. o.).

01 03 03

A harmadik országok makroszintű pénzügyi támogatása céljából felvett uniós kölcsönökre vonatkozó európai uniós
garancia
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Ez a jogcímcsoport határozza meg az Unió által nyújtott garanciák szerkezetét. Lehetővé teszi, hogy az adós alábbi
határozatok alapján nyújtott kölcsönnel kapcsolatos mulasztása esetén a Bizottság teljesítsen (tőke, kamat és egyéb
költségek visszafizetése).
Annak érdekében, hogy kötelezettségeinek eleget tudjon tenni, a Bizottság igénybe veheti készpénztartalékait az adósság
átmeneti fedezésére. Ebben az esetben az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007/436/EK,
Euratom határozat végrehajtásáról szóló, 2000. május 22-i 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 130.,
2000.5.31., 1. o.) 12. cikke alkalmazandó.
Az e szakasz kiadási kimutatásának ezen részéhez kapcsolódó külön melléklet összefoglalja az általános költségvetés
által garantált hitelnyújtási és hitelfelvételi műveleteket, beleértve az adósságkezelést, a tőke és a kamat tekintetében.
Jogalap
A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak nyújtott makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 1997. július 22-i 97/
471/EK tanácsi határozat (HL L 200., 1997.7.29., 59. o.) (maximális tőkeösszeg: 40 000 000 EUR).
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01. CÍM — GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK
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01 03 03

(folytatás)
A Bosznia és Hercegovinának nyújtott makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 1999. május 10-i 1999/325/EK
tanácsi határozat (HL L 123., 1999.5.13., 57. o.) (a maximális tőkeösszeg 30 000 000 EUR, 15-éves kölcsön
formájában).
A Romániának nyújtott kiegészítő makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 1999. november 8-i 1999/732/EK tanácsi
határozat (HL L 294., 1999.11.16., 29. o.) (a maximális tőkeösszeg 200 000 000 EUR).
A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak nyújtott kiegészítő makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 1999.
november 8-i 1999/733/EK tanácsi határozat (HL L 294., 1999.11.16., 31. o.) (maximális tőkeösszeg:
50 000 000 EUR).
Az Örményország és Grúzia számára nyújtandó kivételes pénzügyi támogatásról szóló 97/787/EK határozat Tádzsikisztánra való kiterjesztése céljából történő módosításáról szóló, 2000. március 20-i 2000/244/EK tanácsi határozat
(HL L 77., 2000.3.28., 11. o.) (a maximális tőkeösszeg 245 000 000 EUR).
A Jugoszláv Szövetségi Köztársaságnak nyújtott makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2001. július 16-i 2001/549/
EK tanácsi határozat (HL L 197., 2001.7.21., 38. o.).
Az Ukrajnának nyújtott kiegészítő makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2002. július 12-i 2002/639/EK tanácsi
határozat (HL L 209., 2002.8.6., 22. o.).
A Jugoszláv Szövetségi Köztársaságnak nyújtott további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2002. november 5-i
2002/882/EK tanácsi határozat (HL L 308., 2002.11.9., 25. o.).
A Bosznia és Hercegovinának nyújtott további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2002. november 5-i 2002/
883/EK tanácsi határozat (HL L 308., 2002.11.9., 28. o.).
A 2002/882/EK rendeletet módosító, a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságnak nyújtott további makroszintű pénzügyi
támogatásról szóló, 2003. november 25-i 2003/825/EK tanácsi határozat (HL L 311., 2003.11.27., 28. o.).
Az Albánia számára makroszintű pénzügyi támogatás nyújtásáról és az 1999/282/EK határozat hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/580/EK tanácsi határozat (HL L 261., 2004.8.6., 116. o.).
A Bosznia és Hercegovinának nyújtott további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló 2002/883/EK tanácsi
határozat módosításáról szóló, 2004. december 7-i 2004/861/EK tanácsi határozat (HL L 370., 2004.12.17., 80. o.).
A Szerbia és Montenegrónak nyújtott makroszintű pénzügyi támogatásról és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságnak
nyújtott további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló 2002/882/EK határozat módosításáról szóló, 2004.
december 7-i 2004/862/EK tanácsi határozat (HL L 370., 2004.12.17., 81. o.).
A Libanonnak nyújtandó közösségi makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2007. december 10-i 2007/860/EK
tanácsi határozat (HL L 337., 2007.12.21., 111. o.).
Az Örményországnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2009. november 30-i 2009/890/EK
tanácsi határozat (HL L 320., 2009.12.5., 3. o.).
A Bosznia és Hercegovinának nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2009. november 30-i 2009/891/
EK tanácsi határozat (HL L 320., 2009.12.5., 6. o.).
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A Szerbiának nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2009. november 30-i 2009/892/EK tanácsi
határozat (HL L 320., 2009.12.5., 9. o.).
Az Ukrajnának nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2010. július 7-i 388/2010/EU európai parlamenti
és tanácsi határozat (HL L 179., 2010.7.14., 1. o.).
A Grúziának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2013. augusztus 12-i 778/2013/EU európai
parlamenti és a tanácsi határozat (HL L 218., 2013.8.14., 15. o.).
A Kirgiz Köztársaságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2013. október 22-i 1025/2013/EU
európai parlamenti és a tanácsi határozat (HL L 283., 2013.10.25., 1. o.).
A Jordán Hásimita Királyságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2013. december 11-i 1351/
2013/EU európai parlamenti és a tanácsi határozat (HL L 341., 2013.12.18., 4. o.).
Az Ukrajnának nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2014. április 14-i 2014/215/EU tanácsi határozat
(HL L 111., 2014.4.15., 85. o.).
A Tunéziai Köztársaságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2014. május 15-i 534/2014/EU
európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 151., 2014.5.21, 9. o.).
Az Ukrajnának nyújtott makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2015. április 15-i (EU) 2015/601 európai
parlamenti és tanácsi határozat (HL L 100., 2015.4.17., 1. o.).

01 03 04

Harmadik országokban található atomerőművek hatékonyságának és biztonságának fejlesztésére felvett Euratomkölcsönökre vonatkozó garancia
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Ez a jogcímcsoport határozza meg az Unió által nyújtott garanciák szerkezetét. Lehetővé teszi, hogy az adós mulasztása
esetén a Bizottság teljesítsen (tőke, kamat és egyéb költségek visszafizetése) a kölcsönnel kapcsolatban.
Annak érdekében, hogy kötelezettségeinek eleget tudjon tenni, a Bizottság igénybe veheti készpénztartalékait az adósság
átmeneti fedezésére. Ebben az esetben az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007/436/EK,
Euratom határozat végrehajtásáról szóló, 2000. május 22-i 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 130.,
2000.5.31., 1. o.) 12. cikke alkalmazandó.
Az Euratom által a tagállamok és harmadik országok részére nyújtott kölcsönök maximális összege továbbra is
4 000 000 000 EUR, a 01 04 03. jogcímcsoportban meghatározottak szerint.
Az e szakasz kiadási kimutatásának ezen részéhez kapcsolódó külön melléklet összefoglalja az általános költségvetés
által garantált hitelnyújtási és hitelfelvételi műveleteket, beleértve az adósságkezelést, a tőke és a kamat tekintetében.
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Jogalap
Az atomerőművek finanszírozásához való hozzájárulás céljából nyújtott Euratom-kölcsönökre vonatkozó
szerződéskötésnek a Bizottság részére történő engedélyezéséről szóló, 1977. március 29-i 77/270/Euratom tanácsi
határozat (HL L 88., 1977.4.6., 9. o.).
Az Euratom-kölcsönökre vonatkozó jogalapok tekintetében lásd a 01 04 03. jogcímcsoportot.

01 03 05

Európai uniós garancia az Európai Beruházási Bank harmadik országokban nyújtott hiteleire és hitelgaranciáira
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Az 1977. március 8-i, alább hivatkozott tanácsi határozat alapján, az Unió garanciát nyújt az Európai Beruházási Bank
(EBB) által az Európai Unió földközi-tengeri országok felé vállalt pénzügyi kötelezettségeinek finanszírozása keretében
nyújtott kölcsönökre vonatkozóan.
Ez a határozat volt az alapja az Európai Gazdasági Közösség és az EBB között létrejött, Brüsszelben 1978. október 30án és Luxembourgban 1978. november 10-én aláírt garanciavállalási szerződésnek, amely egy teljes körű garanciát hoz
létre az alábbi országokban megvalósuló kölcsönműveletek számára rendelkezésre álló teljes pénzügyi alap 75 %-ának
erejéig: Málta, Tunézia, Algéria, Marokkó, Portugália (pénzügyi jegyzőkönyv, sürgősségi segély), Törökország, Ciprus,
Szíria, Izrael, Jordánia, Egyiptom, a korábbi Jugoszlávia és Libanon.
A 90/62/EGK határozat volt az alapja annak a garanciaszerződésnek, amelyet az Európai Gazdasági Közösség és az EBB
1990. április 24-én írt alá Brüsszelben és 1990. május 14-én Luxembourgban, a Magyarországnak és Lengyelországnak
nyújtott kölcsönöket illetően, és ennek a szerződésnek a Csehszlovákiára, Romániára és Bulgáriára való kiterjesztését
illetően, amelyet 1991. július 31-én írtak alá Brüsszelben és Luxembourgban.
A 93/696/EK határozat alapján az Európai Közösség és az EBB között garanciavállalási szerződés jött létre, amelyet
1994. július 22-én Brüsszelben és 1994. augusztus 12-én Luxembourgban írtak alá.
A 93/115/EGK és a 96/723/EK határozat alapján, az Unió garanciát nyújt olyan kölcsönök vonatkozásában, amelyet az
EBB egyénileg nyújthat olyan latin-amerikai és ázsiai országok részére, amelyekkel az Európai Közösség együttműködési
megállapodást kötött. A 93/115/EGK határozat alapján az Európai Közösség és az EBB között garanciavállalási
szerződés jött létre, amelyet 1993. november 4-én Brüsszelben és 1993. november 17-én Luxembourgban írtak alá. A
96/723/EK határozat alapján az Európai Közösség és az EBB között garanciavállalási szerződés jött létre, amelyet 1997.
március 18-án Brüsszelben és 1997. március 26-án Luxembourgban írtak alá.
A 95/207/EK határozat alapján az Unió garanciát nyújt olyan kölcsönök vonatkozásában, amelyet az EBB egyénileg
nyújthat Dél-Afrika számára. A 95/207/EK határozat alapján az Európai Közösség és az EBB között garanciavállalási
szerződés jött létre, amelyet 1995. október 4-én Brüsszelben és 1995. október 16-án Luxembourgban írtak alá.
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A 97/256/EK határozat alapján az Európai Közösség és az EBB között garanciavállalási szerződés jött létre, amelyet
1997. július 25-én Brüsszelben és 1997. július 29-én Luxembourgban írtak alá, és amely garanciát nyújt a megnyitott
előirányzatok és az ahhoz kapcsolódó összegek együttes összegének 70 %-áig. A rendelkezésre álló előirányzatok teljes
összegének felső határa 7 105 000 000 EUR.

A 2000/24/EK határozat alapján az Európai Közösség és az EBB között garanciavállalási szerződés jött létre, amelyet
2000. január 24-én Brüsszelben és 2000. január 17-én Luxembourgban írtak alá, és utoljára 2005-ben szövegeztek
újra, és amely garanciát nyújt a rendelkezésre bocsátott előirányzatok és az ahhoz kapcsolódó összegek együttes
összegének 65 %-áig. A rendelkezésre álló előirányzatok teljes összegének felső határa 19 460 000 000 EUR. Az EBB
feladata, hogy kölcsönei 30 %-ának üzleti kockázatát nem állami garanciákkal fedezze. Ezt a százalékot meg kell
növelni, amint lehetséges, amennyiben azt a piac lehetővé teszi.

A 2001/777/EK határozat alapján az Európai Közösség és az EBB között garanciavállalási szerződés jött létre, amelyet
2002. május 6-án Brüsszelben és 2002. május 7-én Luxembourgban írtak alá, és amely garanciát nyújt az Északi
Dimenzió keretében, az Oroszország balti-tengeri medencéjében kijelölt környezetvédelmi projektekhez egy speciális
hitelakció keretében nyújtott hitelekből származó veszteségek 100 %-ára. A teljes hitelkeret 100 000 000 EUR.

A 2005/48/EK határozat alapján az Európai Közösség és az EBB között garanciavállalási szerződés jött létre, amelyet
2005. december 9-én Luxembourgban és 2005. december 21-én Brüsszelben írtak alá, és amely garanciát nyújt az
Oroszországban, Ukrajnában, Moldovában és Fehéroroszországban megvalósított bizonyos típusú projektekre nyújtott
kölcsönökből származó veszteségek 100 %-ára. A teljes hitelkeret 500 000 000 EUR. A garanciavállalás a 2007. január
31-ig tartó időszakra szól. Ennek az időszaknak a végén az EBB által nyújtott kölcsönök nem érték el a fent
meghatározott teljes összeget, így az említett időszakot hat hónappal automatikusan meghosszabbították.

A 2006/1016/EK határozat alapján az Európai Közösség és az EBB között garanciavállalási szerződés jött létre, amelyet
2007. augusztus 1-jén Luxembourgban és 2007. augusztus 29-én Brüsszelben írtak alá az EBB finanszírozási
műveleteire kifizetett hitelek és nyújtott garanciák összesített összegének 65 %-ára korlátozott garancia megállapításáról,
levonva a visszafizetett összegeket és hozzáadva valamennyi kapcsolódó összeget. A határozat értelmében a valamennyi
ország rendelkezésére álló előirányzatok általános felső korlátja 27 800 000 000 EUR, és a 2007. február 1-jével
kezdődő és 2013. december 31-én befejeződő időszakra szól, amely időszak hat hónappal meghosszabbítható. Ennek a
határozatnak a helyébe a 633/2009/EK határozat lépett.

A 633/2009/EK határozat alapján az Európai Közösség és az EBB között garanciavállalási szerződés jött létre, amelyet
2007. augusztus 1-jén Luxembourgban és 2007. augusztus 29-én Brüsszelben írtak alá. Az uniós garancia a kifizetett
hitelek és nyújtott garanciák összesített összegének 65 %-ára korlátozódik. Az EBB finanszírozási műveleteinek felső
korlátja – a törölt összegek levonásával – nem haladhatja meg a 27 800 000 000 EUR összeget, amely egy
25 800 000 000 EUR összegű alapösszegre és egy 2 000 000 000 EUR összegű opcionális mandátumra oszlik. A
garanciavállalás a 2011. október 31-ig tartó időszakra szól.

Az 1080/2011/EU határozat alapján az Európai Unió és az EBB között garanciavállalási szerződés jött létre, amelyet
2011. november 22-én Luxembourgban és Brüsszelben írtak alá. Az uniós garancia a kifizetett hitelek és nyújtott
garanciák összesített összegének 65 %-ára korlátozódik, a visszatérített összegek levonásával és valamennyi kapcsolódó
összeg hozzáadásával. Az EBB finanszírozási műveleteinek maximális felső összeghatára a törölt összegek levonásával
legfeljebb 29 484 000 000 EUR, lebontva egy 27 484 000 000 EUR összegű általános mandátumra és egy
2 000 000 000 EUR összegű, éghajlatváltozással kapcsolatos mandátumra. Ez a 2007. február 1-jén kezdődő és
2013. december 31-én befejeződő időszakra szól; azonban meghosszabbodik egy új határozat hatálybalépéséig.

2016.2.24.

HU

L 48/419

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
01. CÍM — GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK

01 03. ALCÍM — NEMZETKÖZI GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK (folytatás)

01 03 05

(folytatás)
A 466/2014/EU határozat alapján az Európai Unió és az EBB között garanciavállalási szerződés jött létre, amelyet 2014.
július 22-én Luxembourgban és 2014. július 25-én Brüsszelben írtak alá. Az uniós garancia az EBB finanszírozási
műveletei keretében kifizetett összegek és nyújtott garanciák összesített összegének 65 %-ára korlátozódik, a visszatérített összegek levonásával és valamennyi kapcsolódó összeg hozzáadásával. Az EBB finanszírozási műveleteinek
maximális felső összeghatára a törölt összegek levonásával legfeljebb 30 000 000 000 EUR, lebontva egy
27 000 000 000 EUR összegű rögzített összegre és egy 3 000 000 000 EUR összegű opcionális mandátumra. Az
Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében határoz az opcionális mandátum részben vagy
egészben történő aktiválásáról. Az Uniós garancia a 2014. július 25-én kezdődő és 2020. december 31-én befejeződő
időszakban aláírt EBB finanszírozási műveletekre vonatkozik, amely időszak – ha az Európai Parlament és a Tanács
2020 vége előtt nem fogad el új határozatot az EBB Unión kívüli finanszírozási műveletei keretében elszenvedett
veszteségei garantálására – hat hónappal meghosszabbodik.
Annak érdekében, hogy kötelezettségeinek eleget tudjon tenni, a Bizottság igénybe veheti készpénztartalékait az adósság
átmeneti fedezésére. Ebben az esetben az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007/436/EK,
Euratom határozat végrehajtásáról szóló, 2000. május 22-i 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 130.,
2000.5.31., 1. o.) 12. cikke alkalmazandó.
Ez a jogcímcsoport határozza meg az Unió által nyújtott garanciák szerkezetét. Lehetővé teszi, hogy az adós EBB által
nyújtott kölcsönnel kapcsolatos mulasztása esetén a Bizottság teljesítsen (tőke, kamat és egyéb költségek visszafizetése).

Jogalap

Az 1977. március 8-i tanácsi határozat („Mediterrán” jegyzőkönyvek).
Az Európai Gazdasági Közösség és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság között létrejött, az együttműködési
megállapodáshoz csatolt 2. jegyzőkönyv előrehozott végrehajtásáról szóló ideiglenes jegyzőkönyv elfogadásáról szóló,
1980. május 23-i 1273/80/EGK tanácsi rendelet (HL L 130., 1980.5.27., 98. o.).
Az 1982. július 19-i tanácsi határozat (a Libanon újjáépítéséhez nyújtott további rendkívüli támogatás).
Az Európai Gazdasági Közösség és a Libanoni Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló
jegyzőkönyv elfogadásáról szóló, 1982. november 22-i 3180/82/EGK tanácsi rendelet (HL L 337., 1982.11.29., 22. o.).
Az Európai Gazdasági Közösség és a Tunéziai Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló
jegyzőkönyv elfogadásáról szóló, 1982. november 22-i 3183/82/EGK tanácsi rendelet (HL L 337., 1982.11.29., 43. o.).
Az 1984. október 9-i tanácsi határozat (hitel, a jugoszláv jegyzőkönyvön kívül).
Az Európai Gazdasági Közösség és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság közötti pénzügyi együttműködésről
szóló második jegyzőkönyv elfogadásáról szóló, 1987. december 21-i 87/604/EGK tanácsi határozat (HL L 389.,
1987.12.31., 65. o.).
Az Európai Gazdasági Közösség és a Libanoni Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló
jegyzőkönyv elfogadásáról szóló, 1987. december 21-i 88/33/EGK tanácsi határozat (HL L 22., 1988.1.27., 25. o.).

L 48/420

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2016.2.24.

BIZOTTSÁG
01. CÍM — GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK

01 03. ALCÍM — NEMZETKÖZI GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK (folytatás)

01 03 05

(folytatás)
Az Európai Gazdasági Közösség és a Tunéziai Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló
jegyzőkönyv elfogadásáról szóló, 1987. december 21-i 88/34/EGK tanácsi határozat (HL L 22., 1988.1.27., 33. o.).
Az Európai Gazdasági Közösség és a Marokkói Királyság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló
jegyzőkönyv elfogadásáról szóló, 1988. június 30-i 88/453/EGK tanácsi határozat (HL L 224., 1988.8.13., 32. o.).
A magyarországi, lengyelországi, csehszlovákiai, bulgáriai és romániai programokra adott kölcsönökkel kapcsolatban
felmerülő veszteségek esetére az Európai Beruházási Banknak nyújtott közösségi garanciáról szóló, 1990. február 12-i
90/62/EGK tanácsi határozat (HL L 42., 1990.2.16., 68. o.).
A magyarországi és lengyelországi programokra adott kölcsönökkel kapcsolatban felmerülő veszteségek esetére az
Európai Beruházási Banknak nyújtott közösségi garanciáról szóló 90/62/EGK határozatnak Csehszlovákiára, Bulgáriára
és Romániára való kiterjesztéséről szóló, 1991. május 14-i 91/252/EGK tanácsi határozat (HL L 123., 1991.5.18., 44.
o.).
Az Európai Gazdasági Közösség és a Tunéziai Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló
jegyzőkönyv elfogadásáról szóló, 1991. december 19-i 92/44/EGK tanácsi határozat (HL L 18., 1992.1.25., 34. o.).
Az Európai Gazdasági Közösség és az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló
jegyzőkönyv elfogadásáról szóló, 1992. március 16-i 92/207/EGK tanácsi határozat (HL L 94., 1992.4.8., 21. o.).
Az Európai Gazdasági Közösség és a Jordán Hásimita Királyság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló
jegyzőkönyv elfogadásáról szóló, 1992. március 16-i 92/208/EGK tanácsi határozat (HL L 94., 1992.4.8., 29. o.).
Az Európai Gazdasági Közösség és a Libanoni Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló
jegyzőkönyv elfogadásáról szóló, 1992. március 16-i 92/209/EGK tanácsi határozat (HL L 94., 1992.4.8., 37. o.).
Az Európai Gazdasági Közösség és Izrael Állam közötti pénzügyi együttműködésről szóló jegyzőkönyv elfogadásáról
szóló, 1992. március 16-i 92/210/EGK tanácsi határozat (HL L 94., 1992.4.8., 45. o.).
A tagsággal nem rendelkező összes mediterrán országgal folytatott pénzügyi együttműködésről szóló, 1992. június 29-i
1763/92/EGK tanácsi rendelet (HL L 181., 1992.7.1., 5. o.).
Az Európai Gazdasági Közösség és a Marokkói Királyság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló
jegyzőkönyv megkötéséről szóló, 1992. november 16-i 92/548/EGK tanácsi határozat (HL L 352., 1992.12.2., 13. o.).
Az Európai Gazdasági Közösség és a Szíriai Arab Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló
jegyzőkönyv megkötéséről szóló, 1992. november 16-i 92/549/EGK tanácsi határozat (HL L 352., 1992.12.2., 21. o.).
Az egyes harmadik országokban megvalósuló, kölcsönös érdeket képviselő projektekhez nyújtott kölcsönökkel
kapcsolatban felmerülő veszteségek esetére az Európai Beruházási Banknak nyújtott közösségi garanciáról szóló,
1993. február 15-i 93/115/EGK tanácsi határozat (HL L 45., 1993.2.23., 27. o.).
Az Európai Beruházási Bank által Észtországnak, Lettországnak és Litvániának nyújtott kölcsönökön elszenvedett
veszteségeire közösségi garancia nyújtásáról szóló, 1993. március 15-i 93/166/EGK tanácsi határozat (HL L 69.,
1993.3.20., 42. o.).
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Az Európai Gazdasági Közösség és a Szlovén Köztársaság közötti pénzügyi együttműködésről szóló jegyzőkönyv
elfogadásáról szóló, 1993. július 19-i 93/408/EGK tanácsi határozat (HL L 189., 1993.7.29., 152. o.).
A közép- és kelet-európai országokban (Albánia, Bulgária, a Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország,
Litvánia, Magyarország, Románia és Szlovákia) megvalósított programokra adott kölcsönökkel kapcsolatban felmerülő
veszteségek esetére az Európai Beruházási Banknak nyújtott közösségi garanciáról szóló, 1993. december 13-i 93/696/
EK tanácsi határozat (HL L 321., 1993.12.23., 27. o.).
Az Európai Gazdasági Közösség és a Szíriai Arab Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló
jegyzőkönyv elfogadásáról szóló, 1994. január 24-i 94/67/EK tanácsi határozat (HL L 32., 1994.2.5., 44. o.).
A dél-afrikai programokra adott kölcsönökkel kapcsolatban felmerülő veszteségek esetére az Európai Beruházási
Banknak nyújtott közösségi garanciáról szóló, 1995. június 1-jei 95/207/EK tanácsi határozat (HL L 131., 1995.6.15.,
31. o.).
Az Európai Gazdasági Közösség és a Ciprusi Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló
jegyzőkönyv elfogadásáról szóló, 1995. október 30-i 95/485/EK tanácsi határozat (HL L 278., 1995.11.21., 22. o.).
A Közösséggel együttműködési megállapodást kötött latin-amerikai és ázsiai országokban (Argentína, Bolívia, Brazília,
Chile, Kolumbia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexikó, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Salvador,
Uruguay és Venezuela; Banglades, Brunei, Kína, India, Indonézia, Makaó, Malajzia, Pakisztán, Fülöp-szigetek, Szingapúr,
Srí Lanka, Thaiföld és Vietnam) megvalósított közös érdekű programokra adott kölcsönökkel kapcsolatban felmerülő
veszteségek esetére az Európai Beruházási Banknak nyújtott közösségi garanciáról szóló, 1996. december 12-i 96/723/
EK tanácsi határozat (HL L 329., 1996.12.19., 45. o.).
Az Európai Beruházási Banknak a Közösségen kívüli (közép- és kelet-európai, földközi-tengeri, latin-amerikai és ázsiai
országok, Dél-Afrika, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, valamint Bosznia és Hercegovina) projektekhez nyújtott
hitelekkel kapcsolatban felmerülő veszteségeire vonatkozó közösségi biztosíték biztosításáról szóló, 1997. április 14-i
97/256/EK tanácsi határozat (HL L 102., 1997.4.19., 33. o.).
Az Európai Beruházási Banknak a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban megvalósított projektjeire nyújtott
hitelekkel kapcsolatban felmerülő veszteségeire vonatkozó közösségi biztosíték, valamint a Közösségen kívüli (középés kelet-európai országok, földközi-tengeri, latin-amerikai és ázsiai országok, valamint Dél-Afrika) projektjeihez nyújtott
hitelekkel kapcsolatban felmerülő veszteségeire vonatkozó közösségi biztosíték biztosításáról szóló 97/256/EK
határozat módosításáról szóló, 1998. május 19-i 98/348/EK tanácsi határozat (HL L 155., 1998.5.29., 53. o.).
A 97/256/EK határozatnak a bosznia és hercegovinai projektekre nyújtott hitelek biztosítására az Európai Beruházási
Banknak adott közösségi biztosíték kiterjesztése érdekében történő módosításáról szóló, 1998. december 14-i 98/729/
EK tanácsi határozat (HL L 346., 1998.12.22., 54. o.).
Az Európai Beruházási Banknak a Törökországban bekövetkezett földrengés által sújtott területek újjáépítésére irányuló
projektekhez nyújtott hitelekkel kapcsolatban felmerülő veszteségeire vonatkozó közösségi biztosíték biztosításáról
szóló, 1999. november 29-i 1999/786/EK tanácsi határozat (HL L 308., 1999.12.3., 35. o.).
A Közösségen kívüli (Közép- és Kelet-Európa, mediterrán országok, Latin-Amerika és Ázsia és a Dél-afrikai Köztársaság)
projektekhez adott hitelek veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott közösségi garanciáról
szóló, 1999. december 22-i 2000/24/EK tanácsi határozat (HL L 9., 2000.1.13., 24. o.).
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A 2000/24/EK határozatnak a horvátországi projektekre nyújtott hitelek fedezetére az Európai Beruházási Banknak
nyújtott közösségi garanciát kiterjesztő módosításáról szóló, 2000. november 7-i 2000/688/EK tanácsi határozat
(HL L 285., 2000.11.10., 20. o.).
A 2000/24/EK határozatnak az Európai Beruházási Banknak az EK és Törökország közötti vámunió konszolidálását és
megerősítését támogató, speciális cselekvési programját kialakító módosításáról szóló, 2000. december 4-i 2000/788/
EK tanácsi határozat (HL L 314., 2000.12.14., 27. o.).
Az Északi Dimenzió keretében, az Oroszország balti-tengeri medencéjében kijelölt környezeti projektekhez egy speciális
hitelakció keretében nyújtott hitelek veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott közösségi
garanciáról szóló, 2001. november 6-i 2001/777/EK tanácsi határozat (HL L 292., 2001.11.9., 41. o.).
A 2000/24/EK határozatnak a jugoszláv szövetségi köztársaságbeli projektekre nyújtott hitelek fedezetére az Európai
Beruházási Banknak nyújtott közösségi garanciát kiterjesztő módosításáról szóló, 2001. november 6-i 2001/778/EK
tanácsi határozat (HL L 292., 2001.11.9., 43. o.).
A 2000/24/EK határozatnak az Európai Unió bővítésére és az európai szomszédságpolitikára figyelemmel történő
módosításáról szóló, 2004. december 22-i 2005/47/EK tanácsi határozat (HL L 21., 2005.1.25., 9. o.).
Az Európai Beruházási Bank számára az Oroszországban, Ukrajnában, Moldovában és Belaruszban megvalósuló
bizonyos típusú projektekhez nyújtott hitelekkel kapcsolatos veszteségek fedezetére nyújtott közösségi garancia megadásáról szóló, 2004. december 22-i 2005/48/EK tanácsi határozat (HL L 21., 2005.1.25., 11. o.).
A 2004. decemberi indiai-óceáni szökőárt követően a 2000/24/EK határozat – a hatálya alá tartozó országok listájának
Maldív-szigetekkel való bővítése érdekében történő – módosításáról szóló, 2006. február 27-i 2006/174/EK tanácsi
határozat (HL L 62., 2006.3.3., 26. o.).
Az Unión kívüli projektekhez adott hitelek és hitelgaranciák veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak
nyújtott uniós garanciáról és a 633/2009/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 1080/
2011/EU európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 280., 2011.10.27., 1. o.).
Az Unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási műveletek veszteségeinek fedezésére az Európai
Beruházási Banknak nyújtott uniós garanciáról szóló, 2014. április 16-i 466/2014/EU európai parlamenti és tanácsi
határozat (HL L 135., 2014.5.8., 1. o.).

01 03 06

A Garanciaalap feltöltése
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok

257 121 792

2015. évi előirányzatok

144 409 518

2014. évi teljesítés

58 432 294,—
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Megjegyzések
Az előirányzat célja az alap tartalékképzési mechanizmusával összhangban a Garanciaalapba való befizetésekre,
valamint az alap kezeléséhez és az EBB külső mandátumának időközi felülvizsgálata keretében elvégzendő külső
értékeléshez kapcsolódó működési költségek kifizetésére szolgáló költségvetési források biztosítása.
A bevételi kimutatás 8 1 0. jogcímcsoportja szerinti, kapott címzett bevételek a költségvetési rendelet 21. cikkével,
valamint a 466/2014/EU határozat 10. cikkével összhangban további előirányzatok nyújtására adhatnak lehetőséget e
jogcímcsoporton belül.
Jogalap
A külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap létrehozásáról szóló, 2009. május 25-i 480/2009/EK, Euratom tanácsi
rendelet (HL L 145., 2009.6.10., 10. o.).
Az Európai Unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási műveletek veszteségeinek fedezésére az
Európai Beruházási Banknak nyújtott európai uniós garanciáról szóló, 2014. április 16-i 466/2014/EU európai
parlamenti és tanácsi határozat (HL L 135., 2014.5.8., 1. o.).
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Cím

Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK

01 04

PÉNZÜGYI
MŰVELETEK ÉS
ESZKÖZÖK

01 04 01

Európai Beruházási
Alap

01 04 01 01

Európai Beruházási
Alap – A jegyzett tőke
befizetett részeinek
rendelkezésre
bocsátása

1,1

Európai Beruházási
Alap – A jegyzett tőke
lehívható része

1,1

01 04 01 02

01 04 01. jogcímcsoport
– Részösszeg
01 04 02

01 04 03

01 04 04

01 04 05

01 04 06

01 04 07

Kötelezettségvállalások

41 000 000

p.m.

41 000 000

Kifizetések

41 000 000

p.m.

41 000 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

50 000 000

p.m.

50 000 000

2014. évi teljesítés

% 2014–
2016. évi
kifizetések

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

43 514 489

42 517 445,55

42 517 445,55

0,—

0,—

42 517 445,55

42 517 445,55

p.m.

43 514 489

Kifizetések

Nukleáris biztonság –
Együttműködés az
Európai Beruházási
Bankkal
1,1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

241 972,—

A felvett Euratomkölcsönökre
vonatkozó garancia

1,1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Az Európai Stratégiai
Beruházási Alap
(ESBA) garanciája

1,1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Az ESBA garanciaalapjának feltöltése

1,1

2 030 000 000

500 000 000

1 350 000 000

Európai Beruházási
Tanácsadó Platform
(EBTP) és az Európai
Beruházási
Projektportál (EIPP)

1,1

20 000 000

20 000 000

10 000 000

Az Európai
Beruházási Alapot
illető díjak az Európai
Stratégiai Beruházási
Alap keretében
végzett fokozott segítségnyújtás kapcsán
1,1

5 000 000

5 000 000

p.m.

10 000 000

103,70

103,70
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Cím

Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím
01 04 51

2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK

A 2014 előtti
programok lezárása a
kis- és középvállalkozások (kkv)
területén

1,1

p.m.

96 000 000

Kötelezettségvállalások

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

01 04 77

Kísérleti projektek és
előkészítő intézkedések

01 04 77 01

Kísérleti projekt — A
nemzeti fejlesztési
bankok közötti
együttműködés és
szinergia erősítése a
reálgazdaság hosszú
távú finanszírozása
érdekében

1,1

p.m.

250 000

Kísérleti projekt –
Állami vagyonkezelés

1,1

1 000 000

400 000

01 04 77. jogcímcsoport
– Részösszeg

1 000 000

01 04. alcím –
Összesen

2 097 000 000

01 04 77 02

p.m.

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

100 267 609

500 000

250 000

650 000

500 000

250 000

662 650 000

1 410 500 000

154 032 098

Kifizetések

% 2014–
2016. évi
kifizetések

0,—

107 355 405,—

111,83

42 517 445,55

150 114 822,55

22,65

01 04 01

Európai Beruházási Alap

01 04 01 01

Európai Beruházási Alap – A jegyzett tőke befizetett részeinek rendelkezésre bocsátása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

41 000 000

Kifizetések

41 000 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

50 000 000

Kifizetések

43 514 489

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

42 517 445,55

Kifizetések

42 517 445,55

Megjegyzések

Ez a jogcím az Unió által jegyzett tőke befizetett részei finanszírozásának fedezésére szolgál.

Az Európai Beruházási Alapot (EBA) 1994-ben hozták létre. Alapító tagjai: a Bizottság által képviselt Európai Közösség,
az Európai Beruházási Bank (EBB) és több pénzügyi intézmény. Az Unió EBA-tagságát jelenleg a 94/375/EK határozat
szabályozza.
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Jogalap

A Közösségnek az Európai Beruházási Alapban való tagságáról szóló, 1994. június 6-i 94/375/EK tanácsi határozat
(HL L 173., 1994.7.7., 12. o.).

Az Európai Beruházási Alap tőkeemelésében való közösségi részvételről szóló, 2007. április 19-i 2007/247/EK tanácsi
határozat (HL L 107., 2007.4.25., 5. o.).

Az Európai Uniónak az Európai Beruházási Alap tőkeemelésében való részvételéről szóló, 2014. május 15-i 562/2014/
EU európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 156., 2014.5.24., 1. o.).

01 04 01 02

Európai Beruházási Alap – A jegyzett tőke lehívható része
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Unió által jegyzett tőke kifizetése esetén szükséges finanszírozás fedezésére szolgál.

Jogalap

A Közösségnek az Európai Beruházási Alapban való tagságáról szóló, 1994. június 6-i 94/375/EK tanácsi határozat
(HL L 173., 1994.7.7., 12. o.).

Az Európai Beruházási Alap tőkeemelésében való közösségi részvételről szóló, 2007. április 19-i 2007/247/EK tanácsi
határozat (HL L 107., 2007.4.25., 5. o.).

Az Európai Uniónak az Európai Beruházási Alap tőkeemelésében való részvételéről szóló, 2014. május 15-i 562/2014/
EU európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 156., 2014.5.24., 1. o.).
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Nukleáris biztonság – Együttműködés az Európai Beruházási Bankkal
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

241 972,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az olyan projektek biztonsági, környezetvédelmi, gazdasági és pénzügyi szempontokból történő
értékeléséhez szükséges szakmai és jogi támogatás fedezésére szolgál, amelyekre Euratom-kölcsönt kívánnak igénybe
venni, beleértve az Európai Beruházási Bank (EBB) elvégzett vizsgálatokat is. Az intézkedések kiterjednek a kölcsönszerződések megkötésének és végrehajtásának lehetővé tételére is.
Az e jogcímcsoporthoz tartozó előirányzatok további célja az Unió által az Euratom forrásbevonási és hitelezési
műveleteivel kapcsolatos műveletek megkötésével és végrehajtásával kapcsolatban viselt költségek fedezése vagy
ideiglenes előfinanszírozása.
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a) pontjával összhangban a bevételi kimutatás 5 5 1. jogcímcsoportja alá tartozó bevételekből további előirányzatok nyújthatók.
Jogalap
Az atomerőművek finanszírozásához való hozzájárulás céljából nyújtott Euratom-kölcsönökre vonatkozó
szerződéskötésnek a Bizottság részére történő engedélyezéséről szóló, 1977. március 29-i 77/270/Euratom tanácsi
határozat (HL L 88., 1977.4.6., 9. o.).
01 04 03

A felvett Euratom-kölcsönökre vonatkozó garancia
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Az engedélyezett kölcsönfelvételi határ 4 000 000 000 EUR, amelyből 500 000 000 EUR-t a 77/270/Euratom határozat, 500 000 000 EUR-t a 80/29/Euratom határozat, 1 000 000 000 EUR-t a 82/170/Euratom határozat,
1 000 000 000 EUR-t a 85/537/Euratom határozat és 1 000 000 000 EUR-t a 90/212/Euratom határozat engedélyez.
Ez a jogcímcsoport határozza meg az Unió által nyújtott garanciák szerkezetét. Lehetővé teszi, hogy az adós mulasztása
esetén a Bizottság teljesítsen.
Annak érdekében, hogy kötelezettségeinek eleget tudjon tenni, a Bizottság igénybe veheti készpénztartalékait az adósság
átmeneti fedezésére. Ebben az esetben az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007/436/EK,
Euratom határozat végrehajtásáról szóló, 2000. május 22-i 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 130.,
2000.5.31., 1. o.) 12. cikke alkalmazandó.
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BIZOTTSÁG
01. CÍM — GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK

01 04. ALCÍM — PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÉS ESZKÖZÖK (folytatás)

01 04 03

(folytatás)
Az e szakasz kiadási kimutatásának ezen részéhez kapcsolódó külön melléklet összefoglalja az általános költségvetés
által garantált hitelnyújtási és hitelfelvételi műveleteket, beleértve az adósságkezelést, a tőke és a kamat tekintetében.

Jogalap
Az atomerőművek finanszírozásához való hozzájárulás céljából nyújtott Euratom-kölcsönökre vonatkozó
szerződéskötésnek a Bizottság részére történő engedélyezéséről szóló, 1977. március 29-i 77/270/Euratom tanácsi
határozat (HL L 88., 1977.4.6., 9. o.).
Az atomerőművek finanszírozásához való hozzájárulás céljából nyújtott Euratom-kölcsönökre vonatkozó
szerződéskötésnek a Bizottság részére történő engedélyezéséről szóló 77/270/Euratom határozat végrehajtásáról szóló,
1977. március 29-i 77/271/Euratom tanácsi határozat (HL L 88., 1977.4.6., 11. o.).
Az atomerőművek finanszírozásához való hozzájárulás céljából nyújtott Euratom-kölcsönökre vonatkozó
szerződéskötésnek a Bizottság részére történő engedélyezéséről szóló 77/270/Euratom határozat végrehajtásáról szóló
77/271/Euratom határozat módosításáról szóló, 1979. december 20-i 80/29/Euratom tanácsi határozat (HL L 12.,
1980.1.17., 28. o.).
A 77/271/Euratom határozatnak az atomerőművek finanszírozásához való hozzájárulás céljából nyújtott, a Bizottság
által felvehető Euratom-kölcsönök teljes összege tekintetében történő módosításáról szóló, 1982. március 15-i 82/170/
Euratom tanácsi határozat (HL L 78., 1982.3.24., 21. o.).
A 77/271/Euratom határozatnak az atomerőművek finanszírozásához való hozzájárulás céljából nyújtott, a Bizottság
által felvehető Euratom-kölcsönök teljes összege tekintetében történő módosításáról szóló, 1985. december 5-i 85/537/
Euratom tanácsi határozat (HL L 334., 1985.12.12., 23. o.).
Az atomerőművek finanszírozásához való hozzájárulás céljából nyújtott Euratom-kölcsönökre vonatkozó
szerződéskötésnek a Bizottság részére történő engedélyezéséről szóló 77/270/Euratom határozat végrehajtásáról szóló
77/271/Euratom határozat módosításáról szóló, 1990. április 23-i 90/212/Euratom tanácsi határozat (HL L 112.,
1990.5.3., 26. o.).

01 04 04

Az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) garanciája
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Megjegyzések
Az Európai Beruházási Bank és a Bizottság erre irányuló megállapodásának és az abban meghatározott eljárásoknak,
valamint az (EU) 2015/1017 rendeletnek megfelelően erre a jogcímcsoportra csak abban az esetben juttatnak
előirányzatokat, ha a Bank a garanciaalap rendelkezésre álló erőforrásait meghaladó mértékben lehívja az ESBA
garanciáját.
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BIZOTTSÁG
01. CÍM — GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK

01 04. ALCÍM — PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÉS ESZKÖZÖK (folytatás)

01 04 04

(folytatás)

Jogalap

Az Európai Parlament és a Tanács 2015. június 25-i (EU) 2015/1017 rendelete az Európai Stratégiai Beruházási Alapról,
az Európai Beruházási Tanácsadó Platformról és a Beruházási Projektek Európai Portáljáról, valamint az 1291/2013/EU
és az 1316/2013/EU rendelet módosításáról – az Európai Stratégiai Beruházási Alap (HL L 169., 2015.7.1., 1. o.).

Jogi hivatkozások

Az „Európai beruházási terv” című, az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Központi Banknak, az Európai
Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és az Európai Beruházási Banknak címzett, 2014.
november 26-i bizottsági közlemény (COM(2014) 903 végleges).

01 04 05

Az ESBA garanciaalapjának feltöltése
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2 030 000 000

Kifizetések

500 000 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

1 350 000 000

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

Megjegyzések

Az előirányzat célja, hogy az (EU) 2015/1017 rendeletnek és az abban meghatározott eljárásoknak megfelelően
rendelkezésre bocsássa az ESBA garanciaalapjába való befizetések pénzügyi forrásait. A feltöltés célja, hogy az ESBA
garanciájának lehívása esetén biztosítsa a költségvetés rendeltetésszerű végrehajtását.

Jogalap

Az Európai Parlament és a Tanács 2015. június 25-i (EU) 2015/1017 rendelete az Európai Stratégiai Beruházási Alapról,
az Európai Beruházási Tanácsadó Platformról és a Beruházási Projektek Európai Portáljáról, valamint az 1291/2013/EU
és az 1316/2013/EU rendelet módosításáról – az Európai Stratégiai Beruházási Alap (HL L 169., 2015.7.1., 1. o.).

Jogi hivatkozások

Az „Európai beruházási terv” című, az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Központi Banknak, az Európai
Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és az Európai Beruházási Banknak címzett, 2014.
november 26-i bizottsági közlemény (COM(2014) 903 final).

L 48/430

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
01. CÍM — GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK

01 04. ALCÍM — PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÉS ESZKÖZÖK (folytatás)

01 04 06

Európai Beruházási Tanácsadó Platform (EBTP) és az Európai Beruházási Projektportál (EIPP)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

20 000 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

20 000 000

Kötelezettségvállalások

10 000 000

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

10 000 000

Megjegyzések
Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:
— az Európai Beruházási Banknak az EBTP létrehozásához és megvalósításához nyújtott pénzügyi támogatás, az (EU)
2015/1017 rendelet 14. cikkével összhangban, amelynek értelmében többek között tanácsadási támogatás
nyújtható a projektgazdák részére, melynek részét képezi a pénzügyi eszközök létrehozására és felhasználására
vonatkozó szakmai tanácsadás is, valamint
— az EIPP létrehozásával, fejlesztésével, kezelésével, üzemeltetésével, karbantartásával és szerverszolgáltatásával
összefüggő költségek, valamint a márkaépítés és a kommunikációs költségek.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (4) bekezdésével összhangban a projektgazdáknak az EIPP-vel összefüggésben
felszámított díjakból származó bevételekből további előirányzatok nyújthatók.

Jogalap
Az Európai Parlament és a Tanács 2015. június 25-i (EU) 2015/1017 rendelete az Európai Stratégiai Beruházási Alapról,
az Európai Beruházási Tanácsadó Platformról és a Beruházási Projektek Európai Portáljáról, valamint az 1291/2013/EU
és az 1316/2013/EU rendelet módosításáról – az Európai Stratégiai Beruházási Alap (HL L 169., 2015.7.1., 1. o.).

Jogi hivatkozások
Az „Európai beruházási terv” című, az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Központi Banknak, az Európai
Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és az Európai Beruházási Banknak címzett, 2014.
november 26-i bizottsági közlemény (COM(2014) 903 final).

01 04 07

Az Európai Beruházási Alapot illető díjak az Európai Stratégiai Beruházási Alap keretében végzett fokozott
segítségnyújtás kapcsán
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

5 000 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

5 000 000

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések
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BIZOTTSÁG
01. CÍM — GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK

01 04. ALCÍM — PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÉS ESZKÖZÖK (folytatás)

01 04 07

(folytatás)

Megjegyzések
Új jogcímcsoport
Az Európai Beruházási Alap (EBA) fogja végrehajtani az Európai Stratégiai Beruházási Alap kkv-ablakát, amely hitelekkel
és tőkefinanszírozással támogatja a kkv-kat és a közepes piaci tőkeértékű cégeket. Az EBA a kkv-ablak végrehajtásáért
kezelési díjat jogosult felszámítani. Az (EU) 2015/1017 rendeletben előírtak szerint az EBA-nak fizetendő díjakat
elsősorban az Európai Stratégiai Beruházási Alap forrásaiból származó bevételekből kell fedezni. Amennyiben azonban
az említett bevételek nem elegendőek az EBA-nak fizetendő díjak fedezésére, ezeket a díjakat az Unió általános
költségvetéséből kell fedezni.
Jogalap
Az Európai Parlament és a Tanács 2015. június 25-i (EU) 2015/1017 rendelete az Európai Stratégiai Beruházási Alapról,
az Európai Beruházási Tanácsadó Platformról és a Beruházási Projektek Európai Portáljáról, valamint az 1291/2013/EU
és az 1316/2013/EU rendelet módosításáról – az Európai Stratégiai Beruházási Alap (HL L 169., 2015.7.1., 1. o.).
Jogi hivatkozások
Az „Európai beruházási terv” című, az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Központi Banknak, az Európai
Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és az Európai Beruházási Banknak címzett, 2014.
november 26-i bizottsági közlemény (COM(2014) 903 végleges).

01 04 51

A 2014 előtti programok lezárása a kis- és középvállalkozások (kkv) területén
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

96 000 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

100 267 609

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

107 355 405,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.
Bár a kötelezettségvállalási időszak befejeződött, az eszközöket még több évig működtetni kell, amelynek során
beruházási célú és a garanciavállalási kötelezettségeknek eleget tevő kifizetésekre lesz szükség. Ezért a beszámolási és
nyomonkövetési követelmények az eszközök rendelkezésreállási időszakának végéig fennállnak.
Annak érdekében, hogy kötelezettségeinek eleget tudjon tenni, a Bizottság igénybe veheti készpénztartalékait az adósság
átmeneti fedezésére. Ebben az esetben az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007/436/EK,
Euratom határozat végrehajtásáról szóló, 2000. május 22-i 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 130.,
2000.5.31., 1. o.) 12. cikke alkalmazandó.
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BIZOTTSÁG
01. CÍM — GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK

01 04. ALCÍM — PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÉS ESZKÖZÖK (folytatás)

01 04 51

(folytatás)

Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását
és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az unió általános költségvetésének elválaszthatatlan részét képezi.

A tagjelölt országok és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók.

A vagyonkezelői számlákon keletkezett, a bevételi kimutatás 5 2 3. jogcímcsoportján szereplő bevételek a költségvetési
rendelettel, az 1287/2013/EU és az 1290/2013/EU rendelettel összhangban visszakerülnek az Unió általános költségvetésébe, vagy – az adott esettől függően – átprogramozzák azokat a Horizont 2020 keretprogramon belül a kutatást és
az innovációt támogató uniós tőkefinanszírozási eszközök vagy a COSME programon belüli növekedésösztönző
tőkefinanszírozási eszköz részére.

Jogalap

Az innovatív és munkahelyteremtő kis- és középvállalkozások (kkv-k) pénzügyi támogatásához szükséges intézkedésekről – a növekedési és foglalkoztatási kezdeményezésről szóló, 1998. május 19-i 98/347/EK tanácsi határozat (HL L
155., 1998.5.29., 43. o.).

A vállalkozásokra és különösen a kis- és középvállalkozásokra (kkv-kra) vonatkozó többéves programról (2001–2005)
szóló, 2000. december 20-i 2000/819/EK tanácsi határozat (HL L 333., 2000.12.29., 84. o.).

A vállalkozásokra és különösen a kis- és középvállalkozásokra (kkv-kra) vonatkozó többéves programról (2001–2005)
szóló 2000/819/EK tanácsi határozat módosításáról szóló, 2005. szeptember 28-i 1776/2005/EK európai parlamenti
és tanácsi határozat (HL L 289., 2005.11.3., 14. 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.).

A vállalkozások és a kis- és középvállalkozások versenyképességét segítő program (COSME) (2014–2020) létrehozásáról
és az 1639/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1287/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 33. o.).

A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról, valamint az 1906/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1290/2013/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 81. o.).
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BIZOTTSÁG
01. CÍM — GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK

01 04. ALCÍM — PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÉS ESZKÖZÖK (folytatás)

01 04 77

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

01 04 77 01

Kísérleti projekt — A nemzeti fejlesztési bankok közötti együttműködés és szinergia erősítése a reálgazdaság hosszú
távú finanszírozása érdekében
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

250 000

Kötelezettségvállalások

500 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

250 000

Megjegyzések
A nemzeti (és regionális) fejlesztési bankok (NFB-k) az Európai Beruházási Bankkal (EBB) és az Európai Beruházási
Alappal (EBA) együtt fontos szereplők az európai szintű, hosszú távú projektek finanszírozása terén. Az európai
gazdaság hosszú távú finanszírozásáról szóló 2014. március 27-i bizottsági közlemény – amely egy zöld könyv nyomán
született – megerősítette, hogy a konzultációk során „többen jelezték, hogy – az uniós költségvetés, illetve az EBB/EBA, a
multilaterális fejlesztési bankok és a nemzeti fejlesztési bankok közötti együttműködés és szinergia előmozdítása (…)
érdekében – szükség lenne a közös uniós–nemzeti, vagy multinacionális kezdeményezések számának növelésére”.
Ugyanebben a közleményben a Bizottság vállalta, hogy „az Európai Tanács 2013. júniusi ülésén elhangzott kérésnek
megfelelően ösztönzi és figyelemmel kíséri a nemzeti fejlesztési bankoknak az (…) együttműködését, amelyről a Tanács
2014. decemberi ülésén fog jelentést tenni”.
Ezzel összefüggésben lehetővé kell tenni, hogy a Bizottság kísérleti projektet dolgozzon ki a tagállamokban működő
nemzeti és regionális fejlesztési bankok strukturált hálózatának az uniós költségvetésből folyósított látható támogatás
révén történő létrehozása céljából, együttműködésük fokozása és a reálgazdaság hosszú távú finanszírozására irányuló
célkitűzés megvalósítása érdekében, támogatva ezáltal az Európán belüli, hosszú távú növekedést, jólétet és foglalkoztatást. Az együttműködés lendületet ad a bevált gyakorlatok cseréjének, valamint segítené innovatív rendszerek
kialakítását a magántőke kkv-k és általános érdekű projektek felé történő becsatornázásához, ideértve az anyagi és
nem anyagi infrastruktúrába való beruházást, különösen a recesszió és a munkanélküliség által legsúlyosabban érintett
régiókban.
E célból a projekt a következő fellépéseket foglalja magában:
— az információk és a bevált gyakorlatok cseréjének előmozdítása a résztvevők körében, illetve a résztvevők és az
európai intézmények között találkozók, szemináriumok és kiadványok segítségével,
— kutatási programok kezdeményezése és konferenciák szervezése a résztvevők számára,
— kezdeményezések kidolgozása a hosszú távú beruházás koncepciójának a gazdasági és a pénzügyi ágazatban történő
előmozdítása érdekében,
— az akadályok felszámolásának, valamint a hosszú távú beruházást elősegítő ösztönzők kialakításának előmozdítása.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
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BIZOTTSÁG
01. CÍM — GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK

01 04. ALCÍM — PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÉS ESZKÖZÖK (folytatás)

01 04 77

(folytatás)

01 04 77 02

Kísérleti projekt – Állami vagyonkezelés
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

1 000 000

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

400 000

Megjegyzések
A kísérleti projekt ösztönzi az állami vagy helyi önkormányzati tulajdonban lévő vállalatok és egyéb eszközök
szerkezetátalakítását és/vagy privatizációját a belső piac versenyképességének megerősítése érdekében.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
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BIZOTTSÁG

02. CÍM
BELSŐ PIAC, IPAR-, VÁLLALKOZÁS- ÉS KKV-POLITIKA
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BIZOTTSÁG
02. CÍM — BELSŐ PIAC, IPAR-, VÁLLALKOZÁS- ÉS KKV-POLITIKA

02. CÍM
BELSŐ PIAC, IPAR-, VÁLLALKOZÁS- ÉS KKV-POLITIKA
Az előirányzatok (2016 és 2015) és az egyenleg (2014) általános összegzése
Cím
Alcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

A „BELSŐ PIAC, IPAR-,
VÁLLALKOZÁS- ÉS KKVPOLITIKA” SZAKPOLITIKAI
TERÜLETTEL
KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

142 672 092

142 672 092

137 942 472

137 942 472

147 481 524,06

147 481 524,06

A VÁLLALKOZÁSOK
VERSENYKÉPESSÉGÉT ÉS A
KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKAT SEGÍTŐ
PROGRAM (COSME)

291 507 692

162 988 600

288 603 548

214 798 246

250 616 864,63

123 328 785,48

02 03

ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BELSŐ PIACA

120 961 000

118 305 000

57 545 000

48 325 160

48 605 418,22

42 885 695,59

02 04

HORIZONT 2020 – A
VÁLLALKOZÁSOKHOZ
KAPCSOLÓDÓ
KUTATÁSOK

271 047 805

342 633 544

275 857 405

297 021 123

292 577 154,94

260 439 332,34

EURÓPAI MŰHOLDAS
NAVIGÁCIÓS
PROGRAMOK (EGNOS ÉS
GALILEO)

876 057 400

547 888 400 1 083 990 000

886 048 989 1 387 075 693,57 1 187 030 598,80

EURÓPAI FÖLD-MEGFIGYELÉSI PROGRAM

583 567 000

580 000 000

509 796 595

02 01

02 02

02 05

02 06

553 870 000

360 721 236,93

243 321 753,53

02. cím – Összesen 2 285 812 989 1 894 487 636 2 397 808 425 2 093 932 585 2 487 077 892,35 2 004 487 689,80
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BIZOTTSÁG
02. CÍM — BELSŐ PIAC, IPAR-, VÁLLALKOZÁS- ÉS KKV-POLITIKA

02. CÍM
BELSŐ PIAC, IPAR-, VÁLLALKOZÁS- ÉS KKV-POLITIKA

02 01. ALCÍM — A „BELSŐ PIAC, IPAR-, VÁLLALKOZÁS- ÉS KKV-POLITIKA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS
IGAZGATÁSI KIADÁSOK

Az 1., 2., 3. és 5. jogcímcsoport részletezése a(z) XX 01. fejezetben található.
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

PK

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

02 01

A „BELSŐ PIAC, IPAR-, VÁLLALKOZÁS- ÉS KKV-POLITIKA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL
KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK

02 01 01

A „Belső piac, ipar-, vállalkozás- és
kkv-politika” szakpolitikai
területen foglalkoztatott tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások
5,2

91 416 624

89 939 993

92 647 859,22

101,35

02 01 02

Megnevezés

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

A „Belső piac, ipar-, vállalkozás- és
kkv-politika” szakpolitikai
területen foglalkoztatott külső
munkatársakkal kapcsolatos és
egyéb igazgatási kiadások

02 01 02 01 Külső munkatársak

5,2

7 718 931

5 572 584

6 270 353,81

81,23

02 01 02 11 Egyéb igazgatási kiadások

5,2

5 290 863

3 931 053

4 063 253,83

76,80

13 009 794

9 503 637

10 333 607,64

79,43

5 834 308

5 709 934

6 691 762,14

114,70

02 01 02. jogcímcsoport – Részösszeg
02 01 03

02 01 04

A „Belső piac, ipar-, vállalkozás- és
kkv-politika” szakpolitikai terület
információs és kommunikációs
technológiai eszközökkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásai 5,2
A „Belső piac, ipar-, vállalkozás- és
kkv-politika” szakpolitikai terület
tevékenységeihez és programjaihoz
kapcsolódó támogatási kiadások

02 01 04 01 A vállalkozások versenyképességét
és a kis- és középvállalkozásokat
segítő programhoz (COSME)
kapcsolódó támogatási kiadások

1,1

3 363 000

3 749 000

4 321 513,32

128,50

02 01 04 02 A jogszabályok egységesítésére és
közelítésére vonatkozó támogatási
kiadások

1,1

160 000

160 000

159 567,29

99,73

02 01 04 03 Az európai műholdas navigációs
programok támogatási kiadásai

1,1

3 400 000

3 400 000

3 447 732,49

101,40

02 01 04 04 Az európai Föld-megfigyelési
programhoz (Kopernikusz)
kapcsolódó támogatási kiadások

1,1

2 600 000

2 500 000

2 499 821,02

96,15

9 523 000

9 809 000

10 428 634,12

109,51

02 01 04. jogcímcsoport – Részösszeg
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BIZOTTSÁG
02. CÍM — BELSŐ PIAC, IPAR-, VÁLLALKOZÁS- ÉS KKV-POLITIKA

02 01. ALCÍM — A „BELSŐ PIAC, IPAR-, VÁLLALKOZÁS- ÉS KKV-POLITIKA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS
IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

PK

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

02 01 05 01 Kutatási és innovációs programok: a
„Horizont 2020” keretprogramot
végrehajtó tisztviselőkkel és
ideiglenes alkalmazottakkal
kapcsolatos kiadások
1,1

8 517 385

8 964 139

8 655 436,59

101,62

02 01 05 02 Kutatási és innovációs programok: a
„Horizont 2020” keretprogramot
végrehajtó külső munkatársak
1,1

2 405 948

2 816 592

3 115 886,98

129,51

02 01 05 03 Kutatási és innovációs programok: a
„Horizont 2020” keretprogram
egyéb igazgatási kiadásai
1,1

3 179 000

3 045 000

8 982 337,37

282,55

14 102 333

14 825 731

20 753 660,94

147,16

8 786 033

8 154 177

6 626 000,—

75,42

02 01 06. jogcímcsoport – Részösszeg

8 786 033

8 154 177

6 626 000,—

75,42

02 01. alcím – Összesen

142 672 092

137 942 472

147 481 524,06

103,37

02 01 05

Megnevezés

Végrehajtó ügynökségek

02 01 06 01 Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség –
Hozzájárulás a vállalkozások versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat segítő programból
(Cosme)

02 01 01

% 2014–2016

A „Belső piac, ipar-, vállalkozás- és
kkv-politika” szakpolitikai terület
kutatási és innovációs programjaihoz kapcsolódó támogatási
kiadások

02 01 05. jogcímcsoport – Részösszeg
02 01 06

2014. évi teljesítés

1,1

A „Belső piac, ipar-, vállalkozás- és kkv-politika” szakpolitikai területen foglalkoztatott tisztviselőkkel és ideiglenes
alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

91 416 624

2014. évi teljesítés

89 939 993

92 647 859,22

02 01 02

A „Belső piac, ipar-, vállalkozás- és kkv-politika” szakpolitikai területen foglalkoztatott külső munkatársakkal
kapcsolatos és egyéb igazgatási kiadások

02 01 02 01

Külső munkatársak
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

7 718 931

2014. évi teljesítés

5 572 584

6 270 353,81
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BIZOTTSÁG
02. CÍM — BELSŐ PIAC, IPAR-, VÁLLALKOZÁS- ÉS KKV-POLITIKA

02 01. ALCÍM — A „BELSŐ PIAC, IPAR-, VÁLLALKOZÁS- ÉS KKV-POLITIKA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS
IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

02 01 02

(folytatás)

02 01 02 11

Egyéb igazgatási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

5 290 863

02 01 03

2014. évi teljesítés

3 931 053

4 063 253,83

A „Belső piac, ipar-, vállalkozás- és kkv-politika” szakpolitikai terület információs és kommunikációs technológiai
eszközökkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásai
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

5 834 308

2014. évi teljesítés

5 709 934

6 691 762,14

02 01 04

A „Belső piac, ipar-, vállalkozás- és kkv-politika” szakpolitikai terület tevékenységeihez és programjaihoz
kapcsolódó támogatási kiadások

02 01 04 01

A vállalkozások versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat segítő programhoz (COSME) kapcsolódó támogatási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

3 363 000

2014. évi teljesítés

3 749 000

4 321 513,32

Megjegyzések
Ez az előirányzat az e jogcím alá tartozó program vagy intézkedések célkitűzéseinek eléréséhez közvetlenül kapcsolódó
tanulmányokkal, szakértői találkozókkal, tájékoztatással és kiadványokkal kapcsolatos kiadások, valamint minden más
technikai és igazgatási jellegű segítségnyújtáshoz kapcsolódó kiadás fedezésére szolgál, kivéve a Bizottság által eseti
jellegű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett hatósági feladatokat.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államoktól származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
A tagjelölt országok és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók, az engedélyezett
igazgatási kiadások és a programra meghatározott teljes előirányzat összegének arányában.
Harmadik felek hozzájárulásaiból eredő, a bevételi kimutatás 6 0 3 3. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési
rendelettel összhangban további előirányzatok nyújthatók e jogcím alatt.
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BIZOTTSÁG
02. CÍM — BELSŐ PIAC, IPAR-, VÁLLALKOZÁS- ÉS KKV-POLITIKA

02 01. ALCÍM — A „BELSŐ PIAC, IPAR-, VÁLLALKOZÁS- ÉS KKV-POLITIKA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS
IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

02 01 04

(folytatás)

02 01 04 01

(folytatás)
Jogalap
Lásd a 02 02. alcímet.

02 01 04 02

A jogszabályok egységesítésére és közelítésére vonatkozó támogatási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

160 000

2014. évi teljesítés

160 000

159 567,29

Megjegyzések
Ez az előirányzat az e jogcím alá tartozó program vagy intézkedések célkitűzéseinek eléréséhez közvetlenül kapcsolódó
tanulmányokkal, szakértői találkozókkal, tájékoztatással és kiadványokkal kapcsolatos kiadások, valamint minden más
technikai és igazgatási jellegű segítségnyújtáshoz kapcsolódó kiadás fedezésére szolgál, kivéve a Bizottság által eseti
jellegű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett hatósági feladatokat.
Jogalap
Lásd a 02 03 02. jogcímcsoportot.
02 01 04 03

Az európai műholdas navigációs programok támogatási kiadásai
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

3 400 000

2014. évi teljesítés

3 400 000

3 447 732,49

Megjegyzések
Ez az előirányzat az e jogcím alá tartozó program vagy intézkedések célkitűzéseinek eléréséhez közvetlenül kapcsolódó
tanulmányokkal, szakértői találkozókkal, tájékoztatással és kiadványokkal kapcsolatos kiadások, valamint minden más
technikai és igazgatási jellegű segítségnyújtáshoz kapcsolódó kiadás fedezésére szolgál, kivéve a Bizottság által eseti
jellegű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett hatósági feladatokat.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államoktól származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
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BIZOTTSÁG
02. CÍM — BELSŐ PIAC, IPAR-, VÁLLALKOZÁS- ÉS KKV-POLITIKA

02 01. ALCÍM — A „BELSŐ PIAC, IPAR-, VÁLLALKOZÁS- ÉS KKV-POLITIKA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS
IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

02 01 04

(folytatás)

02 01 04 03

(folytatás)

Jogalap
Lásd a 02 05. alcímet.
02 01 04 04

Az európai Föld-megfigyelési programhoz (Kopernikusz) kapcsolódó támogatási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

2 600 000

2014. évi teljesítés

2 500 000

2 499 821,02

Megjegyzések
Ez az előirányzat az e jogcím alá tartozó program vagy intézkedések célkitűzéseinek eléréséhez közvetlenül kapcsolódó
tanulmányokkal, szakértői találkozókkal, tájékoztatással és kiadványokkal kapcsolatos kiadások, valamint minden más
technikai és igazgatási jellegű segítségnyújtáshoz kapcsolódó kiadás fedezésére szolgál, kivéve a Bizottság által eseti
jellegű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett hatósági feladatokat. Az európai Föld-megfigyelési programról
(GMES) és annak kezdeti működéséről (2011–2013) szóló, 2010. szeptember 22-i 911/2010/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 276., 2010.10.20., 1. o.) 17. cikke által létrehozott felhasználói fórumhoz kapcsolódó
tevékenységek is fedezhetők.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államoktól származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
A tagjelölt országok és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók, az engedélyezett
igazgatási kiadások és a programra meghatározott teljes előirányzat összegének arányában.
Harmadik felek hozzájárulásaiból eredő, a bevételi kimutatás 6 0 3 3. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési
rendelettel összhangban további előirányzatok nyújthatók e jogcím alatt.

Jogalap
Lásd a 02 06. alcímet.
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02 01. ALCÍM — A „BELSŐ PIAC, IPAR-, VÁLLALKOZÁS- ÉS KKV-POLITIKA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS
IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

02 01 05

A „Belső piac, ipar-, vállalkozás- és kkv-politika” szakpolitikai terület kutatási és innovációs programjaihoz
kapcsolódó támogatási kiadások

02 01 05 01

Kutatási és innovációs programok: a „Horizont 2020” keretprogramot végrehajtó tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

8 517 385

2014. évi teljesítés

8 964 139

8 655 436,59

Megjegyzések
Korábbi 02 01 05 01. jogcím (részben)
Az előirányzat a kutatási és innovációs programokat: a „Horizont 2020” keretprogramot végrehajtó és az engedélyezett
létszámtervek alapján a nem nukleáris programok közvetett cselekvéseivel összefüggésben foglalkoztatott tisztviselőkre
és ideiglenes alkalmazottakra vonatkozó kiadások fedezésére szolgál, beleértve az uniós küldöttségeken foglalkoztatott
tisztviselőket és ideiglenes alkalmazottakat is.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államoktól származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
Jogalap
Lásd a 02 04. alcímet.
02 01 05 02

Kutatási és innovációs programok: a „Horizont 2020” keretprogramot végrehajtó külső munkatársak
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2 405 948

2014. évi teljesítés

2 816 592

3 115 886,98

Megjegyzések
Korábbi 02 01 05 02. jogcím (részben)
Az előirányzat a kutatási és innovációs programokat támogatja: a „Horizont 2020” keretprogramot a nem nukleáris
programok közvetett cselekvései vonatkozásában végrehajtó külső munkatársak igénybevételével kapcsolatos kiadások
fedezésére szolgál, beleértve az uniós küldöttségeken alkalmazott külső munkatársakat is.
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02 01. ALCÍM — A „BELSŐ PIAC, IPAR-, VÁLLALKOZÁS- ÉS KKV-POLITIKA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS
IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

02 01 05

(folytatás)

02 01 05 02

(folytatás)
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államoktól származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
Jogalap
Lásd a 02 04. alcímet.

02 01 05 03

Kutatási és innovációs programok: a „Horizont 2020” keretprogram egyéb igazgatási kiadásai
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

3 179 000

2014. évi teljesítés

3 045 000

8 982 337,37

Megjegyzések
Korábbi 02 01 05 03. jogcím (részben)
Az előirányzat a kutatási és innovációs programokat támogatja: a „Horizont 2020” keretprogramnak a nem nukleáris
programok közvetett cselekvései vonatkozásában végzett teljes irányítására vonatkozó egyéb igazgatási kiadások
fedezésére szolgál, beleértve az uniós küldöttségeken alkalmazott munkatársakkal kapcsolatban felmerülő egyéb igazgatási kiadásokat is.
Az előirányzat az e jogcím alá tartozó program vagy intézkedések célkitűzéseinek eléréséhez közvetlenül kapcsolódó
tanulmányokkal, szakértői találkozókkal, tájékoztatással és kiadványokkal kapcsolatos kiadások, valamint minden más
technikai és igazgatási jellegű segítségnyújtáshoz kapcsolódó kiadás fedezésére szolgál, kivéve a Bizottság által eseti
jellegű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett hatósági feladatokat.
Célja továbbá, hogy fedezze a program vagy projektek meghatározásával, előkészítésével, irányításával, figyelemmel
kísérésével, ellenőrzésével és felülvizsgálatával kapcsolatos technikai és igazgatási jellegű segítségnyújtáshoz, így például
a konferenciákhoz, műhelytalálkozókhoz, szemináriumokhoz, informatikai rendszerek fejlesztéséhez és karbantartásához, kiküldetésekhez, képzésekhez és reprezentációhoz kapcsolódó kiadásokat.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államoktól származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
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02 01. ALCÍM — A „BELSŐ PIAC, IPAR-, VÁLLALKOZÁS- ÉS KKV-POLITIKA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS
IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

02 01 05

(folytatás)

02 01 05 03

(folytatás)
Jogalap
Lásd a 02 04. alcímet.

02 01 06

Végrehajtó ügynökségek

02 01 06 01

Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség – Hozzájárulás a vállalkozások versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat
segítő programból (Cosme)
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

8 786 033

2014. évi teljesítés

8 154 177

6 626 000,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a vállalkozások versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat segítő programhoz (COSME)
kapcsolódó intézkedések lebonyolításában a hivatal szerepéből adódóan felmerülő személyzeti és igazgatási kiadások
fedezésére szolgál.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államoktól származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
A tagjelölt országok és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók, az engedélyezett
igazgatási kiadások és a programra meghatározott teljes előirányzat összegének arányában.
Harmadik felek hozzájárulásaiból eredő, a bevételi kimutatás 6 0 3 3. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési
rendelettel összhangban további előirányzatok nyújthatók e jogcím alatt.
Az Ügynökség létszámtervét az ezen szakasz „Személyzet” című melléklete tartalmazza.
Jogalap
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.).
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02 01. ALCÍM — A „BELSŐ PIAC, IPAR-, VÁLLALKOZÁS- ÉS KKV-POLITIKA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS
IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

02 01 06

(folytatás)

02 01 06 01

(folytatás)
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.).
A vállalkozások és a kis- és középvállalkozások versenyképességét segítő program (COSME) (2014–2020) létrehozásáról
és az 1639/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1287/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 33. o.).
Jogi hivatkozások
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 2004/20/EK határozatnak az Intelligens Energiával Foglalkozó Végrehajtó Hivatal Versenyképességi és Innovációs
Végrehajtó Hivatallá történő átalakítása céljából történő módosításáról szóló, 2007. május 31-i 2007/372/EK bizottsági
határozat (HL L 140., 2007.6.1., 52. o.).
A Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség létrehozásáról, valamint a 2004/20/EK és a 2007/372/EK határozat hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 2013/771/EU bizottsági végrehajtási határozat (HL L 341., 2013.12.18., 73.
o.).
Az energiaügy, a környezet, az éghajlat-politika, a versenyképesség és kkv-k, a kutatás és innováció, az ikt, a tengerügyek
és halászat terén az uniós programok – különösen az uniós költségvetésben szereplő előirányzatok felhasználását érintő
– végrehajtásához kötődő feladatok elvégzése céljából a Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökségre ruházott hatáskörökről szóló,
2013. december 23-i C(2013) 9414 bizottsági határozat.
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02 02. ALCÍM — A VÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉT ÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKAT SEGÍTŐ PROGRAM (COSME)
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

%
2014–2016.
évi
kifizetések

Kötelezettségvállalások

1,1

110 264 720

47 905 000

108 561 823

72 183 633

106 139 750,63

7 386 694,85

15,42

A kis- és középvállalkozások
(kkv-k) forráshoz jutásának
javítása tőke- és hitelfinanszírozás formájában
1,1

172 842 972

100 000 000

174 791 725

99 027 161

140 787 114,—

74 244 830,—

74,24

p.m.

37 284 452

0,—

36 819 162,40

593,86

A VÁLLALKOZÁSOK
VERSENYKÉPESSÉGÉT ÉS A
KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKAT SEGÍTŐ
PROGRAM (COSME)

02 02 01

A vállalkozói készség
ösztönzése, valamint az
uniós vállalkozások versenyképességének és piacra
jutásának javítása

02 02 51

2014. évi teljesítés

PK

02 02

02 02 02

2015. évi előirányzatok

Korábbi tevékenységek
lezárása a versenyképesség
és vállalkozói készség
területén

1,1

p.m.

Kifizetések

6 200 000

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

02 02 77

Kísérleti projektek és
előkészítő intézkedések

02 02 77 02

Kísérleti projekt – Erasmus
fiatal vállalkozóknak

1,1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Előkészítő intézkedés –
Erasmus fiatal vállalkozóknak

1,1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

753 039,—

Előkészítő intézkedés –
Fenntartható turizmus

1,1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Előkészítő intézkedés –
Európai szociálturizmus

1,1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Előkészítő intézkedés –
Európai és nemzetközi
idegenforgalmi termékek
támogatása, különös tekintettel a kulturális és ipari
jellegű termékekre

1,1

p.m.

825 000

p.m.

1 252 000

2 000 000,—

1 345 772,87

163,12

Előkészítő intézkedés –
Idegenforgalom és hozzáférhetőség mindenki számára

1,1

p.m.

490 600

p.m.

305 000

690 000,—

603 799,92

123,07

Előkészítő intézkedés –
Euromed innovációs
vállalkozók a változásért

1,1

p.m.

490 000

p.m.

1 310 000

0,—

1 178 145,49

240,44

02 02 77 03

02 02 77 06

02 02 77 07

02 02 77 08

02 02 77 09

02 02 77 10
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02 02. ALCÍM — A VÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉT ÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKAT SEGÍTŐ PROGRAM (COSME)
(folytatás)
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

02 02 77

(folytatás)

02 02 77 11

Kísérleti projekt – Az
építőipari kisiparosok és
kisvállalkozások biztosításokhoz való hozzáférésének
megkönnyítése az Európai
Unión belüli innováció
ösztönzése és a környezetbarát technológiák
előmozdítása érdekében

1,1

p.m.

Kísérleti projekt – A ritkaföldfémekkel kapcsolatos
európai kompetenciahálózat

1,1

p.m.

Kísérleti projekt – Az európai
„kreatív kerületek” fejlesztése

3

p.m.

Kísérleti projekt – A
határokon átnyúló tevékenységet folytató kis- és
középvállalkozások (kkv-k)
fennálló követeléseinek gyors
és hatékony érvényesítése

3

p.m.

Kísérleti projekt – A gyártás
jövője

1,1

p.m.

800 000

1 000 000

500 000

Kísérleti projekt – Vállalkozások munkavállalókra
történő átruházása és a
szövetkezeti modell: a kkv-k
fenntarthatóságának
biztosítása

1,1

p.m.

350 000

500 000

250 000

Kísérleti projekt – Női üzleti
angyalok

1,1

900 000

1 000 000

250 000

Kísérleti projekt – Az egész
világon átívelő turizmus

1,1

p.m.

250 000

750 000

375 000

Kísérleti projekt – A
regionális gazdasági konvergencia elősegítése az EU-ban

1,1

p.m.

150 000

500 000

250 000

Előkészítő intézkedés – A
kultúrához kapcsolódó
transznacionális európai
idegenforgalmi termék

1,1

p.m.

600 000

1 500 000

750 000

02 02 77 12

02 02 77 13

02 02 77 14

02 02 77 16

02 02 77 17

02 02 77 18

02 02 77 19

02 02 77 20

02 02 77 21

02 02 77 22

Kísérleti projekt – Úton a
közösségi gazdaság felé az
európai gyártók számára: a
működő tőke és a költségek
csökkentése a szinergiákat és
az integrációt támogató,
felhőalapú platformok segítségével
1,1

1 200 000

500 000

143 000

p.m.

285 000

p.m.

250 000

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

374 000

0,—

285 738,—

p.m.

337 000

0,—

0,—

p.m.

350 000

0,—

148 021,53

0,—

563 581,42

1 000 000,—

0,—

p.m.

p.m.

%
2014–2016.
évi
kifizetések

199,82

51,94

0
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(folytatás)
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím
02 02 77 23

02 02 77 24

02 02 77 25

02 02 77 26

02 02 77 27

02 02 77 28

02 02 01

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

%
2014–2016.
évi
kifizetések

Megnevezés

PK

Kötelezettségvállalások

Kísérleti projekt – Youth on
the SPOT – különleges
idegenforgalmi partnerség
(SPOT)

1,1

500 000

250 000

Kísérleti projekt – „Úti cél:
Európa” kezdeményezés –
Európa népszerűsítése az
idegenforgalmi ágazatban

1,1

500 000

250 000

Kísérleti projekt —
Vállalkozói képességfejlesztés
fiatal migránsok számára
1,1

2 200 000

1 100 000

Kísérleti projekt –
Megosztáson alapuló
gazdasági vállalkozások
indítását támogató kezdeményezés – az európai
vállalkozás jövőjének finanszírozása
1,1

2 500 000

1 250 000

Kísérleti projekt – Az ifjúsági
munkanélküliség csökkentése és szövetkezetek
létrehozása az EU-n belüli
munkalehetőségek javítása
érdekében
1,1

500 000

250 000

Kísérleti projekt – „A nők
részvételének fokozását
szolgáló kkv-eszköz”

500 000

250 000

02 02 77. jogcímcsoport –
Részösszeg

8 400 000

8 883 600

5 250 000

6 303 000

3 690 000,—

4 878 098,23

54,91

02 02. alcím – Összesen

291 507 692

162 988 600

288 603 548

214 798 246

250 616 864,63

123 328 785,48

75,67

1,1

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

A vállalkozói készség ösztönzése, valamint az uniós vállalkozások versenyképességének és piacra jutásának javítása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

110 264 720

Kifizetések

47 905 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

108 561 823

Kifizetések

72 183 633

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

106 139 750,63

Kifizetések

7 386 694,85

Megjegyzések
Az eszköz a vállalkozások, mindenekelőtt a kis- és középvállalkozások (kkv-k) versenyképességének erősítését, illetve a
vállalkozói készség ösztönzését, valamint a kkv-k létrehozását és növekedésének támogatását szolgálja.
Az intézkedések különösen a következőkre irányulnak:
— számos különféle érintettet összefogó hálózatok,
— piaci bevezetési projektek,
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(folytatás)

02 02 01

(folytatás)

— szakpolitikai elemzések, szakpolitikák kialakítása és koordinálása a részt vevő országokkal,

— a nők vállalkozói tevékenységéhez kapcsolódó, nemi alapú megkülönböztetésről szóló tanulmányok, valamint a
nők vállalkozói tevékenységének előmozdítására irányuló szakpolitikák végrehajtása,

— információmegosztás, információterjesztés és figyelemfelkeltés,

— a tagállamok, illetve régiók közös fellépéseinek támogatása, valamint a COSME programban szereplő egyéb
intézkedések ösztönzése.

Az Unió támogatást nyújt az olyan kezdeményezéseknek, mint az „Enterprise Europe Network”, valamint a vállalkozói
készség ösztönzésére szolgáló intézkedéseknek. Emellett az Unió támogatja a technológiák, termékek vagy gyakorlatok
(például a fogyasztási cikkekkel kapcsolatos új üzleti koncepciók területén) első alkalmazásaival vagy piaci alkalmazásával foglalkozó olyan, az Unió számára jelentős projekteket, amelyek technikai demonstrációja sikeres volt, de
amelyek a fennmaradó kockázat miatt még nem terjedtek el jelentős mértékben a piacon. E projektek célja a szélesebb
körű hasznosítás ösztönzése a részt vevő országokban, valamint a piaci felvevőképesség megkönnyítése.

További projektek célja emellett az uniós vállalkozások, többek között az idegenforgalmi vállalkozások versenyképességét és fenntarthatóságát biztosító keretfeltételek javítása – egyebek között a klaszterek és más üzleti hálózatok
kapacitásának építése révén, elsősorban a kkv-k nemzetközivé válásának támogatására – a végrehajtás koherenciájának
és összehangolásának, illetve az uniós szintű tájékozott politikai döntéshozatalnak a támogatásával. Ezen túlmenően
egyes projektek az európai kisvállalkozói intézkedéscsomag végrehajtását támogatják. Az e célkitűzések elérésével
közvetlenül kapcsolatos intézkedések is támogathatók: értekezletek, tanulmányok, tájékoztatások és kiadványok,
tanulmányi csoportokban való részvétel, konferenciák, műhelytalálkozók.

A nemek közötti egyenlőség tekintetében kiemelt figyelmet kapnak a női vállalkozók helyzetének előmozdítására
irányuló projektek a nők előtti nemi alapú akadályok leküzdése és a férfi és női vállalkozók Unió-szerte biztosítandó
egyenlő képviseletének megvalósítása érdekében.

Különös hangsúlyt helyeznek a fenntartható turisztikai tevékenységekre, és ennek során először a környezetbarát
mobilitás, a kerékpárút-hálózatok, az ökoturizmus és a természetvédelem kapnak prioritást. Ennek kapcsán szintén
fokozott hangsúlyt kap a mindenki számára való hozzáférhetőség, különös tekintettel a mozgáskorlátozott és a
szociálisan hátrányos helyzetű személyekre.

Az Unió olyan fellépéseket koordinál, mozdít elő és támogat a fenntartható turizmusra irányulóan, mint:

— a hosszú távú, fenntartható idegenforgalmi erőforrások megőrzése a természeti, kulturális, történelmi és ipari
örökség védelme révén,
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— a fenntartható idegenforgalmi tájékoztatás és szolgáltatások hozzáférhetőségét előmozdító koordináció és támogatás
a hátrányos helyzetű, szegénységben élő polgárok és a mozgáskorlátozottak érdekében,

— európai kerékpárút-hálózatok határokon átnyúló koordinálása, a vasúti közlekedéssel és a távolsági buszokkal
kapcsolatos tájékoztatás és szolgáltatások mellett.

Az „Erasmus vállalkozóknak” elnevezésű fellépés célja, hogy támogatást nyújtson az európai vállalkozások számára,
ösztönözze a tudásmegosztást és a bevált módszerek cseréjét, valamint a vállalkozások számára hasznos hálózatok és
partnerségek létrehozását.

A jelenlegi nehéz gazdasági helyzet miatt elengedhetetlen az európai vállalkozások – különösen a fiatal innovatív induló
vállalkozások és a női vállalkozók – támogatása, valamint a vállalkozói készség előmozdítása olyan programok
megfelelő támogatása révén, mint például a vállalkozások versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat segítő
program (COSME). Az „Erasmus fiatal vállalkozóknak” program eddig különösen sikeresnek, eredményesnek és
hatékonynak bizonyult, és hozzájárult a munkanélküliség elleni eredményes küzdelemhez és a nagyszabású induló
vállalkozások támogatásához szerte Európában. Tekintettel a nők vállalkozók közötti alulreprezentáltságára, különleges
figyelmet kellene fordítani fiatal női vállalkozók programba való bevonására, támogatandó vállalkozói karrierjüket és
lehetőséget adva számukra a nemi alapú nehézségek leküzdésének módjával kapcsolatos tapasztalatszerzésre.

Az „Erasmus fiatal vállalkozóknak” program számára rendelkezésre álló pénzeszközöket növelni kell, különös tekintettel
az alábbiakra:

— a program segít előmozdítani az európai vállalkozó szellemet, a tudás és a bevált gyakorlatok megosztását, valamint
az értékes hálózatok és partnerségek létrejöttét,

— a program nagyon sikeres, és az évek során egyre többen vettek részt benne, amely tendencia várhatóan folytatódni
fog,

— a program eredményesen kezeli az ifjúsági munkanélküliség problémáját, mivel segíti az állástalan fiatalokat az
önfoglalkoztatóvá válásban, valamint a meglévő kkv-kat a tevékenységük bővítése és/vagy nemzetközivé tétele révén
történő munkahelyteremtésben,

— a beérkező pályázatok száma messze meghaladja a Bizottság jelenleg rendelkezésre álló pénzügyi eszközökkel
meglévő lehetőségeit.

Ezen előirányzat egy, a 2016-os COSME „Migráns vállalkozói műhelyek” fellépésén belüli részét a migráns vállalkozókkal és informális hálózataikkal foglalkozó nemzeti vállalkozói támogatási rendszerekre fogják fordítani. Ezt a
migráns vállalkozókat célzó tájékoztató és hálózatépítő rendezvények, valamint a „hivatalos” vállalkozástámogató
szervezetek által szervezett platformok révén kell megvalósítani. Ezek célja, hogy jobb tájékoztatást nyújtsanak a
migráns vállalkozóknak a fogadó országban rendelkezésre álló támogatási rendszerekről, informális hálózataikat
bekapcsolják a hivatalos hálózatokba, továbbá ráirányítsák a figyelmet a migráns vállalkozók sajátos igényeire és
problémáira.
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02 02 01

(folytatás)
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államokból befolyó hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e
szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete alapján, amely az
általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
Jogalap
A vállalkozások és a kis- és középvállalkozások versenyképességét segítő program (COSME) (2014–2020) létrehozásáról
és az 1639/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1287/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 33. o.) és különösen annak 3. cikke (1) bekezdésének a), b) és
c) pontja.

02 02 02

A kis- és középvállalkozások (kkv-k) forráshoz jutásának javítása tőke- és hitelfinanszírozás formájában
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

172 842 972

Kifizetések

100 000 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

174 791 725

Kifizetések

99 027 161

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

140 787 114,—

Kifizetések

74 244 830,—

Megjegyzések
Az előirányzat a kis- és középvállalkozásoknak, többek között a női vállalkozók vállalkozásainak az indulás, a
növekedés és a tulajdonosváltás időszakában, tőke- és hitelfinanszírozás formájában történő forráshoz jutásának
javítására fordítandó.
Hitelgarancia-eszköz nyújt majd viszontgaranciákat, közvetlen garanciákat és más kockázatmegosztó konstrukciókat
egyrészt idegen tőkével történő finanszírozás céljára, amely mérsékli azokat a nehézségeket, amelyekkel az életképes
kkv-k a finanszírozáshoz jutáskor szembesülnek vagy a velük kapcsolatos vélt magasabb kockázat, vagy pedig a
rendelkezésre álló megfelelő biztosíték hiánya következtében; másrészt pedig a kkv-k hitelportfóliójának értékpapírosítása érdekében.
A növekedést szolgáló tőkefinanszírozási eszköz (EFG) a nemek közötti egyenlőséget is figyelembe vevő és nem
diszkriminatív megközelítést követve lehetővé fogja tenni a befektetést olyan kockázati tőkealapokba, amelyek elsősorban a határokon átnyúló módon működő - kkv-kba fektetnek be a terjeszkedés és növekedés időszakában. Ez
lehetőséget teremt a korai fázisban lévő vállalkozásokba befektető alapokba történő befektetésre, a Horizont 2020
keretprogram kutatási, fejlesztési és innovációs tőkefinanszírozási eszközével együttesen. A különböző szakaszban lévő
vállalkozásokba befektető alapokba történő közös befektetés a COSME keretében az EFG-ből, valamint a Horizont 2020
keretében a kutatás, fejlesztés és innováció támogatására létrehozandó tőkefinanszírozási eszközből arányosan nyújtott
forrásokból valósul meg. Az EFG-ből származó támogatást vagy közvetlenül az Európai Beruházási Alap (EBA), illetve a
Bizottság által a végrehajtással megbízott más szervezetek, vagy pedig alapokon belül működő alapok, vagy határokon
átívelően működő befektetési eszközök fogják folyósítani.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államoktól
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával
összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
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(folytatás)
A költségvetési rendelet 140. cikkének (6) bekezdése szerinti, pénzügyi eszközökből származó azon visszafizetésekből –
beleértve a tőke-visszafizetéseket, a felszabadított biztosítékokat és a kölcsönök tőkeösszegének visszafizetését –,
amelyeket a Bizottságnak visszafizettek, és amelyek a bevételi kimutatás 6 3 4 1. jogcíme alá tartoznak, a költségvetési
rendelet 21. cikke (3) bekezdésének i) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók.

Jogalap
A vállalkozások és a kis- és középvállalkozások versenyképességét segítő program (COSME) (2014–2020) létrehozásáról
és az 1639/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1287/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 33. o.) és különösen annak 3. cikke (1) bekezdésének d) pontja.

02 02 51

Korábbi tevékenységek lezárása a versenyképesség és vállalkozói készség területén
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

6 200 000

Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

37 284 452

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

36 819 162,40

Megjegyzések
Ez az előirányzat az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államoktól
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával
összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
A tagjelölt országok és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók.

Jogalap
A Közösségben az üzleti környezet javításáról és a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások fejlődésének
elősegítéséről szóló, 1989. július 28-i 89/490/EGK tanácsi határozat (HL L 239., 1989.8.16., 33. o.).
A Nemzetközi Réz Munkacsoport alapszabályának elfogadásáról szóló, 1991. március 25-i 91/179/EGK tanácsi
határozat (HL L 89., 1991.4.10., 39. o.).
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BIZOTTSÁG
02. CÍM — BELSŐ PIAC, IPAR-, VÁLLALKOZÁS- ÉS KKV-POLITIKA

02 02. ALCÍM — A VÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉT ÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKAT SEGÍTŐ PROGRAM (COSME)
(folytatás)

02 02 51

(folytatás)
A Közösségben az üzleti környezet javítására és a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások fejlődésének
elősegítésére vonatkozó közösségi program felülvizsgálatáról szóló, 1991. június 18-i 91/319/EGK tanácsi határozat
(HL L 175., 1991.7.4., 32. o.).
A Nemzetközi Nikkel Munkacsoport hatáskörének elfogadásáról szóló, 1991. október 14-i 91/537/EGK tanácsi
határozat (HL L 293., 1991.10.24., 23. o.).
Az EK–Japán Ipari Együttműködési Központ egyesülésének jóváhagyásáról szóló, 1992. május 18-i 92/278/EGK tanácsi
határozat (HL L 144., 1992.5.26., 19. o.).
A vállalkozásokra, különösen a kis- és középvállalkozásokra vonatkozó politika prioritási területeinek megerősítésére,
valamint e vállalkozási politika folyamatosságának és megszilárdításának biztosítására irányuló közösségi intézkedések
többéves programjáról szóló, 1993. június 14-i 93/379/EGK tanácsi határozat (HL L 161., 1993.7.2., 68. o.).
Az európai ipar versenyképességét erősítő közösségi cselekvési program végrehajtásáról szóló, 1996. június 25-i 96/
413/EK tanácsi határozat (HL L 167., 1996.7.6., 55. o.).
Az Európai Unióban a kis- és középvállalkozásokra (kkv-k) vonatkozó harmadik többéves programról (1997–2000)
szóló, 1996. december 9-i 97/15/EK tanácsi határozat (HL L 6., 1997.1.10., 25. o.).
A vállalkozásokra és különösen a kis- és középvállalkozásokra (kkv-kre) vonatkozó többéves programról (2001–2005)
szóló, 2000. december 20-i 2000/819/EK tanácsi határozat (HL L 333., 2000.12.29., 84. o.).
A Közösségnek a Nemzetközi Ólom és Cink Kutatócsoportban való részvételéről szóló, 2001. március 12-i 2001/221/
EK tanácsi határozat (HL L 82., 2001.3.22., 21. o.).
A Közösségnek a Nemzetközi Gumiágazati Tanulmányozó Csoportban való részvételéről szóló, 2002. július 22-i 2002/
651/EK tanácsi határozat (HL L 215., 2002.8.10., 13. o.).
Az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó
közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 2004. március 31-i
726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 136., 2004.4.30., 1. o.).
A vállalkozásokra és különösen a kis- és középvállalkozásokra (kkv-kre) vonatkozó többéves programról (2001–2005)
szóló 2000/819/EK tanácsi határozat módosításáról szóló, 2004. július 21-i 593/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi határozat (HL L 268., 2004.8.16., 3. o.).
A vállalkozásokra és különösen a kis- és középvállalkozásokra (kkv-kre) vonatkozó többéves programról (2001–2005)
szóló 2000/819/EK tanácsi határozat módosításáról szóló, 2005. szeptember 28-i 1776/2005/EK európai parlamenti
és tanácsi határozat (HL L 289., 2005.11.3., 14. o.).
Az egy versenyképességgel, energiával és környezettel foglalkozó magas szintű csoport létrehozásáról szóló, 2005.
december 23-i 2006/77/EK bizottsági határozat (HL L 36., 2006.2.8., 43. 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.).
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BIZOTTSÁG
02. CÍM — BELSŐ PIAC, IPAR-, VÁLLALKOZÁS- ÉS KKV-POLITIKA

02 02. ALCÍM — A VÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉT ÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKAT SEGÍTŐ PROGRAM (COSME)
(folytatás)

02 02 77

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

02 02 77 02

Kísérleti projekt – Erasmus fiatal vállalkozóknak
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
02 02 77 03

Előkészítő intézkedés – Erasmus fiatal vállalkozóknak
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

753 039,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások
fedezésére szolgál.
Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
02 02 77 06

Előkészítő intézkedés – Fenntartható turizmus
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—
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BIZOTTSÁG
02. CÍM — BELSŐ PIAC, IPAR-, VÁLLALKOZÁS- ÉS KKV-POLITIKA

02 02. ALCÍM — A VÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉT ÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKAT SEGÍTŐ PROGRAM (COSME)
(folytatás)

02 02 77

(folytatás)

02 02 77 06

(folytatás)
Megjegyzések
Ez az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások
fedezésére szolgál.
Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
A vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló, 2007. október 23-i 1371/2007/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., 2007.12.3., 14. o.) és különösen annak 5. cikke.
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 195. cikke.

02 02 77 07

Előkészítő intézkedés – Európai szociálturizmus
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások
fedezésére szolgál.
Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
02 02 77 08

Előkészítő intézkedés – Európai és nemzetközi idegenforgalmi termékek támogatása, különös tekintettel a kulturális és
ipari jellegű termékekre
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

825 000

Kötelezettségvállalások

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

1 252 000

Kötelezettségvállalások

2 000 000,—

Kifizetések

1 345 772,87
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BIZOTTSÁG
02. CÍM — BELSŐ PIAC, IPAR-, VÁLLALKOZÁS- ÉS KKV-POLITIKA

02 02. ALCÍM — A VÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉT ÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKAT SEGÍTŐ PROGRAM (COSME)
(folytatás)

02 02 77

(folytatás)

02 02 77 08

(folytatás)
Megjegyzések
Ez az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások
fedezésére szolgál.
Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

02 02 77 09

Előkészítő intézkedés – Idegenforgalom és hozzáférhetőség mindenki számára
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

p.m.

490 600

Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

p.m.

305 000

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

690 000,—

603 799,92

Megjegyzések
Ez az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások
fedezésére szolgál.
Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
02 02 77 10

Előkészítő intézkedés – Euromed innovációs vállalkozók a változásért
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

490 000

Kötelezettségvállalások

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

1 310 000

Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

1 178 145,49
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BIZOTTSÁG
02. CÍM — BELSŐ PIAC, IPAR-, VÁLLALKOZÁS- ÉS KKV-POLITIKA

02 02. ALCÍM — A VÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉT ÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKAT SEGÍTŐ PROGRAM (COSME)
(folytatás)

02 02 77

(folytatás)

02 02 77 10

(folytatás)
Megjegyzések
Ez az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások
fedezésére szolgál.
Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

02 02 77 11

Kísérleti projekt – Az építőipari kisiparosok és kisvállalkozások biztosításokhoz való hozzáférésének megkönnyítése az
Európai Unión belüli innováció ösztönzése és a környezetbarát technológiák előmozdítása érdekében
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

p.m.

143 000

Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

p.m.

374 000

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

285 738,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
02 02 77 12

Kísérleti projekt – A ritkaföldfémekkel kapcsolatos európai kompetenciahálózat
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

337 000

Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—
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BIZOTTSÁG
02. CÍM — BELSŐ PIAC, IPAR-, VÁLLALKOZÁS- ÉS KKV-POLITIKA

02 02. ALCÍM — A VÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉT ÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKAT SEGÍTŐ PROGRAM (COSME)
(folytatás)

02 02 77

(folytatás)

02 02 77 12

(folytatás)
Megjegyzések
Ez az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

02 02 77 13

Kísérleti projekt – Az európai „kreatív kerületek” fejlesztése
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

p.m.

285 000

Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

p.m.

350 000

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

148 021,53

Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
02 02 77 14

Kísérleti projekt – A határokon átnyúló tevékenységet folytató kis- és középvállalkozások (kkv-k) fennálló követeléseinek
gyors és hatékony érvényesítése
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

563 581,42
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BIZOTTSÁG
02. CÍM — BELSŐ PIAC, IPAR-, VÁLLALKOZÁS- ÉS KKV-POLITIKA

02 02. ALCÍM — A VÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉT ÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKAT SEGÍTŐ PROGRAM (COSME)
(folytatás)

02 02 77

(folytatás)

02 02 77 14

(folytatás)
Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

02 02 77 16

Kísérleti projekt – A gyártás jövője
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

p.m.

800 000

Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

1 000 000

500 000

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 000 000,—

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
02 02 77 17

Kísérleti projekt – Vállalkozások munkavállalókra történő átruházása és a szövetkezeti modell: a kkv-k fenntarthatóságának biztosítása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

350 000

Kötelezettségvállalások

500 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

250 000

Megjegyzések
Ez az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
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BIZOTTSÁG
02. CÍM — BELSŐ PIAC, IPAR-, VÁLLALKOZÁS- ÉS KKV-POLITIKA

02 02. ALCÍM — A VÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉT ÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKAT SEGÍTŐ PROGRAM (COSME)
(folytatás)

02 02 77

(folytatás)

02 02 77 17

(folytatás)
Az európai kkv-k azon kihívással állnak szemben, hogy a vállalkozók életkorának előrehaladtával a vállalkozás
megszűnhet, amennyiben nem találnak olyan személyt, aki továbbviszi azt. Tekintettel az olyan csődök és üzleti
bukások számára, amelyek esetében a tevékenység legalább egy része jövedelmező volt, jelentős a tevékenységek és
munkahelyek megmentésében rejlő potenciál. Ha egy vállalkozást bezárnak, nem csak álláshelyek vesznek el, de knowhow, termékek és szolgáltatások is, valamint a beszállítók és helyi szolgáltatók körében közvetve létrehozott
munkahelyek. Különösen a kkv-k számára jelent gondot a vállalkozások átruházására való felkészülés, idő- és
pénzszűke, illetve a know-how hiánya miatt. A vállalkozások átruházására való felkészülés hiánya nehézségeket okoz a
vállalkozás folytatójának megtalálása, finanszírozás biztosítása és a vállalat átszervezése terén.
A projekt célja olyan konkrét fellépések kialakítása és végrehajtása, amelyek a munkavállalók részvételével járulnak
hozzá a vállalkozás sikeres átruházásához. Az általános cél az „egészséges” vállalkozások átadása alkalmazottaknak és a
kudarcot vallott vagy csődbe ment vállalkozások alkalmazottak általi kivásárlása, mindkét esetben szövetkezeti
formában. A helyben szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy ezen átszervezési folyamatok során a munkavállalók
legtöbbször a szövetkezeti modellt választják. A kísérleti projekt hozzájárul ahhoz, hogy felhívja a vállalkozók, a
munkavállalók, a szakszervezetek, a gazdasági és szakmai szervezetek, a támogatást nyújtó szolgáltatók és az állami
hatóságok figyelmét a vállalkozásátruházás ezen opciójának hozzáadott értékére. Számos üzleti kudarc elkerülhető,
amennyiben jó előre megtervezik az átruházást és szakértői tanácsot kérnek. A vállalkozások sikeres átruházásával
kapcsolatos munkát ezért befektetésnek és nem költségnek kell tekinteni. A projekt olyan projekteket is támogatni fog,
amelyek révén a vállalkozások tulajdonosaiban tudatosítják, hogy időben el kell kezdeni a felkészülést. A tapasztalat azt
mutatja, hogy minél előbb megtervezik az átruházást, annál nagyobb az esély a sikerre. A tagállamoknak aktívan elő
kell segíteniük és támogatniuk kell a mentorálási rendszereket, amelyek magukban foglalják a vállalkozás átruházásához
szükséges tudás és alapvető készségek átadását a munkavállalók számára szövetkezeti formában. A kísérleti tevékenységek fő célcsoportja a kkv-k tulajdonosai és alkalmazottai.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

02 02 77 18

Kísérleti projekt – Női üzleti angyalok
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

1 200 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

900 000

Kötelezettségvállalások

1 000 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

250 000

Megjegyzések
Ez az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Európa nem használja ki teljes mértékben vállalkozási potenciálját, és hátrányban van az induló vállalkozások és az
önfoglalkoztatás terén. Különösen a nők vonakodnak saját vállalkozásuk elindításától. Az Unió felismerte, hogy elő kell
mozdítani és támogatni kell a nők vállalkozásait Európa versenyképességének fokozása érdekében.
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BIZOTTSÁG
02. CÍM — BELSŐ PIAC, IPAR-, VÁLLALKOZÁS- ÉS KKV-POLITIKA

02 02. ALCÍM — A VÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉT ÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKAT SEGÍTŐ PROGRAM (COSME)
(folytatás)

02 02 77

(folytatás)

02 02 77 18

(folytatás)
A nőket általában elsősorban az akadályozza, hogy nem jutnak finanszírozáshoz. Tanulmányok igazolják, hogy a női
vállalkozók a férfiakhoz képest lényegesen több nehézségbe ütköznek a hitelfinanszírozáshoz való hozzájutás terén.
Emellett nem férnek hozzá a megfelelő technikai, tudományos és általános üzleti hálózatokhoz sem. Ezek a hálózatok
több okból is alapvető jelentőséggel bírnak a vállalkozások létrehozása és bővítése során, különösen, ami a befektetők,
üzleti partnerek és mentorok fellelését illeti.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

02 02 77 19

Kísérleti projekt – Az egész világon átívelő turizmus
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

250 000

Kötelezettségvállalások

750 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

375 000

Megjegyzések
Ez az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Európának az idegenforgalmi ágazat GDP-jének növekedése révén ki kell használnia az egész világon átívelő turizmus
előnyeit. Általa jelentős gazdasági növekedés következhetne be, ideértve fenntartható foglalkoztatási lehetőségek
létrejöttét. Európának fel kell készülnie az azzal járó nehézségekre és kihívásokra, hogy több látogató érkezik más
kulturális szokásokkal rendelkező országokból, például Kínából. Európának vezető gazdasággá kell válnia a turizmus
területén zajló világméretű versenyben.
A turizmus az elmúlt néhány évtizedben a világ egyik legnagyobb és leggyorsabban mértékben növekvő gazdasági
ágazatává vált. A külföldről érkező turisták száma az 1980-as 278 millióról 2012-re 1 035 millióra emelkedett, és
2030-ig évente átlagosan 3,3%-os további növekedés várható. Európa továbbra is a világ első számú idegenforgalmi
célpontja, ahova a világszerte útra kelő külföldi turisták fele érkezik; háromnegyed részük tagállamokat keres fel. Ezt a
pozíciót azonban veszélyeztetik a feltörekvő gazdaságokban megjelenő új idegenforgalmi célpontok.
A feltörekvő országokból, köztük Brazíliából, Oroszországból, Kínából és Indiából érkező turisták száma az elmúlt
években növekedett. A statisztikák szerint 2011-ben a kínai turisták számára kiadott vízumok száma elérte az
1 026 000-et, szemben a 2008. évi 560 000-rel. 2011-ben a külföldről érkező látogatók több mint 330 milliárd
eurót költöttek el, és a legújabb becslések szerint ez az összeg 2022-re akár 430 milliárd euróra is emelkedhet. Az
„Európa – amikor csak készen állsz” elnevezésű kampány, amely a potenciális – elsősorban brazíliai, indiai és kínai –
turistákat célozva Európa sokszínű kulturális és természeti örökségét mutatja be, 2012-ben indult. A program nagy
sikert aratott, és igen fontos eredményeket ért el a közös vízumpolitika kidolgozásának és végrehajtásának köszönhetően. A vízumkönnyítés nyomán az érintett piacokról érkező külföldi turisták száma 5–25%-kal nőtt. A kérdéskör
azonban nem merül ki a vízumok ügyében, hiszen minden külföldi látogató más-más igényekkel és várakozásokkal
érkezik.
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BIZOTTSÁG
02. CÍM — BELSŐ PIAC, IPAR-, VÁLLALKOZÁS- ÉS KKV-POLITIKA

02 02. ALCÍM — A VÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉT ÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKAT SEGÍTŐ PROGRAM (COSME)
(folytatás)

02 02 77

(folytatás)

02 02 77 19

(folytatás)
A fent említett feltörekvő gazdaságok közül Kínára kell összpontosítani, mivel az a világ leggyorsabban növekvő
turisztikai forráspiaca. Az Idegenforgalmi Világszervezet Kínából induló utazások piacát elemző 2013-as jelentése
szerint a következő évtizedekben várhatóan tovább fog nőni a kínai turisták külföldi utazásokra való hajlandósága.
Ezenkívül Ázsia és a Csendes-óceán térsége mellett Európa a kínai turisták fő célpontja. Mivel Európa kiemelkedő helyet
foglal el a kínaiak „kívánságlistáján”, ezért át kell gondolni, hogy a tagállamok hogyan tudnák megfelelőbben fogadni a
kínai turistákat. Kölcsönös megértésre és az alkalmazottak folyamatos és fenntartható képzésére van szükség a teljes
európai turisztikai ágazaton belül.
Ezenkívül fel kell készíteni Európát az érkező kínai turisták tömegei által jelentett kihívásokra, például a közbiztonság, a
külföldiekre vonatkozó jogszabályok és a társadalmaink közötti jelentős kulturális különbségekből eredően a lehetséges
rasszista és idegengyűlölő magatartás tekintetében.
A kísérleti projekt fő céljai a következők:
— a hálózatok és a legjobban bevált gyakorlati megoldások cseréjének fejlesztése az állami döntéshozók és a turizmus
képviselői között,
— az új és fenntartható munkahelyek létrehozásának ösztönzése a szolgáltatási ágazatban egész Európán belül,
— szakmai és strukturált párbeszéd kialakítása az uniós intézmények között,
— a kínai utazók profiljával kapcsolatos legjobban bevált gyakorlati megoldások beazonosítása (hogyan javítható a
fogadásuk) és terjesztése az európai turisztikai ágazaton belül, a szolgáltatókat is beleértve (szállodák, éttermek),
— a kínai és európai utazásszervezők és utazási irodák közötti párbeszéd és együttműködés javítása,
— a személyzet számára egyedi képzések kialakításának megkönnyítése (például nyelvi készségek és kulturális
ismeretek javítása),
— a közvélemény tudatosságának növelése a multikulturalizmust erősítő kampányok révén a kínai kulturális intézetekkel (pl. a Konfuciusz Intézetekkel) való együttműködésben,
— annak ösztönzése, hogy a turisztikai termékeket és szolgáltatásokat igazítsák hozzá a kínai turisták igényeihez,
beleértve a marketingeszközöket (kínai nyelvű weboldalak és szórólapok) és azok kínai közösségi hálózatokon
(Weibo) való terjesztését is,
— a határokon átnyúló együttműködés fokozása Európa imázsának és az európai identitásnak az erősítése érdekében (e
projektet össze lehetne kapcsolni az „Európai és nemzetközi idegenforgalmi termékek támogatása, különös
tekintettel a kulturális és ipari jellegű termékekre” elnevezésű előkészítő intézkedéssel) – például egyedi népszerűsítő
videó elkészítése az Unióról kínai nyelven.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
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BIZOTTSÁG
02. CÍM — BELSŐ PIAC, IPAR-, VÁLLALKOZÁS- ÉS KKV-POLITIKA

02 02. ALCÍM — A VÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉT ÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKAT SEGÍTŐ PROGRAM (COSME)
(folytatás)

02 02 77

(folytatás)

02 02 77 20

Kísérleti projekt – A regionális gazdasági konvergencia elősegítése az EU-ban
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

150 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

500 000

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

250 000

Megjegyzések
Ez az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Fő társadalmi kihívásainak leküzdése érdekében az Unió létrehozta a Horizont 2020 K+F beruházási programot,
amelynek célja egy versenyképes és fenntartható Európa megteremtése; annak érdekében hogy az uniós régiókat
segítse egy közös, megfelelő út intelligens regionális szakosodás révén történő követésében, az Unió az intelligens
szakosodásra irányuló kutatási és innovációs stratégiákat (RIS3) vezetett be.
Ez a kísérleti projekt szorosabb kapcsolat kiépítésére törekszik a Horizont 2020 és a RIS3 között a K+F eredmények
kiaknázásának és a regionális gazdasági konvergenciának egyidejű felgyorsítása érdekében. Bár a Horizont 2020 és a
RIS3 két nagyon jól célzott program, kettőjük összekapcsolása az Unió régiói közötti társadalmi és gazdasági
konvergenciára összpontosítva elősegíti sikerüket.
Ez a kísérleti projekt az európai technológiai központokat és a kapcsolódó ipari klasztereket célzó pályázati felhívást fog
tartalmazni az alábbi feltételekkel:
— a regionális RIS3 stratégiai tervekben kiválasztott klaszterek képviselete,
— közös ajánlat benyújtása legalább három tagállamban működő klaszterektől,
— a klaszterek teljes gazdasági áttekintésének ismertetése,
— hajlandóság az információk és a bevált módszerek megosztására.
A pályázók közül legalább hármat kell kiválasztani az alábbiakból álló projekt finanszírozására:
— a klaszterek teljes teljesítményértékelése,
— szűk keresztmetszetek és fejlesztési lehetőségek meghatározása,
— elérhető K+F eredmények felkutatása és alkalmazásának megtervezése,
— a feltárt igényeknek megfelelő beruházási és képzési terv meghatározása,
— a technológiai beruházások és a meghatározott képzési programok végrehajtása,
— az elért eredmények lemérése és terjesztése.
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BIZOTTSÁG
02. CÍM — BELSŐ PIAC, IPAR-, VÁLLALKOZÁS- ÉS KKV-POLITIKA
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(folytatás)

02 02 77

(folytatás)

02 02 77 20

(folytatás)
Mivel nehéz meghatározni a szükséges időtartamot és beruházásokat, a kísérleti projekt két szakaszból áll: az első a fent
említett első négy tevékenységet fedi le, a második pedig az intézkedések végrehajtását, értékelését és terjesztését.
Az első szakasz akár egy évig is eltarthat, mintegy 500 000 EUR uniós finanszírozással. Ami a második szakaszt illeti,
három évig is eltarthat és mintegy 4 000 000 EUR támogatásra lehet szükség, a részt vevő vállalkozások és/vagy
országok társfinanszírozásával.
A teljesítményhez kapcsolódóan a kiválasztott projekteknek az adott klaszterek produktivitásának legalább 10 %-os
emelkedését kell igazolniuk, +/– 3 %-os szóródással a különböző klaszterek között.
A végső cél az Unió által végrehajtható konkrét iparpolitikák hatásának elemzése. A regionális gazdasági konvergencia
elősegítésére irányuló kísérleti projekt fel kívánja tárni, melyek a legmegfelelőbb módszerei annak, hogy egy innovatív
szervezet alkalmazni tudja a létező innovációt a K+F eredményeinek jobb hasznosítása és a munkanélküliség
csökkentése érdekében, hozzájárulva ezzel az Unión belüli növekedéshez és munkahelyteremtéshez.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

02 02 77 21

Előkészítő intézkedés – A kultúrához kapcsolódó transznacionális európai idegenforgalmi termék
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

600 000

1 500 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

750 000

Megjegyzések
Az előkészítő intézkedés főbb célkitűzései a következők:
— az európai idegenforgalmi kínálat diverzifikálása,
— a szezonalitás hatásának csökkentése az európai úti célokon,
— Európa mint úti cél profiljának erősítése.
Az UNESCO logója világszerte ismert; garancia arra, hogy az adott helyszín kulturális szempontból kiemelkedő
jelentőségű, egyidejűleg azonban a turistaforgalom odavonzására is alkalmas eszköz. Az ENSZ e szakosított szervezetével való együttműködés elengedhetetlen lehet az ENSZ-szel való nemzetközi együttműködés fokozásához és az
UNESCO listáján szereplő európai helyszínek népszerűsítésére irányuló regionális stratégia kidolgozásához. Egy olyan
térkép, amely tematikus csoportosításban (pl. középkori városok, víz alatti örökség, görög/római régészeti lelőhelyek
stb.) vagy a közös elemeket egybefogó történet köré épülve mutatja be az emblematikus UNESCO-helyszíneket, elősegíti
a kulturális turizmus előmozdítását a belföldi és a távoli piacokon egyaránt. Egy UNESCO-helyszíneket bemutató
európai térkép alapján különféle kommunikációs eszközök kialakítására kerülhet sor. Ezen előkészítő intézkedés
elmélyíti az idegenforgalom és a kultúra közötti kapcsolat feltárását.
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(folytatás)

02 02 77

(folytatás)

02 02 77 21

(folytatás)
Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

02 02 77 22

Kísérleti projekt – Úton a közösségi gazdaság felé az európai gyártók számára: a működő tőke és a költségek
csökkentése a szinergiákat és az integrációt támogató, felhőalapú platformok segítségével
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

500 000

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

250 000

Megjegyzések
A kísérleti projekt az európai gyártók számára készült, az integrációt és szinergiateremtést szolgáló, felhő alapú
platform megvalósítását tanulmányozza. A végrehajtás elsőként a kritikus és nem kritikus forrásanyagok készletszintjére
összpontosít.
Tudvalevő, hogy a kritikus és nem kritikus gyártási forrásanyagok leltárjának összevonása és dinamikus újraosztása
drasztikus mértékben csökkentheti a gyártóknak szükséges működő tőkét és költségeiket. A kísérleti projekt azt
vizsgálja, hogy egy átlátható és intuitív felhőalapú platform hozzájárul-e a gyártók közötti bizalomépítéshez, hogy
forrásaikat összevonják és közösségi gazdaságot alakítsanak ki. A működő tőke és a leltárfenntartási költségek általános
csökkentése forrásokat szabadít fel, melyeket innovációs tölcsérbe lehet befektetni a gyártók eredményességének
fokozása és a növekedés előmozdítása érdekében. A cél az első életképes megosztó platform létrehozása, ami fokozza
majd az integrációt és az európai gyártók közötti együttműködést, előmozdítva a gazdasági növekedést.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
02 02 77 23

Kísérleti projekt – Youth on the SPOT – különleges idegenforgalmi partnerség (SPOT)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

500 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

250 000

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések
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(folytatás)

02 02 77 23

(folytatás)
Megjegyzések
Az Európai Uniót jelenleg számos strukturális változás állítja próbatétel elé, amelyek az egész gazdaságot érintik; ez alól
a turizmus sem kivétel.
Az Európa előtt álló egyik legégetőbb probléma a munkahelyek és lehetőségek hiánya a fiatalok számára. 2014
novemberében több mint 5 millió európai fiatalnak nem volt munkája. Ez azt jelenti, hogy négyből egy 25 éven aluli
fiatal munkát keres.
A turizmus ágazatról régóta köztudott, hogy folyamatosan keres fiatalok munkaerőt. A statisztikai adatok szerint csak
az Európai Unióban a turizmus több mint 20 millió munkahelyet teremt több mint kétmillió vállalkozás révén. Továbbá
a gazdaságra gyakorolt befolyása révén nagy hatással bír a növekedésre és a foglalkoztatásra. Ezek épp azok a területek,
amelyeken az Uniónak jelentős erősödésre van szüksége a gazdasági válságot követően.
Az uniós intézmények és a nemzeti kormányok megkönnyíthetik és támogathatják a munkahelyteremtést, ahogy az
ifjúsági garanciával kapcsolatos kezdeményezés esetében is történt. Azonban csak a magáncégek és magánszereplők
képesek munkahelyeket vagy képzési lehetőségeket teremteni. Az idegenforgalmi ágazat, amely számos magánszereplőből (hotelek, kávézók, éttermek stb.) tevődik össze, kivételes szerepet játszik Európa munkaerő-piaci válságának
megoldásában, és hozzájárul a gazdaság talpra állításához.
Figyelemreméltó ellentmondás például, hogy a legnagyobb munkanélküliséggel rendelkező országok – Görögország,
Spanyolország, Olaszország és Portugália – a legnépszerűbb idegenforgalmi célpontok között vannak Európában. Ezért
az idegenforgalmi ágazat megfelelő helyzetben van ahhoz, hogy proaktív módon hozzájáruljon az intézmények
erőfeszítéseihez a fiatalok munkanélküliségének kezelése terén.
Az idegenforgalmi ágazatnak is felelősséget kell vállalnia és ki kell vennie a részét a szociális problémák – jelen esetben
az ifjúsági munkanélküliség – kezeléséből, támogatva az állami szektort a fiatalok karrierlehetőségeinek megteremtésére
tett erőfeszítések során. E cél elérése érdekében különleges idegenforgalmi partnerséget (SPOT) kell létrehozni az európai
szintű döntéshozók és a turisztikai ágazat képviselői között.
A SPOT keretében a köz- és magánszféra közötti új partnerséget kell létrehozni, amely elősegíthetné a minőségi
munkahelyek, tanulószerződéses gyakorlati helyek és gyakornoki helyek kialakítását az idegenforgalmi ágazatban az
Unióban, külön figyelmet fordítva a kis- és középvállalkozásokra.
A partnerségben helyet kaphat a vállalkozások minden típusa, az ellátási láncok, a szakszervezetek, az oktatási
szolgáltatók, az európai/országos/regionális turisztikai szervezetek, a hatóságok és ügynökségek, a kereskedelmi
szövetségek és az ifjúsági szervezetek.
A kezdeményezés ráirányíthatná a figyelmet az idegenforgalmi ágazat fontosságára az európai gazdaság számára.
Ösztönzést nyújthat továbbá az uniós döntéshozók számára, hogy felismerjék a turizmusban rejlő lehetőségeket, és a
jövőben az iparágra szabott politikát dolgozzanak ki, amely támogatja annak fejlődését és növekedését.
Az ilyen típusú partnerség továbbá kiaknázhatná az európai fiatalság dinamizmusát, hogy a fiatalok ne maradjanak
remény vagy lehetőségek nélkül, és bizalommal tekinthessenek a kedvezőbb jövő elé, esélyt kapva a munkaerőpiacra
való belépésre.
Végül, de nem utolsósorban fontos hangsúlyozni, hogy mindez az idegenforgalmi ágazat érdekét is szolgálja.
Amennyiben Európa a világ első számú turisztikai célpontja kíván maradni, az ágazatnak fel kell készítenie a
következő generációt: minőségi, fenntartható munkaerő-kínálatot kell kialakítania, amely magas szintű képességekkel
rendelkezik az ikt terén, valamint tapasztalattal a különböző elvárásokkal és prioritásokkal rendelkező, különösen az
Unión kívülről érkező turisták fogadása terén. Ez lehetővé teszi a nagyobb mértékű növekedést és az ágazat
vonzerejének megőrzését.
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(folytatás)
A kísérleti projekt fő céljai a következők:
— kutatás a turizmus ágazat jelentőségéről az európai gazdaság és a foglalkoztatási szintek szempontjából – a tény
felismerése és tudatása a közvéleménnyel,
— a fiatalok foglalkoztathatóságának támogatása, erősítése és fejlesztése a következők révén:
— elkötelezettség az állásteremtés mellett a fiatalok számára (munkahelyek, tanulószerződéses gyakorlati képzések,
gyakornokságok)a turizmus ágazatban,
— segítségnyújtás a készségek, tudás és kompetenciák megszerzésében,
— karrierlehetőségek kialakítása és az iskola és a foglalkoztatás közti átmenet megkönnyítése (karriertanácsadás,
önéletrajzíró műhelyek szervezése és interjúra való felkészítés szoros együttműködésben a képzési intézményekkel és az ifjúsági szervezetekkel).

Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
02 02 77 24

Kísérleti projekt – „Úti cél: Európa” kezdeményezés – Európa népszerűsítése az idegenforgalmi ágazatban
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

500 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

250 000

Megjegyzések
Európa 52%-os piaci részesedéssel a világ első számú turisztikai úti célja. Az idegenforgalom szereplői továbbá jelentős
társadalmi-gazdasági tevékenységet fejtenek ki az Európai Unióban, széles körű hatást gyakorolva a gazdasági
növekedésre, a foglalkoztatásra és a társadalmi fejlődésre, és ezért döntő szerepe lehet a jelenlegi gazdasági és
foglalkoztatási válság kezelésében.
A turisztikai ágazat azonban számos kihívással néz szembe, amelyek kezeléséhez mind az ágazat, mind az illetékes
állami szervek fellépésére szükség van. Ezek egyike a megnövekedett verseny az újonnan megjelenő úti célok részéről.
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(folytatás)

02 02 77 24

(folytatás)
Ez okból szükséges népszerűsíteni Európát mint kontinenst turisztikai célpontként, és erősíteni versenyképességét a
távoli piacokon. Ezért inkluzív, átfogó megközelítést kell alkalmazni egy egyértelmű „márka” kialakítása érdekében.
A javaslat olyan, stratégiailag koordinált fellépéseket alakít ki, amelyek célja az Európa úti célként való népszerűsítésével
kapcsolatos hosszú távú stratégia kialakítása. Az uniós úti céloknak minden piacot egyedi módon kell megközelíteniük
annak érdekében, hogy az Európa „márka” jelen legyen a globális piacokon, az új kommunikációs technológiák
segítségével.
Annak érdekében, hogy nőjön a turisták száma Európában, és így Európa megtarthassa helyét a világ első számú
turisztikai célpontjaként, az Európai Bizottságnak ösztönöznie kell a beruházásokat a turisztikai infrastruktúrák és a
regionális fejlesztés terén, és növelni kell az az „Úti cél: Európa” népszerűsítésére irányuló erőfeszítést, a tagállamokkal
együttműködésben.
A kísérleti projekt fő céljai a következők:
— a „márka” egyértelmű képének kialakítása, és Európa ismertségének biztosítása a főbb külső országokban: például
négy nagyléptékű ágazati kerekasztal szervezése Európában (Londonban és/vagy Brüsszelben), Ázsiában, ÉszakAmerikában és Latin-Amerikában,
— a köz- és magánszféra közötti partnerségek erősítése; A kereskedelmi szervezetekkel meglévő jó kapcsolatokra építés
és együttműködés a fő nemzetközi szereplőkkel és szervezetekkel mint az Európai Parlament, az Európai Bizottság,
a kínai állami idegenforgalmi hivatal (CNTA), az Európai Turisztikai Szövetség (ETOA), az USA Utazási Szövetség, a
BRAZTOA, JATA, a főbb vállalatok vezérigazgatói stb.,
— adatok és tapasztalat gyűjtése az ágazati szereplőktől, a témák széles körét felölelve: az európai turizmus ágazat
SWOT (gyengeségek, erősségek, lehetőségek, veszélyek) modelljének kidolgozása, a kulcsfontosságú sikertényezők
meghatározása:
Erősségek – mely termékek ösztönzik az európai célpontok választását, és milyen sajátos trendek vannak kialakulóban?Gyengeségek – milyen tényezők korlátozzák az európai nyaralási célpontok választását (fogyasztói megítélés,
közbiztonsági aggodalmak, a valutaárak ingadozása, a hotelek és a légi járatok befogadóképessége, árak, vízumok
stb.)?Lehetőségek – Európa termékkínálatának erősítése vagy bővítése, különösen az összeurópai kínálat erősítése, és a
kevésbé ismert úti célok és kulturális útvonalak ismertségének növelése.Veszélyek – A versenytársak elemzése,
ismeretek szerzése egyéb olyan úti célok értékkínálatáról, amelyekkel Európának lehetősége nyílik a közvetlen
versenyre.Kulcsfontosságú sikertényezők – mit kell tennie az „Úti cél: Európa” márkának és stratégiának, hogy pozitív
eredményeket érjen el a következő évek során, és milyen szerepet játszhat az ágazat a márka alkalmazkodásában és
népszerűsítésében, biztosítva annak stratégia sikerét?
— együttműködésen alapuló marketingeszközök és stratégiák kidolgozása:
— internetes és hagyományos marketing kampányok az „Úti cél: Európa” népszerűsítése érdekében, amelyeket az
érintettek kerekasztala dolgoz ki (együttműködésen alapuló marketing a főbb turisztikai magáncégek részvételével),
— együttműködés a globális média főbb szereplőivel (CNN, BBC, Financial Times stb.),
— részvétel a turisztikai vásárokon és egyéb főbb országos és nemzetközi eseményeken (ifjúsági fesztiválok,
sportesemények, gasztronómiai vásárok),
— a politikai szereplők figyelmének felhívása a bejövő turizmus fontosságára az európai gazdaság szempontjából, és a
döntéshozók különböző szintjei támogatásának megnyerése az európai turisztikai ágazatot sújtó hátrányok
megszüntetése érdekében.
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BIZOTTSÁG
02. CÍM — BELSŐ PIAC, IPAR-, VÁLLALKOZÁS- ÉS KKV-POLITIKA

02 02. ALCÍM — A VÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉT ÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKAT SEGÍTŐ PROGRAM (COSME)
(folytatás)

02 02 77

(folytatás)

02 02 77 24

(folytatás)
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

02 02 77 25

Kísérleti projekt — Vállalkozói képességfejlesztés fiatal migránsok számára
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2 200 000

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 100 000

Megjegyzések
Az ismeretek és készségek nemcsak az egyes polgárok jólétéhez alapvető fontosságúak, hanem a fenntartható
fejlődéshez és a gazdasági növekedéshez is. Ezért fontos jövőképet kínálni a gazdasági és társadalmi válságban lévő
országokból érkező emberek, különösen a fiatalok számára, hogy lehetőségük legyen többletérték teremtésére ne csak
saját maguk, hanem a közösség számára is.
Ezért kulcsfontosságú lehetővé tenni a fiatal migránsok és menekültek számára az ismeretekhez való hozzáférést és
azon készségeik fejlesztését, amelyeket használhatnak és amelyekre építhetnek származási országukba való visszatérésükkor.
Ily módon nemcsak stabil megélhetést tudnak teremteni maguknak, hanem esetleg vállalkozók is lehetnek, felépíthetik
saját vállalkozásukat és munkahelyeket teremthetnek.
E kezdeményezés lényegét a különböző szervezetek, mint például polgári védelmi és közösségi szolgáltatások, valamint
vállalkozások (többek között helyi szolgáltatók) által biztosított célzott mentorálási programoknak kell képezniük. A
duális képzési rendszer elemei segítenének a kedvezményezetteknek abban, hogy azonosítsák a különböző helyi
szervezetek vagy vállalkozások konkrét igényeit.
A gazdasági tevékenység indításához szükséges várakozási idővel kapcsolatos jogi helyzet nagyon különböző az egyes
tagállamokban. A kísérleti projekt sikeréhez ezért meg kell vizsgálni a hatályban lévő nemzeti jogi kereteket is, és
azonosítani kell a bevált gyakorlatokat, amelyeket támogatni lehetne az eljárások felgyorsítása céljából, hogy a fiatal
migránsok megérkezésük után minél hamarabb részt vehessenek a javasolt programokban.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

L 48/470

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
02. CÍM — BELSŐ PIAC, IPAR-, VÁLLALKOZÁS- ÉS KKV-POLITIKA

02 02. ALCÍM — A VÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉT ÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKAT SEGÍTŐ PROGRAM (COSME)
(folytatás)

02 02 77

(folytatás)

02 02 77 26

Kísérleti projekt – Megosztáson alapuló gazdasági vállalkozások indítását támogató kezdeményezés – az európai
vállalkozás jövőjének finanszírozása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2 500 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 250 000

Megjegyzések
A kísérleti projekt célja a megosztáson alapuló gazdaságban tevékenykedő induló vállalkozások finanszírozása. A
projekt segíti az induló vállalkozásokat az elképzelésük kidolgozásában azáltal, hogy fedezi a kezdeti költségek legalább
egy részét, és a legambiciózusabb és legkockázatosabb ötletekre épülő vállalkozásoknak lehetőség szerint pénzügyi
garanciát biztosít. Tekintve az ilyen típusú kezdeményezések kis volumenét és szerényebb költségeit, a projekt már egy
viszonylag szűkebb uniós keretből is nagy számú kisvállalkozás létrejöttét segítheti elő, amelyek aztán az ágazat komoly
versenyszereplőivé válhatnak.
Konkrét célkitűzések:
— annak megállapítása, hogy mely ágazatokban kínálhat előnyöket a megosztáson alapuló gazdasági modell,
— azon jogi eszközök meghatározása, amelyekkel szabályozható a megosztáson alapuló gazdaság a benne rejlő
innovációs lehetőségek gyengítése nélkül,
— a megosztáson alapuló gazdaság aktuális európai helyzetének feltérképezése, a bevált gyakorlatok tagállamok és
érintett üzleti szervezetek közötti megosztásával,
— pénzügyi támogatás és gazdasági biztosítékok felajánlása az ígéretes vállalkozásoknak, még ha üzleti tervük túl
kockázatos is a szokásos banki finanszírozáshoz,
— a megosztásalapú gazdaság európai értékekkel összhangban lévő, a fogyasztók és a munkát végzők jogait
tiszteletben tartó modelljének kidolgozása.
Javasolt intézkedések:
— együttműködés a helyi társaságokkal és egyesületekkel a megosztásalapú gazdaságban tevékenykedő vállalkozások
európai hálózatának létrehozása céljából,
— ösztöndíjak és pénzügyi támogatási formák létrehozása olyan kutatók és fiatal vállalkozók részére, akik munkája a
megosztásalapú gazdasághoz kapcsolódó területekre koncentrálódik.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
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BIZOTTSÁG
02. CÍM — BELSŐ PIAC, IPAR-, VÁLLALKOZÁS- ÉS KKV-POLITIKA

02 02. ALCÍM — A VÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉT ÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKAT SEGÍTŐ PROGRAM (COSME)
(folytatás)

02 02 77

(folytatás)

02 02 77 27

Kísérleti projekt – Az ifjúsági munkanélküliség csökkentése és szövetkezetek létrehozása az EU-n belüli munkalehetőségek javítása érdekében
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

500 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

250 000

Megjegyzések
Az Unióban jelenleg két munkanélküliség által sújtott csoport jelentős kiaknázatlan potenciállal bír: a fiatalok és a
felsőfokú végzettséggel rendelkezők. Ezek a csoportok munkahelyeket hozhatnának létre az Unióban olyan szövetkezetekben dolgozva, amelyeknek egyúttal tulajdonosai, ám ehhez tanácsadásra és támogatásra van szükségük, munkaerőpiaci képzés formájában.
A munkavállalói szövetkezetek a vállalkozások indításának gazdaságilag megvalósítható módjai, és közösségi jellegük,
valamint a lehetőségek és kötelezettségek megosztása révén alacsony kockázat mellett lehetővé teszik a résztvevők
számára, hogy egyidejűleg dolgozzanak, illetve birtokolják a vállalkozás egy részét. A résztvevők új munkavállalói
szövetkezeteket hoznak létre, amelyek a tagság érdekében és hasznára egyesítik az egyéni szakképzettségeket és tudást.
Ezek a szövetkezetek jó eséllyel kínálnak fenntartható munkahelyeket tulajdonosaiknak/foglalkoztatottjaiknak, mivel
versenyelőnnyel bírnak a legtöbb más típusú vállalkozással szemben, alacsony általános költségeik révén. A kísérleti
projektet a tervek szerint három különböző uniós országban indítják el, amelyek a legtöbb tapasztalattal bírnak ezen a
téren.
A fő cél az ifjúsági munkanélküliség csökkentéséhez való hozzájárulás, a terület bevált gyakorlatainak meghonosítása
révén Európa-szerte. A kísérleti projekt felépítése a következő:
— előkészítő lépések és a program elindítása a három országban (1. év),
— a tanfolyamok kidolgozása és megvalósítása (1. és 2. év),
— szövetkezetek nyomon követése és létrehozása a célcsoportok részvételével (2. év),
— a vállalkozás működését gátló jogi akadályok szakértők általi értékelése (3. év, a kísérleti projekt előkészítő
intézkedésként való folytatása esetén),
— az eredmények értékelése (3. év, a kísérleti projekt előkészítő intézkedésként való esetleges folytatásakor), valamint
— az eredményekről készült jelentés, beleértve a lehetséges további működési tevékenységre vonatkozó javaslatot (3.
év, a kísérleti projekt előkészítő intézkedésként való folytatása esetén).
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
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BIZOTTSÁG
02. CÍM — BELSŐ PIAC, IPAR-, VÁLLALKOZÁS- ÉS KKV-POLITIKA

02 02. ALCÍM — A VÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉT ÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKAT SEGÍTŐ PROGRAM (COSME)
(folytatás)

02 02 77

(folytatás)

02 02 77 28

Kísérleti projekt – „A nők részvételének fokozását szolgáló kkv-eszköz”
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

500 000

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

250 000

Megjegyzések
E kísérleti projekt célja, hogy lehetővé tegye az uniós székhellyel rendelkező vagy a Horizont 2020 országokban
létrehozott kis- és középvállalkozások számára, hogy uniós finanszírozásban és támogatásban részesüljenek olyan
innovációs projektekre, amelyek elősegítik növekedésüket és tevékenységeik más országokra való kiterjesztését
(Európában és azon túl).
Az 1. és a 2. szakaszban mindvégig biztosított az innovációs és üzleti coaching a kkv-k segítése érdekében. A kísérleti
projekt speciális coachingprogramot hoz létre a női vállalkozók számára, párhuzamosan a már meglévő programmal.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
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BIZOTTSÁG
02. CÍM — BELSŐ PIAC, IPAR-, VÁLLALKOZÁS- ÉS KKV-POLITIKA

02 03. ALCÍM — ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BELSŐ PIACA
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK

02 03

ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BELSŐ PIACA

02 03 01

Az áruk és szolgáltatások
belső piacának működése és
fejlesztése
1,1

Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

%
2014–2016.
évi
kifizetések

Kifizetések

22 693 000

18 500 000

21 885 000

16 742 549

22 473 877,89

18 777 440,64

101,50

02 03 02

A jogszabályok egységesítése és közelítése

02 03 02 01

A CEN, CENELEC és ETSI
szabványosítási tevékenységeihez nyújtott támogatás

1,1

17 970 000

18 100 000

17 843 714

16 100 331

18 011 319,26

18 304 054,96

101,13

Támogatás a kis- és középvállalkozásokat (kkv),
valamint a dolgozói
érdekcsoportokat képviselő
szervezeteknek az európai
szabványügyi tevékenységekben

1,1

3 843 000

3 700 000

3 816 286

2 175 774

3 054 559,94

2 001 606,26

54,10

21 813 000

21 800 000

21 660 000

18 276 105

21 065 879,20

20 305 661,22

93,15

02 03 02 02

02 03 02. jogcímcsoport –
Részösszeg
02 03 03

Európai Vegyianyagügynökség – A vegyi
anyagokra vonatkozó jogi
szabályozás

1,1

72 805 000

72 805 000

7 800 000

7 800 000

0,—

0,—

0

02 03 04

A belső piac irányítási
eszközei

1,1

3 650 000

3 500 000

4 000 000

3 394 146

3 986 424,54

2 956 425,34

84,47

02 03 77

Kísérleti projektek és
előkészítő intézkedések

02 03 77 01

Előkészítő intézkedés –
RECAP: az Unió főbb polimerátalakító régióiban
keletkező belső műanyag
hulladék helyi szintű újrahasznosítása

2

p.m.

p.m.

p.m.

597 360

0,—

373 350,—

02 03 77 02

Kísérleti projekt – Egységes
piaci fórum

1,1

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

1 374,52

Előkészítő intézkedés –
Egységes piaci fórum

1,1

p.m.

1 200 000

1 200 000

1 015 000

1 079 236,59

471 443,87

39,29

Kísérleti projekt – A
hagyományos kereskedelmet
támogató intézkedések

1,1

p.m.

500 000

1 000 000

500 000

02 03 77. jogcímcsoport –
Részösszeg

p.m.

1 700 000

2 200 000

2 112 360

1 079 236,59

846 168,39

49,77

02 03. alcím – Összesen

120 961 000

118 305 000

57 545 000

48 325 160

48 605 418,22

42 885 695,59

36,25

02 03 77 03
02 03 77 04

02 03 01

p.m.

Az áruk és szolgáltatások belső piacának működése és fejlesztése
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

22 693 000

Kifizetések

18 500 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

21 885 000

Kifizetések

16 742 549

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

22 473 877,89

Kifizetések

18 777 440,64

Megjegyzések
Korábbi 02 03 01. és 12 02 01. jogcímcsoport (részben)
Az előirányzat a belső piac megvalósításához, működéséhez és fejlesztéséhez hozzájáruló intézkedésekkel kapcsolatban
felmerülő költségek fedezésére szolgál:
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BIZOTTSÁG
02. CÍM — BELSŐ PIAC, IPAR-, VÁLLALKOZÁS- ÉS KKV-POLITIKA

02 03. ALCÍM — ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BELSŐ PIACA (folytatás)

02 03 01

(folytatás)
— olyan intézkedések, amelyek célja a belső piac hatékonyabb működésének biztosítása, valamint annak elérése, hogy
az állampolgárok és az üzleti vállalkozások a legteljesebb mértékben évezhessék a határok nélküli belső piac
megnyitásából és elmélyítéséből eredő jogokat és lehetőségeket, valamint hogy ezekkel a jogokkal és lehetőségekkel
teljes egészében élni tudjanak és élvezhessék azok előnyeit; továbbá az állampolgárok és a vállalkozások részéről a
jogoknak és lehetőségeknek a gyakorlati igénybevételére vonatkozó nyomonkövetési és értékelési intézkedések,
amelyek célja a jogok teljes körű gyakorlását korlátozó összes akadály azonosítása és azok eltávolításának segítése,
— szabványok közelítése és a műszaki szabványokra és szabályozásokra vonatkozó tájékoztató rendszer bevezetése; a
tagállamok, az EFTA-államok és Törökország által bejelentett szabályozás tanulmányozása, valamint a műszaki
szabályzattervezetek lefordítása,
— az igazgatási és technikai koordináció, valamint a bejelentett szervezetek közötti együttműködés finanszírozása,
támogatások az Európai Műszaki Jóváhagyási Szervezet (EOTA) számára és a külső szervek által vállalt uniós érdekű
projektek támogatása,
— az uniós jogszabályok alkalmazása a következőkre: orvostechnikai eszközök, kozmetikai termékek, élelmiszerek,
textilipari termékek, vegyi anyagok, anyagok és készítmények osztályozása és címkézése, járművek és biztonság,
játékok, jogi metrológia, előrecsomagolás és környezetminőség, aeroszoladagolók, valamint az uniós jogszabályok
jobb megismertetését célzó tájékoztatási és publikációs intézkedések,
— a szabályok teljes körű felülvizsgálata a szükséges változtatásokra tekintettel, a meghozott intézkedések teljes körű
elemzése a belső piac megfelelő működésére tekintettel és a belső piacnak az üzleti szereplőkre és a gazdaságra
gyakorolt átfogó hatásának elemzése, ideértve az adatok vásárlását és a Bizottság főosztályainak a külső adatbázisokhoz történő hozzáférését, valamint azokat a célzott tevékenységeket is, amelyek a belső piac működésének és a
piac segítésében történő aktív részvétele hasznosságának a jobb megértésére irányulnak,
— az „új megközelítés” irányelvek alkalmazási területein a szektorok közeledésének gyorsítása, különösen az „új
megközelítés” kiterjesztése más szektorokra,
— a stratégiai program végrehajtása a belső piacon és a piacmonitoring területén, a 765/2008/EK rendelet végrehajtási
intézkedései, mind az infrastruktúra, mind a piacfelügyelet tekintetében, valamint végrehajtási intézkedések a 764/
2008/EK rendelethez az egyes nemzeti műszaki szabályoknak a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott termékekre történő alkalmazására vonatkozó eljárások tekintetében,
— a biztonság és védelem egységes térségének kifejlesztése a védelmi vonatkozású termékek Unión belüli transzferére
vonatkozó feltételek egyszerűsítéséről szóló 2009/43/EK irányelvre vonatkozó végrehajtási intézkedések, valamint
az e termékekre vonatkozó közbeszerzési eljárások összehangolását célzó, uniós szintű intézkedések révén; valamint
adott esetben tanulmányok és az elfogadott jogszabályok alkalmazását illetően a tudatosság fokozását célzó
intézkedések kidolgozása,
— a kölcsönös elismerésről szóló egyezmények tárgyalásain való részvétel és az európai megállapodások alapján a
társult országokban az uniós vívmányok átvételére nyújtott támogatás,
— az 1907/2006/EK rendelet végrehajtási intézkedései, különösen a REACH-rendelet felülvizsgálata (COM(2013) 49
final) nyomán hozott intézkedések,
— a 2014/60/EU irányelv végrehajtásával kapcsolatos intézkedések,
— a közbeszerzési szerződéseket szabályozó rendelkezések végrehajtása és nyomon követése azok optimális
működésének és a pályázati eljárás valódi nyitottságának a biztosítása céljából, ideértve az e szerződésekben részes
felek tudatosságának fokozását és a szerződő felek továbbképzését; új technológiák bevezetése és alkalmazása az e
szerződések által érintett különböző működési területeken; a jogszabályi és szabályozási keretek folyamatos
adaptációja az e szerződésekből eredő fejlemények, különösen a piacok globalizációja, valamint a meglévő vagy a
jövőben létrehozandó nemzetközi egyezmények fényében,
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— az igazgatási együttműködés erősítése, többek között a belső piaci információs rendszer (IMI) segítségével; a belső
piacra vonatkozó jogszabályok elmélyítése és a tagállamok közötti megfelelő alkalmazása, valamint az igazgatási
együttműködés támogatása a belső piacra vonatkozó jogszabályok végrehajtásáért felelős hatóságok között, az éves
politikai stratégiában meghatározottaknak megfelelően a lisszaboni stratégiai célkitűzések elérése érdekében,
— olyan intézkedések, amelyek célja a belső piac megvalósításának és irányításának biztosítása, különösen a szolgáltatások szabad mozgása, a szakmák elismerése, a szellemi és ipari tulajdon terén, különösen az uniós szabadalom
bevezetésére irányuló javaslatok kidolgozása,
— a szolgáltatások belső piacát érintő akadályok megszüntetése hatásának és a postai szolgáltatások fokozatos
liberalizálásának figyelemmel kísérése keretében a bevezetett intézkedések hatásának elemzése, a postai szolgáltatásokkal kapcsolatos uniós szakpolitikák koordinálása a nemzetközi rendszereket és különösen az Egyetemes
Postaegyesület (UPU) tevékenységében részt vevőket illetően; együttműködés közép- és kelet-európai országokkal;
az Általános egyezmény a szolgáltatások kereskedelméről (GATS) rendelkezéseinek a posta területén történő
alkalmazásával kapcsolatos konkrét vonatkozások és az UPU szabályzatával fennálló átfedések elemzése.
Az előirányzat továbbá az e jogcímcsoport alá tartozó program vagy intézkedések célkitűzéseinek eléréséhez
közvetlenül kapcsolódó tanulmányokkal, szakértői találkozókkal, tájékoztatással és kiadványokkal kapcsolatos
kiadások – mint a műszaki előírásokkal kapcsolatos vagy a belső piacot érintően elindított szakpolitikák végrehajtásához és felügyeletéhez kötődő informatikai rendszerek karbantartása, frissítése és fejlesztése –, valamint minden
más technikai és igazgatási jellegű segítségnyújtáshoz kapcsolódó kiadás fedezésére szolgál, amelyekhez nem kapcsolódnak hatósági feladatok.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államoktól
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával
összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

Jogalap
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdésében szereplő, a Bizottság intézményi szintű előjogaiból eredő
feladat.
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (2012-es konszolidált változat) és különösen annak 34. és 36. cikke (HL
C 326., 2012.10.26.).
A mérőedényként használt palackokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1974. december 19-i 75/
107/EGK tanácsi irányelv (HL L 42., 1975.2.15., 14. o.).
A kozmetikai termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1975. május 20-i 75/324/EGK tanácsi
irányelv (HL L 147., 1975.6.9., 40. o.).
Az egyes előrecsomagolt áruk tömeg vagy térfogat alapján történő kiszerelésére vonatkozó tagállami jogszabályok
közelítéséről szóló, 1976. január 20-i 76/211/EGK tanácsi irányelv (HL L 46., 1976.2.21., 1. o.).
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A kozmetikai termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/768/EGK tanácsi
irányelv (HL L 262., 1976.9.27., 169. o.).
A mértékegységekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről és a 71/354/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 1979. december 20-i 80/181/EGK tanácsi irányelv (HL L 39., 1980.2.15., 40. o.).
A hibás termékekért való felelősségre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1985. július 25-i 85/374/EGK tanácsi irányelv (HL L 210., 1985.8.7., 29. o.).
Az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek árának megállapítását, valamint a nemzeti egészségbiztosítási rendszerekbe
történő felvételüket szabályozó intézkedések átláthatóságáról szóló, 1988. december 21-i 89/105/EGK tanácsi irányelv
(HL L 40., 1989.2.11., 8. o.).
Az aktív beültethető orvostechnikai eszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1990. június 20-i
90/385/EGK tanácsi irányelv (HL L 189., 1990.7.20., 17. o.).
A fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló, 1991. június 18-i 91/477/EGK tanácsi irányelv
(HL L 256., 1991.9.13., 51. o.).
A Bizottságot a Közösség és egyes, tagsággal nem rendelkező országok között a kölcsönös elismeréssel kapcsolatos
megállapodások tárgyalására felhatalmazó, 1992. szeptember 21-i (8300/92) tanácsi határozat.
Az élelmiszerekre vonatkozó kérdések tudományos vizsgálatában a tagállamok által a Bizottságnak nyújtott támogatásról és a tagállamok együttműködéséről szóló, 1993. február 25-i 93/5/EGK tanácsi irányelv (HL L 52., 1993.3.4.,
18. o.).
A tagállam területéről jogellenesen kiszállított kulturális tárgyak visszaszolgáltatásáról szóló, 1993. március 15-i 93/7/
EGK tanácsi irányelv (HL L 74., 1993.3.27., 74. o.).
A létező anyagok kockázatainak értékeléséről és ellenőrzéséről szóló, 1993. március 23-i 793/93/EGK tanácsi rendelet
(HL L 84., 1993.4.5., 1. o.).
A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalomba hozatalára és felügyeletére vonatozó rendelkezések harmonizációjáról szóló, 1993. április 5-i 93/15/EGK tanácsi irányelv (HL L 121., 1993.5.15., 20. o.).
Az orvostechnikai eszközökről szóló, 1993. június 14-i 93/42/EGK tanácsi irányelv (HL L 169., 1993.7.12., 1. o.).
A megfelelőségértékelési eljárások különböző szakaszainak moduljairól és a CE megfelelőségi jelölés feltüntetését és
használatát rögzítő, a műszaki harmonizációs irányelvekben használni kívánt szabályokról szóló, 1993. július 22-i 93/
465/EGK tanácsi határozat (HL L 220., 1993.8.30., 23. o.).
Az Európai gyógyszerkönyv kidolgozásáról szóló egyezménynek az Európai Közösség nevében való elfogadásáról szóló,
1994. június 16-i 94/358/EK tanácsi határozat (HL L 158., 1994.6.25., 17. o.).
A tagállam területéről jogellenesen kiszállított kulturális tárgyak visszaszolgáltatásáról szóló 93/7/EGK tanácsi irányelv
módosításáról szóló, 1997. február 17-i 96/100/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 60., 1997.3.1., 59. o.).
Az európai megfelelőségértékelési megállapodások tárgyalásához készült bizottsági irányelvekről szóló, 1992.
szeptember 21-i tanácsi határozat bizottsági értelmezése 113. cikkének megerősítéséről szóló (8453/97) tanácsi
határozat.
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A műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom
szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv (HL L 204., 1998.7.21., 37. o.).
A műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló 98/34/EK
irányelv módosításáról szóló, 1998. július 20-i 98/48/EK európai parlament és tanácsi irányelv (HL L 217., 1998.8.5.,
18. o.).
Az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló, 1998. október 27-i 98/79/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv (HL L 331., 1998.12.7., 1. o.).
Az áruknak a tagállamok közötti szabad mozgásával kapcsolatban a belső piac működéséről szóló, 1998. december 7-i
2679/98/EK tanácsi rendelet (HL L 337., 1998.12.12., 8. o.).
A kávé- és a cikóriakivonatokról szóló, 1999. február 22-i 1999/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
(HL L 66., 1999.3.13., 26. o.).
A hordozható nyomástartó berendezésekről szóló, 1999. április 29-i 1999/36/EK tanácsi irányelv (HL L 138., 1999.6.1.,
20. o.).
A személyszállító kötélvontatású vasutakról szóló, 2000. március 20-i 2000/9/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
(HL L 106., 2000.5.3., 21. o.).
A kültéri használatra tervezett berendezések zajkibocsátására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló,
2000. május 8-i 2000/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 162., 2000.7.3., 1. o.).
A kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló, 2000. június 29-i 2000/35/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 200., 2000.8.8., 35. o.).
A mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokról szóló
3448/93/EK rendelet módosításáról szóló, 2000. november 20-i 2580/2000/EK tanácsi rendelet
(HL L 298., 2000.11.25., 5. o.).
Az állatgyógyászati készítmények közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/82/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv (HL L 311., 2001.11.28., 1. o.).
Az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 311., 2001.11.28., 67. o.).
Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló,
2003. január 27-i 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 37., 2003.2.13., 19. o.).
Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló, 2003. január 27-i 2002/96/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv (HL L 37., 2003.2.13., 24. o.).
Az európai szövetkezet (SCE) statútumáról szóló, 2003. július 22-i 1435/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 207.,
2003.8.18., 1. o.).
A műtrágyákról szóló, 2003.
(HL L 304., 2003.11.21., 1. o.).
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A gyalogosok és más veszélyeztetett úthasználók gépjárművel való ütközést megelőző, illetve annak során történő
védelméről és a 70/156/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. november 17-i 2003/102/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 321., 2003.12.6., 15. o.).
A kábítószer-prekurzorokról szóló, 2004. február 11-i 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 47., 2004.2.18., 1. o.).
A helyes laboratóriumi gyakorlat (GLP) vizsgálatáról és ellenőrzéséről szóló, 2004. február 11-i 2004/9/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 50., 2004.2.20., 28. o.).
A helyes laboratóriumi gyakorlat elveinek alkalmazására és annak a vegyi anyagokkal végzett kísérleteknél történő
alkalmazásának ellenőrzésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló,
2004. február 11-i 2004/10/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 50., 2004.2.20., 44. o.).
A mosó- és tisztítószerekről szóló, 2004. március 31-i 648/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 104., 2004.4.8., 1. o.).
Az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó
közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 2004. március 31-i
726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 136., 2004.4.30., 1. o.).
A mérőműszerekről szóló, 2004. március 31-i 2004/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 135.,
2004.4.30., 1. o.).
A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyagügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/
EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK
bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).
A pirotechnikai termékek forgalomba hozataláról szóló, 2007. május 23-i 2007/23/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv (HL L 154., 2007.6.14., 1. o.).
Az előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról, a 75/106/EGK és a 80/232/
EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről, valamint a 76/211/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2007.
szeptember 5-i 2007/45/EĶ európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 247., 2007.9.21., 17. o.).
Az egyes nemzeti műszaki szabályoknak a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott termékekre történő
alkalmazására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2008. július 9-i 764/2008/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet (HL L 218., 2008.8.13., 21. o.).
A termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról szóló, 2008. július
9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 218., 2008.8.13., 30. o.).
A termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről, valamint a 93/465/EGK tanácsi határozat hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 768/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 218., 2008.8.13.,
82. o.).
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Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv
módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló,
2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.).
A nem automatikus működésű mérlegekről szóló, 2009. április 23-i 2009/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
(HL L 122., 2009.5.16., 6. o.).
A mérőműszerekre és a metrológiai ellenőrzés módszereire vonatkozó közös rendelkezésekről szóló, 2009. április 23-i
2009/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 106., 2009.4.28., 7. o.).
A védelmi vonatkozású termékek Közösségen belüli transzferére vonatkozó feltételek egyszerűsítéséről szóló, 2009.
május 6-i 2009/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 146., 2009.6.10., 1. o.).
A játékok biztonságáról szóló, 2009. június 18-i 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 170.,
2009.6.30., 1. o.).
Az energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapításának kereteiről
szóló, 2009. október 21-i 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 285., 2009.10.31., 10. o.).
Az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 88.,
2011.4.4., 5. o.).
A textilszál-elnevezésekről és a textiltermékek szálösszetételének ehhez kapcsolódó címkézéséről és jelöléséről, valamint
a 73/44/EGK tanácsi irányelv és a 96/73/EK és a 2008/121/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2011. szeptember 27-i 1007/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 272.,
2011.10.18., 1. o.).
A nem automatikus működésű mérlegek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló,
2014. február 26-i 2014/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 96., 2014.3.29., 107. o.).
A mérőműszerek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló, 2014. február 26-i 2014/
32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 96., 2014.3.29., 149. o.).
A tagállamok területéről jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról és az 1024/2012/EU rendelet
módosításáról szóló, 2014. május 15-i 2014/60/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 159., 2014.5.28., 1.
o.).
Az Európai Parlament és a Tanács irányelvei az új megközelítés alkalmazásáról bizonyos ágazatokban, mint például a
gépipar, az elektromágneses összeférhetőség, rádióberendezések és távközlési végberendezések, kisfeszültségű villamos
berendezések, egyéni védőberendezések, felvonók, robbanásveszélyes légterek, orvostechnikai eszközök, játékok, nyomástartó berendezések, gázüzemű készülékek, építőipar, a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatósága, kedvtelési célú vízi
járművek, gumiabroncsok, gépjárműmotorok emissziója, robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, drótkötélpályák stb.
Tanácsi irányelvek a kereskedelem műszaki akadályainak felszámolásáról az „új megközelítésben” nem szereplő
területeken.
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A CEN, CENELEC és ETSI szabványosítási tevékenységeihez nyújtott támogatás
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

17 970 000

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

18 100 000

17 843 714

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

16 100 331

18 011 319,26

Kifizetések

18 304 054,96

Megjegyzések
A belső piac megfelelő működésének és az európai ipar versenyképessége fenntartásának általános célkitűzésével
összhangban, különösen a szabványok kölcsönös elismerése és megfelelő esetekben európai szabványok létrehozatala
által, az előirányzat a következők fedezésére szolgál:
— az európai szabványügyi szervezetekkel (mint az ETSI, a CEN és a Cenelec) a szabványok kidolgozására kötendő
szerződésekből eredő pénzügyi kötelezettségek,
— a szabványoknak való megfelelés és annak ellenőrzése és a bemutató projektek,
— a fenti programok és projektek végrehajtására vonatkozó szerződésekkel kapcsolatos kiadások. Az érintett
szerződések a következők: kutatási, együttműködési, értékelési, technikai műveleti, koordinációs, ösztöndíj, támogatási, tudományos személyzet képzése és szállítása, nemzetközi megállapodásokban való részvétel, felszerelési
kiadásokhoz való hozzájárulás,
— a szabványügyi szervek teljesítményének növelése,
— a szabványosítás minőségének fejlesztése és annak igazolása,
— az európai szabványok nemzeti szabványokká történő átültetésének támogatása, különösen azok lefordítása által,
— a szabványosítással kapcsolatos tájékoztatásra, promócióra és profiljavításra irányuló intézkedések, és az európai
érdekek érvényesítése a nemzetközi szabványosításban,
— a technikai bizottságok titkári szolgáltatása,
— a szabványoknak való megfelelés tesztelésére irányuló technikai projektek,
— a szabványtervezeteknek a vonatkozó megbízásokkal kapcsolatos megfelelősége vonatkozásában végzett vizsgálatok,
— együttműködési és támogatási programok a harmadik országok részére,
— a nemzetközi információs technológiai szabványok unión belüli egységes alkalmazásához szükséges munka
elvégzése,
— speciális tanúsítási módszerek, a tanúsítás műszaki módszereinek leírása,
— e szabványok alkalmazásának ösztönzése a közbeszerzési szerződésekben,
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02 03 02 01

(folytatás)
— a szabványok készítésére irányuló különböző műveletek koordinációja és azok végrehajtásának ösztönzése
(felhasználói kézikönyvek, bemutatók stb.). A szabványok készítésekor figyelembe kell venni a lehetséges nemi
alapú sajátosságokat.
Az uniós finanszírozást a standardizálási műveletek kereteként és végrehajtása céljából kell felhasználni, egyeztetve a
főbb résztvevőkkel: az ipar, a munkások képviselői, a fogyasztók, adott esetben a női szervezetek, a kis- és középvállalkozások, a nemzeti és európai szabványügyi intézmények, a tagállamok közbeszerzési ügynökségei, valamint
nemzeti és uniós szinten valamennyi felhasználó és ipari döntéshozó.
Az interoperabilitás támogatása érdekében az európai szabványosításról szóló, 2012. október 25-i 1025/2012/EU
európai parlamenti és tanácsi rendeletbe a közbeszerzések esetében alkalmazandó ikt technikai specifikációkra
vonatkozó rendelkezéseket foglaltak.
Jogalap
Az európai szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/
23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv módosításáról, valamint a 87/95/EGK tanácsi határozat és az 1673/2006/EK európai parlamenti és tanácsi
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 316., 2012.11.14., 12. o.).

02 03 02 02

Támogatás a kis- és középvállalkozásokat (kkv), valamint a dolgozói érdekcsoportokat képviselő szervezeteknek az
európai szabványügyi tevékenységekben
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

3 843 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

3 700 000

Kötelezettségvállalások

3 816 286

2014. évi teljesítés

Kifizetések

2 175 774

Kötelezettségvállalások

3 054 559,94

Kifizetések

2 001 606,26

Megjegyzések
Ez az előirányzat a szabványosítás területén a kkv-k és a fogyasztók érdekeit, valamint a környezeti és társadalmi
érdekeket képviselő nem kormányzati és nonprofit európai szervezetek működésére és tevékenységeire fordított
költségek fedezésére szolgál.
Ez a képviselet a szabványosítási folyamatban európai szinten e szervezetek alapító okiratban foglalt célkitűzése, és e
szervezetek a tagállamok legalább kétharmadában a nemzeti nonprofit szervezetek részéről megbízást kaptak az
említett érdekek képviseletére.
Az ezen európai szervezeteknek nyújtott hozzájárulásokat korábban a versenyképességi és innovációs keretprogram, a
fogyasztóvédelmi politika, valamint a környezetvédelmi pénzügyi eszköz, a (LIFE+) fedezte. Az 1025/2012/EU
rendeletben a specifikus programok által finanszírozott, a szabványosítás terén végzett tevékenységek egyetlen jogi
aktusban kerültek összefoglalásra.
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Jogalap
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.).
A fogyasztóvédelmi politika területén közösségi cselekvési program (2007–2013) létrehozásáról szóló, 2006. december
18-i 1926/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 404., 2006.12.30., 39. o.).
A környezetvédelmi célú pénzügyi eszközről (LIFE+) szóló, 2007. május 23-i 614/2007/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 149., 2007.6.9., 17. o.).
Az európai szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/
23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv módosításáról, valamint a 87/95/EGK tanácsi határozat és az 1673/2006/EK európai parlamenti és tanácsi
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 316., 2012.11.14., 12. o.).

02 03 03

Európai Vegyianyag-ügynökség – A vegyi anyagokra vonatkozó jogi szabályozás
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

72 805 000

Kifizetések

72 805 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

7 800 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

7 800 000

Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az Ügynökség személyzeti és igazgatási kiadásainak (1. és 2. cím), valamint a munkaprogrammal
kapcsolatos operatív kiadásainak (3. cím) fedezésére szolgál.
Az Ügynökség köteles tájékoztatni az Európai Parlamentet és a Tanácsot az előirányzatoknak a működési és az
igazgatási kiadások közötti átcsoportosításáról.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államoktól
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával
összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
Az 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 20. cikkének megfelelően visszafizetett összegek címzett
bevételnek minősülnek (a költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének c) pontja), amelyet az általános bevételi
kimutatás 6 6 0 0. jogcíme alatt kell feltüntetni.
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2016-ban az Ügynökség „Díjakból és járulékokból származó bevételei”, valamint az előző évből átvitt többlete nem lesz
elegendő a becsült kiadások fedezésére, így a Bizottság támogatására lesz szüksége. A 2016. évi uniós hozzájárulás
összesen 72 805 000 EUR-t tesz ki.
Jogalap
A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyagügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/
EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK
bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).
Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv
módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló,
2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.).

02 03 04

A belső piac irányítási eszközei
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

3 650 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

3 500 000

Kötelezettségvállalások

4 000 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

3 394 146

Kötelezettségvállalások

3 986 424,54

Kifizetések

2 956 425,34

Megjegyzések
Korábbi 12 02 02. jogcímcsoport
Ez az előirányzat a SOLVIT program irányításához és fejlesztéséhez, valamint az egységes piaccal kapcsolatos
segítségnyújtási szolgáltatásokra vonatkozó cselekvési terv végrehajtásához szükséges intézkedésekkel kapcsolatban
felmerülő költségek fedezésére szolgál.
A SOLVIT rendszer az egyik leghatékonyabb bíróságon kívüli vitarendezési mechanizmusnak bizonyult.
Hatékonyan és eredményesen tudja kezelni az állampolgárok és a vállalkozások azon problémáit, amelyek a belső piacra
vonatkozó jogszabályoknak egy másik tagállam közigazgatási szerve általi helytelen alkalmazásából adódnak. A SOLVIT
rendszer ezenkívül visszajelzéseket tud adni egy olyan online adatbázisrendszer felhasználásával, amely hozzáférhető az
összes koordinációs központ számára, illetve amelyhez az állampolgárok és a vállalkozások közvetlenül fordulhatnak
problémáikkal.
A SOLVIT azonban, mint sok más Unióval kapcsolatos, a nyilvánosság számára segítséget nyújtó szolgáltatás, még
mindig nem igazán ismert a rendszer potenciális felhasználóinak körében. Ugyanakkor a polgárok és a vállalkozások
gyakran nem tudják pontosan, hogy kihez forduljanak információ, segítségnyújtás vagy problémamegoldás iránti
kéréseikkel. Ennek orvoslása érdekében a Bizottság az egységes piac felülvizsgálatának keretében bejelentette, hogy
létre kíván hozni egy internetes elérési pontot, amely a polgárokat és a vállalkozásokat a megfelelő szolgáltatáshoz
irányítja. 2010 októberében a Bizottság elindított egy új weboldalt „Az Ön Európája” néven, amely állampolgárok és
vállalkozások számára nyújt tájékoztatást és közvetlenül az illetékes szolgálatokhoz, például a SOLVIT-hoz irányítja
őket, ha segítségre van szükségük. „Az Ön Európája” és a Europe Direct központi információs szolgáltatás együtt
jelentik a SOLVIT rendszer elérési pontját. A Bizottságnak éves jelentésben kell tájékoztatnia az Európai Parlament
illetékes bizottságát az elérési pont felhasználási gyakoriságáról és az elérési pont további fejlesztését célzó lehetséges
intézkedésekről.
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BIZOTTSÁG
02. CÍM — BELSŐ PIAC, IPAR-, VÁLLALKOZÁS- ÉS KKV-POLITIKA

02 03. ALCÍM — ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BELSŐ PIACA (folytatás)

02 03 04

(folytatás)
A tagállamokat bátorítani kell, hogy tegyék meg a megfelelő intézkedéseket, és tájékoztassák állampolgáraikat az
egységes elérési pont meglétéről.
Ezenkívül a Bizottságnak az állampolgárok és a vállalkozások számára nyújtott, az egységes piaccal kapcsolatos
segítségnyújtási szolgáltatások integrált megközelítésére irányuló, 2008. május 8-i cselekvési tervében számos intézkedést javasoltak a már meglévő segítségnyújtási szolgáltatások közötti együttműködés növelése céljából annak
érdekében, hogy jobb, gyorsabb és korszerűbb általános szolgáltatást kapjanak a polgárok és a vállalkozások.
E szolgáltatások támogatását továbbá koordináltabban kell végezni, annak elkerülése érdekében, hogy a polgárokat és
vállalkozásokat megzavarja a túlságosan sok különféle elnevezés.
A Bizottságnak továbbá tájékoztatnia kell az Európai Parlament illetékes bizottságát az e téren tett konkrét lépésekről.

Jogalap
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdésében szereplő, a Bizottság intézményi szintű előjogaiból eredő
feladat.

02 03 77

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

02 03 77 01

Előkészítő intézkedés – RECAP: az Unió főbb polimerátalakító régióiban keletkező belső műanyag hulladék helyi szintű
újrahasznosítása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

597 360

Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

373 350,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások
fedezésére szolgál.

Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
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BIZOTTSÁG
02. CÍM — BELSŐ PIAC, IPAR-, VÁLLALKOZÁS- ÉS KKV-POLITIKA

02 03. ALCÍM — ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BELSŐ PIACA (folytatás)

02 03 77

(folytatás)

02 03 77 02

Kísérleti projekt – Egységes piaci fórum
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

1 374,52

Megjegyzések
Korábbi 12 02 77 01. jogcím
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
02 03 77 03

Előkészítő intézkedés – Egységes piaci fórum
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

1 200 000

Kötelezettségvállalások

1 200 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

1 015 000

Kötelezettségvállalások

1 079 236,59

Kifizetések

471 443,87

Megjegyzések
Korábbi 12 02 77 03. jogcím
Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

L 48/486

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
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02 03 77

(folytatás)

02 03 77 04

Kísérleti projekt – A hagyományos kereskedelmet támogató intézkedések
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

500 000

Kötelezettségvállalások

1 000 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

500 000

Megjegyzések
Korábbi 12 02 77 06. jogcím
Ez az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Ez az előirányzat a hagyományos kereskedelmet támogató intézkedések dinamizálását hivatott előmozdítani a
hagyományos kereskedelem felélénkítése és modernizálása érdekében. A kísérleti projekt hozzájárul a fellépések
összehangolásához és a különböző eszközökből származó finanszírozás becsatornázásához, hogy ezáltal jobb
válaszok szülessenek az ágazat sajátos problémáira.
A kísérleti projekt az alábbiakból áll:
1.

a hagyományos kereskedelem ágazatának felmérése, azonosítva az ágazatot érintő jelenlegi korlátokat és fenyegetéseket;

2.

megoldási javaslatok kidolgozása az ágazat felélénkítése és modernizálása érdekében;

3.

az ágazat vonatkozásában közvetlenül vagy közvetve felhasználható uniós eszközök és támogatások azonosítása;

4.

a rendelkezésre álló eszközök, fellépések, intézkedések és támogatások ágazat általi igénybevételének felmérése;

5.

annak értékelése, hogy mennyiben megfelelőek a jelenlegi eszközök a hagyományos kereskedelem szükségleteinek
kielégítéséhez, valamint az elvégzett értékeléssel összhangban javaslatok kidolgozása az eszközök esetleges
kiigazítására vonatkozóan;

6.

a 2. pontban említett javaslatok végrehajtása;

7.

az eredmények értékelése, megvizsgálva egy, a hagyományos kereskedelem támogatását célzó esetleges jövőbeni
uniós program megvalósíthatóságát.

Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
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02 04. ALCÍM — HORIZONT 2020 – A VÁLLALKOZÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KUTATÁSOK
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK

Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

02 04

HORIZONT 2020 – A
VÁLLALKOZÁSOKHOZ
KAPCSOLÓDÓ
KUTATÁSOK

02 04 02

Ipari vezető szerep

02 04 02 01

Vezető szerep az
űrkutatásban

1,1

159 792 893

147 533 544

165 847 152

113 594 175

A kockázatfinanszírozáshoz
jutás lehetőségének bővítése
a kutatásba és innovációba
való beruházás érdekében

1,1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

02 04 02 02

02 04 02 03

A kis- és középvállalkozások
(kkv-k) körében az innováció
fokozása
1,1
02 04 02. jogcímcsoport –
Részösszeg

02 04 03

Társadalmi kihívások

02 04 03 01

Az erőforrás-hatékony és az
éghajlatváltozásra
rugalmasan reagáló
gazdaság, valamint a fenntartható nyersanyagellátás
megvalósítása

1,1

02 04 03. jogcímcsoport –
Részösszeg

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

172 706 335,43

48 624 466,14

0,—

0,—

18 500 000

34 105 989

17 650 787

33 075 345,—

2 939 912,13

15,89

195 531 307

166 033 544

199 953 141

131 244 962

205 781 680,43

51 564 378,27

31,06

75 016 498

62 200 000

73 904 264

30 583 047

74 997 291,—

7 225 024,21

11,62

75 016 498

62 200 000

73 904 264

30 583 047

74 997 291,—

7 225 024,21

11,62

Az Európai Gazdasági
Térségen kívüli harmadik
felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból származó
előirányzatok

02 04 50 01

Az (Európai Gazdasági
Térségen kívüli) harmadik
felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból
származó előirányzatok
(2014–2020 között)
1,1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

11 771 890,09

69 676,86

Az (Európai Gazdasági
Térségen kívüli) harmadik
felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból
származó előirányzatok
(2014 előtt)
1,1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

8 052,—

4 014 736,95

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

11 779 942,09

4 084 413,81

15 971,73

143 419 467,32

02 04 50. jogcímcsoport –
Részösszeg
02 04 51

A korábbi keretprogramok
lezárása – Hetedik közösségi
keretprogram (2007–2013) 1,1

32,96

35 738 414

02 04 50

02 04 50 02

%
2014–2016.
évi
kifizetések

p.m.

85 800 000

p.m.

97 930 358

167,16
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02 04. ALCÍM — HORIZONT 2020 – A VÁLLALKOZÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KUTATÁSOK (folytatás)
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím
02 04 52

02 04 53

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1,1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

A versenyképességi és innovációs keretprogram innovációs részének
(2007–2013) lezárása
1,1

p.m.

27 600 000

p.m.

500 000

1 000 000

500 000

500 000

500 000

1 000 000

500 000

02 04 77. jogcímcsoport –
Részösszeg

500 000

1 000 000

2 000 000

1 000 000

02 04. alcím – Összesen

271 047 805

342 633 544

275 857 405

297 021 123

A korábbi (2007 előtti)
keretprogramok lezárása

02 04 77

Kísérleti projektek és
előkészítő intézkedések

02 04 77 01

Kísérleti projekt – Uniós
technikai keret megtervezése,
végrehajtása és kivitelezése
annak értékelésére, hogy a
112-es hívószámú közbiztonsági válaszpontok (KBVP)
készen állnak-e a GNSS-helymeghatározó adatok és a
112 segélyhívó alkalmazások
egyéb adatainak az európai
közbiztonsági válaszpontok
számára történő biztonságos
és megbízható továbbítására 1,1

02 04 77 02

2015. évi előirányzatok

Kísérleti projekt – A KBVP-re
vonatkozó kutatás
1,1

p.m.

36 262 756

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

%
2014–2016.
évi
kifizetések

0,—

0,—

2 269,69

54 146 048,73

196,18

292 577 154,94

260 439 332,34

76,01

Megjegyzések
E megjegyzések az ebben az alcímben található valamennyi költségvetési címsorra alkalmazandók.
Az előirányzat a 2014–2020-ra szóló „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramban, valamint a korábbi
kutatási programok (a Hetedik keretprogram és az azt megelőző keretprogramok) és a korábbi versenyképességi és
innovációs keretprogram befejezésére kerül felhasználásra.
A „Horizont 2020” központi szerepet tölt be az Európa 2020 stratégia „Innovatív Unió” elnevezésű kiemelt
kezdeményezésében, illetve más kiemelt kezdeményezésekben, közelebbről az „Erőforrás-hatékony Európa”, az „Iparpolitika a globalizáció korában” és az európai digitális menetrend kiemelt kezdeményezésekben, valamint az Európai
Kutatási Térség fejlesztésében és működtetésében. A „Horizont 2020” keretprogram kellő mennyiségű további kutatás-,
fejlesztés- és innovációfinanszírozás mozgósítása révén hozzájárul a tudás- és innovációalapú gazdaságnak az Unió
egészében történő kiépítéséhez. A keretprogram az Európai Unió működéséről szóló szerződés 179. cikkében
megállapított általános célkitűzések megvalósítása érdekében kerül végrehajtásra, hogy hozzájáruljon az Európai
Kutatási Térségen alapuló, tudásalapú társadalom létrehozásához azáltal, hogy az egész Unióban valamennyi szinten
támogatja a határokon átnyúló együttműködést, az emberi tudás végső határáig fokozza a dinamizmust, a kreativitást és
az európai kutatás kiválóságát, minőségileg és mennyiségileg erősíti az európai kutatási és technológiai
humánerőforrást, valamint Európa-szerte a kutatási és innovációs kapacitást, és gondoskodik legelőnyösebb kihasználásukról. Különleges figyelmet fognak fordítani női vállalkozók és kutatók bevonására, megerősítendő részvételüket az
innováción és tudáson alapuló gazdaságban.
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02 04. ALCÍM — HORIZONT 2020 – A VÁLLALKOZÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KUTATÁSOK (folytatás)

E jogcímcsoportok és jogcímek alatt történik meg a Bizottság által szervezett, európai érdeklődésre számot tartó magas
szintű tudományos és technológiai találkozók, konferenciák, munkaértekezletek és szemináriumok költségének, az Unió
nevében – többek között az Európai Kutatási Térséggel összefüggésben – uniós cselekvésre megfelelő új kutatási
területek vizsgálata érdekében végzett, magas szintű tudományos és technológiai elemzések és értékelések, a programok
– köztük a korábbi keretprogramok intézkedései – eredményeinek figyelemmel kísérésének és közzétételének elszámolása.
Ez az előirányzat a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) részvételi és terjesztési
szabályainak megállapításáról, valamint az 1906/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december
11-i 1290/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (HL L 347., 2013.12.20., 81. o.) megfelelően kerül
felhasználásra.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az ezen alcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államoktól származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
A tervek szerint e projektek közül néhány esetében harmadik országok, illetve harmadik országok intézményei is részt
vehetnek a tudományos és műszaki kutatás területén folyó európai együttműködésben. A pénzügyi hozzájárulást a
bevételi kimutatás 6 0 1 3. és 6 0 1 5. jogcíme alatt kell elszámolni, és az kiegészítő előirányzatok rendelkezésre
bocsátására adhat lehetőséget a költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban.
A tudományos és műszaki kutatások terén folyó európai együttműködésben részt vevő államoktól származó bevételt a
bevételi kimutatás 6 0 1 6. jogcíme alatt kell elszámolni, és az kiegészítő előirányzatok rendelkezésre bocsátására adhat
lehetőséget a költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban.
A tagjelölt országok és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók.
A külső szervezetek által uniós tevékenységekhez nyújtott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 3.
jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 21. cikke alapján további előirányzatok nyújthatók.
A további előirányzatok rendelkezésre bocsátására a 02 04 50 01. jogcím alatt kerül sor.
Az alcím igazgatási előirányzatainak rendelkezésre bocsátására a 02 01 05. jogcímcsoport alatt kerül sor.

02 04 02

Ipari vezető szerep
Megjegyzések
A Horizont 2020 e prioritása Európát vonzóbb helyszínné kívánja tenni a kutatás- és innovációfinanszírozás számára
az üzleti élet által fontosnak tartott tevékenységek segítésével, valamint a vállalkozások és a gazdaság jövőbeli
növekedését megalapozó új technológiák fejlesztésének felgyorsításával. A keretprogram e része támogatja a legfontosabb ipari technológiák fejlesztését, megfelelő mértékű finanszírozás rendelkezésre bocsátásával maximalizálja az
európai vállalatok növekedési potenciálját, és segíti a kis- és középvállalkozásokat abban, hogy világelső vállalatokká
nőjék ki magukat.
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02 04 02 01

Vezető szerep az űrkutatásban
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

159 792 893

Kifizetések

147 533 544

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

165 847 152

Kifizetések

113 594 175

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

172 706 335,43

Kifizetések

48 624 466,14

Megjegyzések
Ezen előirányzat célja:
— versenyképes és innovatív űripar és kutatói közösség kialakítása az űrinfrastruktúra fejlesztése és kiaknázása
érdekében, a jövőbeli uniós szakpolitikai és társadalmi szükségletek kielégítése céljából. Tevékenységi területek: az
európai űripar versenyképességének, függetlenségének és innovációs képességének megalapozása, az űrtechnológiai
fejlődés megalapozása, a világűrből származó adatok kiaknázásának megalapozása, továbbá a nemzetközi
űrpartnerségeket támogató európai kutatás megalapozása,
— annak elősegítése, hogy elmozdulás történjen az ipari termelés jelenlegi formáitól a fenntarthatóbb, alacsony széndioxid-kibocsátással járó termelési és feldolgozási lehetőségek felé, amely folyamat innovatívabb termékeket,
folyamatokat és szolgáltatásokat eredményez. Mindenekelőtt az energiaigényes feldolgozóiparban irányul majd a
figyelem a fenntartható és alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó technológiák felé a feldolgozóágazatok versenyképességének növelése érdekében, mégpedig – az értéklánc teljes egészére kiterjedve – az ilyen ipari tevékenységek
forrás- és energiahatékonyságának jelentős mértékű javításán és környezeti hatásának csökkentésén keresztül,
ösztönözve az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiák elterjedését.
Jogalap
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL
L 347., 2013.12.20., 104. o.).
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról és a 2006/971/EK, a 2006/972/EK, a 2006/973/EK, a 2006/974/EK és a 2006/975/EK határozatok hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 3-i 2013/743/EU tanácsi határozat (HL L 347., 2013.12.20., 965. o.) és
különösen annak 3. cikke (2) bekezdése a) pontjának vi. alpontja.
02 04 02 02

A kockázatfinanszírozáshoz jutás lehetőségének bővítése a kutatásba és innovációba való beruházás érdekében
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—
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02 04 02

(folytatás)

02 04 02 02

(folytatás)
Megjegyzések
Ezen előirányzat célja a kutatásba és innovációba való beruházás célját szolgáló kockázatfinanszírozáshoz jutás során
tapasztalható piaci hiányosságok orvoslása. A tőkefinanszírozási eszköz mindenekelőtt a korai szakaszban befektető
kockázatitőke-alapokat célozza majd. Lehetővé fogja tenni a befektetést többek között az indulótőke-alapokba, a
határokon átnyúló indulótőke-alapokba, az „üzleti angyal” társbefektetési eszközökbe, valamint a vállalatok
működésének korai szakaszában szükséges kockázati tőkét nyújtó alapokba. A keresletvezérelt tőkefinanszírozó
eszköz portfolióalapú megközelítést fog alkalmazni, amelynek esetében a kockázatitőke-alapok és más közvetítők
választják ki a befektetések célpontjait képező vállalatokat. Különleges figyelmet kell fordítani a női vállalkozók e
rendszerekben való részvételének előmozdítására.
A költségvetési rendelet 140. cikke (6) bekezdése szerinti, pénzügyi eszközökből származó azon visszafizetésekből –
beleértve a tőke-visszafizetéseket, a felszabadított biztosítékokat és a kölcsönök tőkeösszegének visszafizetését –,
amelyeket a Bizottságnak visszafizettek, és amelyek a bevételi kimutatás 6 3 4 1. jogcíme alá tartoznak, a költségvetési
rendelet 21. cikke (3) bekezdésének i) alpontja szerint további előirányzatok nyújthatók.
Jogalap
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL
L 347., 2013.12.20., 104. o.).
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról és a 2006/971/EK, a 2006/972/EK, a 2006/973/EK, a 2006/974/EK és a 2006/975/EK határozatok hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 3-i 2013/743/EU tanácsi határozat (HL L 347., 2013.12.20., 965. o.) és
különösen annak 3. cikke (2) bekezdésének b) pontja.

02 04 02 03

A kis- és középvállalkozások (kkv-k) körében az innováció fokozása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

35 738 414

Kifizetések

18 500 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

34 105 989

Kifizetések

17 650 787

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

33 075 345,—

Kifizetések

2 939 912,13

Megjegyzések
Ezen előirányzat célja:
— a COSME program keretében finanszírozás nyújtása az Enterprise Europe Network számára a Horizont 2020-hoz
kapcsolódó megerősített szolgáltatásaik vonatkozásában. A támogatás a jobb információs és tanácsadói szolgáltatásoktól a határokon átnyúló innovációs projekteket megvalósítani kívánó kkv-k számára biztosított partnerkeresésen át az innovációt támogató szolgáltatások nyújtásáig terjedhet,
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02 04 02

(folytatás)

02 04 02 03

(folytatás)
— a végrehajtás támogatása és a kkv-specifikus intézkedések kiegészítése a Horizont 2020 teljes területén, különösen a
kkv-k innovációs kapacitásának erősítése érdekében. A tevékenységek közé tartozhat a tudatosság növelése, a
tájékoztatás és terjesztés, a képzéssel és mobilitással kapcsolatos tevékenység, a hálózatépítés és a bevált gyakorlatok
cseréje, a kisvállalkozások számára jelentős uniós hozzáadott értéket képviselő, magas színvonalú innovációtámogatási mechanizmusok és szolgáltatások kifejlesztése (pl. szellemi tulajdon és innováció kezelése, tudástranszfer),
valamint a kkv-k segítése a kutatási és innovációs partnerekkel való kapcsolatteremtésben az Unió egész területén,
lehetővé téve számukra, hogy felhasználják a technológiai újításokat, és fejlesszék saját innovációs kapacitásukat. A
tevékenységek között kell szerepelnie a női vállalkozókat a projektekben való részvételre buzdító tájékoztatási
kampányoknak. Az innovatív kkv-k csoportjait képviselő közvetítő szervezetek felkérést kapnak arra, hogy a
kiegészítő kompetenciákkal rendelkező kkv-kel karöltve több ágazatot és régiót érintő innovációs tevékenységet
folytassanak új ipari értékláncok kialakítása érdekében,
— a cégek innovációs kapacitásának növelése érdekében támogatni kell a piacvezérelt innovációt az általános
innovációs keretfeltételek javítása, valamint azon egyedi akadályok elhárítása révén, amelyek az innovatív cégek,
különösen a kkv-k és a gyors növekedési potenciállal rendelkező középvállalkozások növekedésének útjában állnak.
Támogatást kaphat a szakosodott innovációs támogatás (pl. szellemi tulajdonjogok hasznosítása, beszerzői hálózatok, technológiatranszfer-hivatalok támogatása, stratégiai tervezés) és a közpolitikák innovációs tárgyú felülvizsgálata.
Jogalap
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL
L 347., 2013.12.20., 104. o.).
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról és a 2006/971/EK, a 2006/972/EK, a 2006/973/EK, a 2006/974/EK és a 2006/975/EK határozatok hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 3-i 2013/743/EU tanácsi határozat (HL L 347., 2013.12.20., 965. o.) és
különösen annak 3. cikke (2) bekezdésének c) pontja.

02 04 03

Társadalmi kihívások
Megjegyzések
A Horizont 2020 program e prioritása közvetlenül az Európa 2020 stratégiában azonosított szakpolitikai prioritásokra
és társadalmi kihívásokra reagál. E tevékenységeket a kihívásokból kiinduló olyan megközelítés alkalmazásával kell
végrehajtani, mely egyesíti a különféle területek erőforrásait, technológiáit és tudományágait. A tevékenységek a
kutatástól a piacig elvezető teljes folyamatra kiterjednek, mostantól kiemelt hangsúlyt helyezve az innovációhoz
kapcsolódó tevékenységekre, például a kísérletezésre, a demonstrációra, a tesztelési környezetekre, a közbeszerzések
támogatására, a terméktervezésre, a végfelhasználó-központú innovációra, a szociális innovációra és az innovatív
megoldások piaci elterjedésére. A tevékenységeknek uniós szinten közvetlenül kell támogatniuk a megfelelő ágazati
szakpolitikai kompetenciákat.

02 04 03 01

Az erőforrás-hatékony és az éghajlatváltozásra rugalmasan reagáló gazdaság, valamint a fenntartható nyersanyagellátás
megvalósítása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

75 016 498

Kifizetések

62 200 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

73 904 264

Kifizetések

30 583 047

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

74 997 291,—

Kifizetések

7 225 024,21
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02 04 03

(folytatás)

02 04 03 01

(folytatás)
Megjegyzések
Az előirányzat célja, hogy támogassa a biztonságos nyersanyagellátást, amely a bolygónk adta természeti erőforrások
fenntarthatóságának határain belül képes kielégíteni a világ egyre növekvő népességének igényeit. A tevékenységek a
nyersanyagokkal kapcsolatos tudásalap fejlesztésére és a nyersanyagok költséghatékony és környezetbarát felkutatásához, kitermeléséhez, feldolgozásához, újrahasznosításához és visszanyeréséhez, valamint gazdasági szempontból
vonzó alternatívákkal való helyettesítésükhöz szükséges innovatív megoldások kidolgozására irányulnak.
Támogatni fogják emellett a körkörös gazdaságra vonatkozó üzleti modellek – különösen a kkv-k általi – alkalmazását
hátráltató, például a hulladékáramokból származó anyagok felhasználása, az ipari szimbiózist szolgáló eljárások
kidolgozása és környezetipari klaszterek kiépítése tekintetében jelentkező akadályok felszámolását.
Jogalap
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL
L 347., 2013.12.20., 104. o.).
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról és a 2006/971/EK, a 2006/972/EK, a 2006/973/EK, a 2006/974/EK és a 2006/975/EK határozatok hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 3-i 2013/743/EU tanácsi határozat (HL L 347., 2013.12.20., 965. o.) és
különösen annak 3. cikke (3) bekezdésének e) pontja.

02 04 50

Az Európai Gazdasági Térségen kívüli harmadik felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból származó
előirányzatok

02 04 50 01

Az (Európai Gazdasági Térségen kívüli) harmadik felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból származó
előirányzatok (2014–2020 között)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

11 771 890,09

Kifizetések

69 676,86

Megjegyzések
Korábbi 02 04 50 01. jogcím (részben)
Ez az előirányzat az olyan bevételekkel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál, amelyekből további, a kutatás és
technológiafejlesztés területén indított projektekben a 2014–2020 között időszakban részt vevő (nem az Európai
Gazdasági Térségbe tartozó) harmadik felektől vagy harmadik országoktól származó előirányzatok nyújthatók.
A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban a bevételi kimutatás 6 0 1 3., 6 0 1 5., 6 0 1 6., 6 0 3 1. és 6 0 3 3.
jogcíme alá tartozó bevételekből további előirányzatok nyújthatók.
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02 04 50

(folytatás)

02 04 50 02

Az (Európai Gazdasági Térségen kívüli) harmadik felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból származó
előirányzatok (2014 előtt)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

8 052,—

Kifizetések

4 014 736,95

Megjegyzések
Korábbi 02 04 50 02. jogcím (részben)
Ez az előirányzat az olyan bevételekkel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál, amelyekből további, a kutatás és
technológiafejlesztés területén indított projektekben a 2014-et megelőző időszak folyamán részt vevő (nem az Európai
Gazdasági Térségbe tartozó) harmadik felektől vagy harmadik országoktól származó előirányzatok nyújthatók.
A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban a bevételi kimutatás 6 0 1 3., 6 0 1 5., 6 0 1 6., 6 0 3 1. és 6 0 3 3.
jogcíme alá tartozó bevételekből további előirányzatok nyújthatók.

02 04 51

A korábbi keretprogramok lezárása – Hetedik közösségi keretprogram (2007–2013)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

85 800 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

97 930 358

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

15 971,73

Kifizetések

143 419 467,32

Megjegyzések
Korábbi 02 04 51. jogcímcsoport (részben)
Ez az előirányzat az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államoktól
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával
összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
Ez az előirányzat az olyan bevételekkel kapcsolatos kiadások fedezésére is szolgál, amelyekből további előirányzatok
nyújthatók, és amelyek a kutatási és technológiai fejlesztési projektekben részt vevő (az Európai Gazdasági Térségen
kívüli) harmadik felektől vagy harmadik országoktól származnak.
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A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban a bevételi kimutatás 6 0 1 3., 6 0 1 5., 6 0 1 6., 6 0 3 1. és 6 0 3 3.
jogcíme alá tartozó bevételekből további előirányzatok nyújthatók.
Jogalap
Az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjáról (2007–2013) szóló, 2006. december 18-i 1982/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 412.,
2006.12.30., 1. o.).
A hetedik keretprogram (2007–2013) cselekvéseiben a vállalkozások, a kutatóközpontok és az egyetemek részvételére,
valamint a kutatási eredmények terjesztésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2006. december 18-i 1906/
2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 391., 2006.12.30., 1. o.).
Az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjának (2007–2013) végrehajtására irányuló Együttműködés egyedi programról szóló, 2006. december 19-i 2006/
971/EK tanácsi határozat (HL L 400., 2006.12.30., 86. o.).

02 04 52

A korábbi (2007 előtti) keretprogramok lezárása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a 2003 előtti kutatási programokkal kapcsolatos korábbi kötelezettségvállalások fedezésére szolgál.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államoktól
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával
összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

Jogalap
A Közösség kutatási és technológiai fejlesztési tevékenységekre vonatkozó keretprogramjáról (1987–1991) szóló, 1987.
szeptember 28-i 87/516/Euratom, EGK tanácsi határozat (HL L 302., 1987.10.24., 1. o.).
A Közösség kutatási és technológiai fejlesztési tevékenységekre vonatkozó keretprogramjáról (1990–1994) szóló, 1990.
április 23-i 90/221/Euratom, EGK tanácsi határozat (HL L 117., 1990.5.8., 28. o.).
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A Közösség kutatási és technológiai fejlesztési tevékenységekre vonatkozó keretprogramjáról (1990–1994) szóló 90/
221/Euratom, EGK határozat kiigazításáról szóló, 1993. március 15-i 93/167/Euratom, EGK tanácsi határozat (HL L
69., 1993.3.20., 43. o.).
Az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó negyedik keretprogramjáról (1994–1998) szóló, 1994. április 26-i 1110/94/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 126.,
1994.5.18., 1. o.).
Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság Európai Unióhoz való csatlakozását követően az
Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó negyedik keretprogramjáról (1994–1998) szóló 1110/94/EK határozat kiigazításáról szóló, 1996. március 25-i 616/96/EK európai
parlamenti és tanácsi határozat (HL L 86., 1996.4.4., 69. o.).
Az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó negyedik keretprogramjáról (1994–1998) szóló 1110/94/EK határozat második kiigazításáról szóló, 1997. december 1-jei 2535/97/EK
európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 347., 1997.12.18., 1. o.).
Az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó ötödik keretprogramjáról (1998–2002) szóló, 1998. december 22-i 182/1999/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 26.,
1999.2.1., 1. o.).
Az Európai Közösségnek az Európai Kutatási Térség létrehozásához és az innovációhoz hozzájáruló kutatási, technológiai fejlesztési és demonstrációs tevékenységére vonatkozó hatodik keretprogramról (2002–2006) szóló, 2002.
június 27-i 1513/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 232., 2002.8.29., 1. o.).
„Az Európai Kutatási Térség szerkezetének kialakítása” (2002–2006) kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs
egyedi program elfogadásáról szóló, 2002. szeptember 30-i 2002/835/EK tanácsi határozat (HL L 294., 2002.10.29.,
44. o.).

02 04 53

A versenyképességi és innovációs keretprogram innovációs részének (2007–2013) lezárása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

27 600 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

36 262 756

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

2 269,69

Kifizetések

54 146 048,73

Megjegyzések
Ez az előirányzat az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államoktól
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával
összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
Jogalap
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.).
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Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések
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Kísérleti projekt – Uniós technikai keret megtervezése, végrehajtása és kivitelezése annak értékelésére, hogy a 112-es
hívószámú közbiztonsági válaszpontok (KBVP) készen állnak-e a GNSS-helymeghatározó adatok és a 112 segélyhívó
alkalmazások egyéb adatainak az európai közbiztonsági válaszpontok számára történő biztonságos és megbízható
továbbítására
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

500 000

Kötelezettségvállalások

1 000 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

500 000

Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Az emberek napi tevékenységük során okostelefonokat és alkalmazásokat használnak. Az okostelefonok elterjedtsége
egyre gyorsabban nő, és miközben a társadalom profitál e digitális világból, nem teljesen világos, hogyan indíthatunk a
jövőben az alkalmazások segítségével segélyhívásokat. A GNSS-helymeghatározó adatokat üzleti és más célokból
pontosan és megbízhatóan használják, azonban amikor a polgárok segélyhívást bonyolítanak, a segélyszolgálatok nem
rendelkeznek hozzáféréssel azokhoz.
Emiatt számtalan 112-vel kapcsolatos alkalmazást hoztak létre és bocsátottak rendelkezésre, amelyek azonban csak
korlátozottan működőképesek és elérhetők. Az alkalmazások fejlesztői az elmúlt években szinte valamennyi európai
segélyhívó szolgálattal felvették a kapcsolatot, és javaslatot tettek nekik 112-es alkalmazások kifejlesztésére, amelyek
közvetlenül biztosítanák a hangkapcsolatot, valamint a helymeghatározó és más adatok elküldését a 112-es központoknak.
Ezeket az alkalmazásokat azonban sajnos csak egy bizonyos földrajzi területen élő polgárok használhatják, és gyakran
nem ugyanúgy működnek, ha egy adott közbiztonsági válaszpont területének határain kívül használják azokat. Ezért
gyakran előfordul, hogy egy adott régióban/országban kifejlesztett alkalmazás nem működik egy másik régióban/
országban, ami használhatatlanná teszi az alkalmazást saját régióján/országán kívül.
Így jelenleg nem létezik közös uniós szintű keret a 112-es alkalmazások használatára.
Kroes és Kallas alelnökök úgy döntöttek, hogy együtt fognak dolgozni a kérdésen, és 2010-ben kijelentették: biztosítani
szeretnék, hogy minden európai állampolgár hozzáférhessen a 112-es segélyhívó számra vonatkozó okostelefonalkalmazásokhoz, mégpedig a saját anyanyelvén. Az utóbbi években számos ehhez kapcsolódó mobiltelefon-alkalmazás
született, de sokat lehetne még fejlődni e téren.
A két alelnök egyértelműen kijelentette, hogy közös megközelítésre van szükség a 112-es alkalmazások uniós szintű
keretének kidolgozásához.
Ez a projekt egy közös, uniós szintű keret finanszírozásával és létrehozásával kívánja biztosítani, hogy a közbiztonsági
válaszpontok készen álljanak arra, hogy a meglévő 112-es alkalmazásokkal adatokat – többek között GNSS-helymeghatározó adatokat – és más fontos információkat lehessen küldeni a megfelelő központok számára. Ez biztosítaná a
piaci szabadságot, ami közvetlen társadalmi előnyökkel jár. Lehetőség nyílik az alkalmazások és az azok működését
lehetővé tevő platformok interoperabilitásának és kapacitásának sorozatos nemzeti és uniós szintű tesztelésére.
Ez valamennyi polgár számára társadalmi előnyökkel járna, és közvetlen pozitív hatást gyakorolna a fogyatékossággal
élőkre.
Meg kell jegyezni, hogy a kísérleti projektet a Bizottság érintett illetékeseivel szoros együttműködésben fogják
végrehajtani, akik jelenleg is tanulmányozzák a GNSS-helymeghatározó adatok 112-es szolgálatokra való használatát
az EGNOS és a Galileo révén. A projekt keretében megtervezett műszaki keret szigorúan tiszteletben fogja tartani ezen
érdekeltek követelményeit, biztosítani fogja a 112-es közbiztonsági válaszpontok bevonását és elő fogja készíteni annak
lehetőségét, hogy harmonizált módon küldjék a kiegészítő adatokat.
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(folytatás)
A projekt célja:
— a segélyhívó szolgálatok (keresleti oldal) fő követelményeinek meghatározása középtávon, a már lezajlott kiterjedt
kutatások alapján, valamint további kutatások folytatása,
— módszertan kidolgozása és végrehajtása a 112-es alkalmazások és platformok interoperabilitásának tesztelésére
számos tagállamban,
— felkészültségi és kompatibilitási tesztek elvégzése számos közbiztonsági válaszpontban, a kísérleti projektben részt
vevő tagállamokban,
— olyan környezet és infrastruktúra létrehozása a polgárok és különösen a fogyatékossággal élők vagy különleges
igényekkel rendelkezők hasznára, amely lehetővé teszi az alkalmazások és a szolgáltatók számára (kínálati oldal),
hogy GNSS alapú helymeghatározó adatokat és más adatokat küldjenek a megfelelő közbiztonsági válaszpontnak,
— alapozás a REACH112-projekt keretében végzett sikeres munkára, amely meghatározta az ahhoz szükséges
követelményeket, hogy a fogyatékossággal élők jobban hozzáférjenek a 112-es szolgáltatásokhoz, valamint a
PEACE kutatási program eredményeire, amely az IP-alapú segélyhívó alkalmazásokat és szolgáltatásokat vizsgálta a
következő generációs hálózatokban,
— partnerség az európai adatvédelmi hatóságokkal, az európai technológiai szolgáltatókkal, a szabadszoftver-közösségekkel, segélyhívó szervezetekkel, kutató és fejlesztő laboratóriumokkal, alkalmazásfejlesztőkkel, távközlési szolgáltatókkal, internetprotokollon keresztüli hangtovábbítást végző szolgáltatókkal és más szoftverszolgáltatókkal,
együttműködve velük a tapasztalatok megosztásában,
— a polgárok és a segélyhívó szolgáltatók igényeivel és követelményeivel összhangban levő 112-es alkalmazások
jövőjének feltérképezése, hogy hatékonyabb és hatásosabb szolgáltatások jöhessenek létre társadalmunk érdekében.
Jelenleg az európai 112-es közbiztonsági válaszpontok többsége régi analóg technológiákat és elavult hálózatokat
használ. Emiatt a közbiztonsági válaszpontok csak korlátozottan tudják kezelni a hangalapútól eltérő vészhelyzeti
kommunikációt, és jelentős lemaradásban vannak a gyorsan fejlődő modern távközlési rendszerekhez képest. A
polgárok elvárásai is jelentősen meghaladják a segélyhívó szolgáltatások kapacitását, és számos fogyatékossággal élő
polgár nem jut egyenértékű szolgáltatáshoz. A 2014-es COCOM jelentés is rámutatott a fogyatékossággal élő polgárok
hozzáférésének hiányosságaira, valamint arra, hogy nem áll rendelkezésre pontos, megbízható és egyidejű információ a
hívó tartózkodási helyéről.
Számos tagállam igyekszik megérteni az alkalmazásalapú szolgáltatások hatását és elterjedtségét és különösen azt, hogy
az ilyen szolgáltatások miként lépnek kapcsolatba és működnek együtt a 112-vel. Az európai nemzeti hatóságok eddig
csak korlátozottan foglalkoztak az alkalmazásalapú szolgáltatások szerepével, és sürgősen tesztelniük kell a határokat,
hogy hatékonyan és arányosan szabályozhassanak és megfelelően védhessék a fogyasztókat. Mivel az alkalmazások és a
technológiák között nincs kohézió és összhang, e szolgáltatásokat úgy kell kifejleszteni és tesztelni, hogy illeszkedjenek
egy megfelelő és tényleges szabványosítási folyamatba és szabályozói megközelítésbe, ideértve a magánélet, az adatlopás
és a felügyelet tekintetében fennálló kockázatok értékelését.
Emiatt valamennyi érintett rendelkezésére kell bocsátani egy semleges, megkülönböztetésmentes, innovatív és az
interoperabilitást biztosító keretet, és olyan alkalmazások kifejlesztését kell támogatni, amelyek hatékonyabb 112-es
szolgáltatást nyújtanak az európai polgárok és a látogatók számára.
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Jogalap

Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

02 04 77 02

Kísérleti projekt – A KBVP-re vonatkozó kutatás
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

500 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

500 000

Kötelezettségvállalások

1 000 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

500 000

Megjegyzések

A projekt célja:

— az együttműködés kialakításának folytatása a Bizottság és az Európai Védelmi Ügynökség (EVÜ) között az uniós
célkitűzések és az uniós költségvetés ügynökség általi végrehajtása tekintetében, melyet az Európai Védelmi
Ügynökség jogállásának, székhelyének és működési szabályainak meghatározásáról és a 2004/551/KKBP együttes
fellépés hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. július 12-i 2011/411/KKBP tanácsi határozat (HL L 183.,
2011.7.13., 16. o.) irányoz elő,

— a kísérleti projekt folytatása két védelemmel összefüggő kutatás-fejlesztési tevékenység finanszírozása vagy társfinanszírozása céljából, az EUSZ 42. cikkének (1) és 42. cikkének (2) bekezdésével összhangban:

— az egyik egy magas kockázattal és megtérüléssel járó kutatási tevékenység, amelynek az eredményei potenciálisan átalakíthatják a jövőbeni műveleteket. A kedvezményezetteket az elképzelések versenyeztetése alapján
kell kiválasztani. A tevékenységet az Unió nevében az EVÜ hajtja végre. A tagállamok, a Bizottság és az EKSZ
tanácsadói szerepet betöltve követik nyomon a tevékenység végrehajtását. Az EVÜ-vel igazgatási megállapodást
aláíró harmadik államok és szervezetek szintén nyomon követhetik a tevékenységet,

— a másik egy kutatási és fejlesztési tevékenység, amely katonai és – adott esetben – civil követelmények tanúsítását
célozza. A tagállamok és az EVÜ-vel igazgatási megállapodást aláíró harmadik államok és szervezetek
hozzájárulhatnak a tevékenységhez. A tevékenységet az Unió és az egyéb szereplők nevében az EVÜ hajtja végre,
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BIZOTTSÁG
02. CÍM — BELSŐ PIAC, IPAR-, VÁLLALKOZÁS- ÉS KKV-POLITIKA

02 04. ALCÍM — HORIZONT 2020 – A VÁLLALKOZÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KUTATÁSOK (folytatás)

02 04 77

(folytatás)

02 04 77 02

(folytatás)
— a két eljárás ellenőrzése a KBVP és a tagállamok számára lényeges biztonsági képességek támogatását célzó jövőbeni
uniós fellépés szempontjából jelentős tanulságok levonása céljából. Az ellenőrzést végző csapatban részt kell vennie
az Unió Katonai Törzsének.
A NATO főtitkárát adott esetben fel kell kérni, hogy küldjön megfigyelőt a kísérleti projekt keretében tartott
megbeszélésekre.
A kísérleti projekt keretében nem támogatnak fegyverekkel kapcsolatos tevékenységeket, melyek jellegüknél fogva nem
felelnének meg a nemzetközi humanitárius jognak; halálos, vagy rendkívül pusztító fegyverekkel és a kapcsolódó
robbanófej-technológiákkal összefüggő tevékenységeket; valamint az emberi beavatkozás nélküli, független célmeghatározással és fegyveraktiválással kapcsolatos tevékenységeket.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

2016.2.24.

HU

L 48/501

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
02. CÍM — BELSŐ PIAC, IPAR-, VÁLLALKOZÁS- ÉS KKV-POLITIKA

02 05. ALCÍM — EURÓPAI MŰHOLDAS NAVIGÁCIÓS PROGRAMOK (EGNOS ÉS GALILEO)
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok
PK

Megnevezés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

% 2014–
2016. évi
kifizetések

Kifizetések

02 05

EURÓPAI MŰHOLDAS
NAVIGÁCIÓS
PROGRAMOK (EGNOS
ÉS GALILEO)

02 05 01

A globális műholdas
rádiónavigációs infrastruktúra és szolgáltatások (Galileo) 2020ig megvalósuló
kifejlesztése és nyújtása 1,1

588 169 000

297 000 000

817 199 000

580 847 661

1 130 136 636,—

783 481 256,20

263,80

02 05 02

A GPS teljesítményének
javítását lehetővé tevő
műholdas szolgáltatások nyújtása,
melyek 2020-ig fokozatosan lefedik az
Európai Polgári
Repülési Konferencia
(ECAC) egész területét
(EGNOS)
1,1

260 000 000

207 000 000

240 000 000

200 824 669

231 570 000,—

217 711 248,—

105,17

02 05 11

Európai GNSS
Ügynökség

1,1

27 888 400

27 888 400

26 791 000

26 791 000

25 369 057,57

25 369 057,57

90,97

Az európai műholdas
navigációs programok
(EGNOS és Galileo)
lezárása

1,1

02 05 51

02 05. alcím –
Összesen

02 05 01

p.m.

16 000 000

p.m.

77 585 659

0,—

160 469 037,03

1 002,93

876 057 400

547 888 400

1 083 990 000

886 048 989

1 387 075 693,57

1 187 030 598,80

216,66

A globális műholdas rádiónavigációs infrastruktúra és szolgáltatások (Galileo) 2020-ig megvalósuló kifejlesztése és
nyújtása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

588 169 000

Kifizetések

297 000 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

817 199 000

Kifizetések

580 847 661

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

1 130 136 636,—

Kifizetések

783 481 256,20

Megjegyzések
Az európai GNSS-programokhoz való uniós hozzájárulás célja az alábbiakhoz kapcsolódó tevékenységek finanszírozása:
— a Galileo program kiépítési szakaszának lezárása, amely magában foglalja az űrbéli és földi infrastruktúra kiépítését,
létrehozását és védelmét, valamint a hasznosítási szakasz előkészítésére irányuló tevékenységeket, ideértve a
szolgáltatások előkészítéséhez kapcsolódó tevékenységeket,
— a Galileo program hasznosítási szakasza, amely magában foglalja az űrbéli és földi infrastruktúra irányítását,
karbantartását, folyamatos tökéletesítését, fejlesztését és védelmét, a rendszer új generációinak kialakítását, a
rendszer által nyújtott szolgáltatások fejlesztését, hitelesítési és szabványosítási műveleteket, a rendszer által
nyújtott szolgáltatások biztosítását és forgalomba hozatalát, továbbá minden más olyan tevékenységet, amely a
rendszer fejlesztéséhez és a program megfelelő végrehajtásához szükséges.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államoktól
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének b) és
d) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását
és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
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BIZOTTSÁG
02. CÍM — BELSŐ PIAC, IPAR-, VÁLLALKOZÁS- ÉS KKV-POLITIKA

02 05. ALCÍM — EURÓPAI MŰHOLDAS NAVIGÁCIÓS PROGRAMOK (EGNOS ÉS GALILEO) (folytatás)

02 05 01

(folytatás)
Az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatok kiegészíthetők a tagállamokból a programok konkrét elemei tekintetében
befolyó hozzájárulásokkal.

Jogalap
Az európai műholdas navigációs rendszerek létrehozásáról és üzemeltetéséről, valamint a 876/2002/EK tanácsi rendelet
és a 683/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1285/
2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 1. o.) és különösen annak 2. cikke (4)
bekezdése.

02 05 02

A GPS teljesítményének javítását lehetővé tevő műholdas szolgáltatások nyújtása, melyek 2020-ig fokozatosan
lefedik az Európai Polgári Repülési Konferencia (ECAC) egész területét (EGNOS)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

260 000 000

Kifizetések

207 000 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

240 000 000

Kifizetések

200 824 669

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

231 570 000,—

Kifizetések

217 711 248,—

Megjegyzések
Az európai GNSS-programokhoz való uniós hozzájárulást az olyan tevékenységek finanszírozása céljából biztosítják,
amelyek az EGNOS rendszer hasznosításához kapcsolódnak, beleértve minden olyan elemet, amely igazolja a rendszer
és üzemeltetése megbízhatóságát.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államoktól
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének b) és
d) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását
és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
Az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatok kiegészíthetők a tagállamokból a programok konkrét elemei tekintetében
befolyó hozzájárulásokkal.

Jogalap
Az európai műholdas navigációs rendszerek létrehozásáról és üzemeltetéséről, valamint a 876/2002/EK tanácsi rendelet
és a 683/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1285/
2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 1. o.) és különösen annak 2. cikke (5)
bekezdése.
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BIZOTTSÁG
02. CÍM — BELSŐ PIAC, IPAR-, VÁLLALKOZÁS- ÉS KKV-POLITIKA

02 05. ALCÍM — EURÓPAI MŰHOLDAS NAVIGÁCIÓS PROGRAMOK (EGNOS ÉS GALILEO) (folytatás)

02 05 11

Európai GNSS Ügynökség
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

27 888 400

Kifizetések

27 888 400

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

26 791 000

Kifizetések

26 791 000

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

25 369 057,57

Kifizetések

25 369 057,57

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség személyzeti és igazgatási kiadásainak (1. és 2. cím), valamint a munkaprogrammal
kapcsolatos operatív kiadásainak (3. cím) fedezésére szolgál.

Az Ügynökség köteles tájékoztatni az Európai Parlamentet és a Tanácsot az előirányzatoknak a működési és az
igazgatási kiadások közötti átcsoportosításáról.

Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államoktól
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával
összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

Az 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 20. cikkének megfelelően visszafizetett összegek címzett bevételnek minősülnek (a költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének c) pontja), amelyet az általános bevételi
kimutatás 6 6 0 0. jogcíme alatt kell feltüntetni.

Az Európai GNSS Ügynökség létszámtervét az e szakasz „Személyzet” című melléklete tartalmazza.

A 2016. évi uniós hozzájárulás összesen 28 350 000 EUR-t tesz ki. A többletből befolyó 461 600 EUR hozzáadódik a
költségvetésben szereplő 27 888 400 EUR összeghez.

Jogalap

Az Európai GNSS Ügynökség létrehozásáról szóló 912/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. április 16-i 512/
2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 150., 2014.5.20., 72. o.).

Az európai műholdas navigációs rendszerek létrehozásáról és üzemeltetéséről, valamint a 876/2002/EK tanácsi rendelet
és a 683/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1285/
2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 1. o.).
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02. CÍM — BELSŐ PIAC, IPAR-, VÁLLALKOZÁS- ÉS KKV-POLITIKA

02 05. ALCÍM — EURÓPAI MŰHOLDAS NAVIGÁCIÓS PROGRAMOK (EGNOS ÉS GALILEO) (folytatás)

02 05 51

Az európai műholdas navigációs programok (EGNOS és Galileo) lezárása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

16 000 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

77 585 659

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

160 469 037,03

Megjegyzések
Ez az előirányzat az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államoktól
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával
összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
Jogalap
Az európai műholdas navigációs programok (EGNOS és Galileo) végrehajtásának folytatásáról szóló, 2008. július 9-i
683/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 196., 2008.7.24., 1. o.).
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BIZOTTSÁG
02. CÍM — BELSŐ PIAC, IPAR-, VÁLLALKOZÁS- ÉS KKV-POLITIKA

02 06. ALCÍM — EURÓPAI FÖLD-MEGFIGYELÉSI PROGRAM
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK

Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

%
2014–2016.
évi
kifizetések

Kifizetések

02 06

EURÓPAI FÖLD-MEGFIGYELÉSI PROGRAM

02 06 01

A világűrbe telepített
megfigyelésekre és lokálisan
elérhető adatokra
támaszkodó operatív szolgáltatások (Kopernikusz)
1,1

122 353 000

121 000 000

113 650 000

81 952 171

44 721 236,93

25 796 807,72

21,32

Önálló uniós Föld-megfigyelési kapacitás kiépítése
(Kopernikusz)

1,1

461 214 000

459 000 000

440 220 000

427 844 424

316 000 000,—

200 187 000,—

43,61

Az Európai Föld-megfigyelési program (GMES)
lezárása

1,1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

16 279 633,21

1,1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

1 058 312,60

02 06 77. jogcímcsoport –
Részösszeg

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

1 058 312,60

02 06. alcím – Összesen

583 567 000

580 000 000

553 870 000

509 796 595

360 721 236,93

243 321 753,53

02 06 02

02 06 51

02 06 77

Kísérleti projektek és
előkészítő intézkedések

02 06 77 01

Előkészítő intézkedés – A
GMES operatív szolgáltatás

02 06 01

41,95

A világűrbe telepített megfigyelésekre és lokálisan elérhető adatokra támaszkodó operatív szolgáltatások
(Kopernikusz)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

122 353 000

Kifizetések

121 000 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

113 650 000

Kifizetések

81 952 171

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

44 721 236,93

Kifizetések

25 796 807,72

Megjegyzések
Ezen előirányzat célja:
— a Kopernikusz-szolgáltatások működésének lehetővé tétele, a felhasználók igényeihez igazítva,
— a Kopernikusz-szolgálatások működéséhez szükséges megfigyelési infrastruktúra adatai elérhetőségének a biztosításához való hozzájárulás,
— lehetőség megteremtése arra, hogy a magánszektor nagyobb mértékben tudja használni az információforrásokat,
ezáltal megkönnyítve a hozzáadott értéket teremtő szolgáltatók innovációs tevékenységét.
Az előirányzat különösen a 377/2014/EU rendeletben említett hat szolgáltatás létrehozását, kialakítását és működését,
valamint az ezekkel kapcsolatos tevékenységeket fogja támogatni.
Az előirányzat a szolgáltatások között több területet érintő tevékenységeket, illetve azok összekapcsolását és összehangolását, valamint a helyszíni koordinációt, a felhasználók általi igénybevételt, a képzést és a kommunikációt is fedezheti.
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02 06 01

(folytatás)
A költségvetési keretösszeget a Bizottság szolgálatai közvetlenül, vagy az uniós ügynökségekkel és nemzetközi
szervezetekkel kötött hatáskör-átruházási megállapodások alapján, illetve a költségvetési rendelet 58. cikke szerinti
jogosult szervezet által közvetetten irányítják.
Amennyiben a Bizottság közvetlenül irányítja a költségvetést, a Közös Kutatóközpontot tudományos és műszaki
támogató feladatokkal bízhatja meg. A költségvetési rendelet 183. cikke (2) bekezdésének c) pontja és (6) bekezdése
értelmében e feladatok finanszírozását be lehet vezetni a JRC közvetett költségvetésébe.
A versenyképesség és a növekedés serkentése céljából az előirányzat az adatterjesztést és az új vállalkozások alapítását is
támogathatja azáltal, hogy előmozdítja a szilárdabb és innovatívabb IT-struktúrákat Európában.
A Kopernikusz-szolgáltatások megkönnyítik a hozzáférést a politikák uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten történő
alakításához szükséges főbb adatokhoz olyan területeken, mint például a mezőgazdaság, erdők felügyelete, a vízgazdálkodás, a közlekedés, a városrendezés, az éghajlatváltozás stb. Az előirányzat elsősorban a Kopernikusz programra
vonatkozó hatáskör-átruházási megállapodás végrehajtására vonatkozik, a költségvetési rendelet 58. cikkének megfelelően.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államoktól
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával
összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi. A tagjelölt országok és adott esetben
a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel céljából adott hozzájárulásokból
eredő, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban
további előirányzatok nyújthatók.
Harmadik felek hozzájárulásaiból eredő, a bevételi kimutatás 6 0 3 3. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési
rendelettel összhangban további előirányzatok nyújthatók e jogcím alatt.
Jogalap
A Kopernikusz-program létrehozásáról és a 911/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i
377/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 122., 2014.4.24., 44. o.).

02 06 02

Önálló uniós Föld-megfigyelési kapacitás kiépítése (Kopernikusz)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

461 214 000

Kifizetések

459 000 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

440 220 000

Kifizetések

427 844 424

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

316 000 000,—

Kifizetések

200 187 000,—

Megjegyzések
Ezen előirányzat célja:
— egy önálló uniós földmegfigyelési kapacitás kiépítése az űrinfrastruktúra támogatása és az uniós gazdasági ágazat e
tekintetben történő előnyben részesítése révén, főként a műholdak megépítését és felbocsátását illetően,
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02 06. ALCÍM — EURÓPAI FÖLD-MEGFIGYELÉSI PROGRAM (folytatás)

02 06 02

(folytatás)
— a Kopernikusz-szolgáltatásokhoz szükséges megfigyelési kapacitás elérhetőségének támogatása, különösen az
űrinfrastruktúra földi szegmensének működése révén,
— lehetőség megteremtése arra, hogy a magánszektor nagyobb mértékben tudja használni az információforrásokat,
ezáltal megkönnyítve a hozzáadott értéket teremtő szolgáltatók innovációs tevékenységét.
Az európai űrinfrastruktúra fejlesztése kulcsfontosságú szerepet játszik a versenyképesség és az innováció erősítésében;
az ágazat erőfeszítéseinek támogatása érdekében ugyanakkor következetes állami beavatkozást igényel.
Az előirányzat a műholdak kifejlesztését és megépítését, valamint üzemeltetésüket fogja támogatni. Az űrinfrastruktúrán
keresztül nyert adatokra a szabad, teljes körű és nyílt hozzáférésű adatpolitika vonatkozik, ezáltal szélesebb körben
lesznek hozzáférhetők, s így serkenteni fogják az értékesítési piacot.
A felhasználók által igényelt adatok kiegészítése érdekében az előirányzatból a harmadik felektől származó adatok
beszerzése, a tagállamok közreműködő programjaiból származó adatokhoz való hozzáférés, valamint az erre a célra
létrehozott terjesztési platform (földi alapszegmens) is támogatható, amely elsősorban a 02 06 01. jogcímcsoportból
finanszírozott operatív szolgáltatások rendelkezésére áll.
A költségvetési keretösszeget a Bizottság szolgálatai közvetlenül, vagy az uniós ügynökségekkel és nemzetközi
szervezetekkel kötött hatáskör-átruházási megállapodások alapján, illetve a költségvetési rendelet 58. cikke szerinti
jogosult szervezet által közvetetten irányítják.
Amennyiben a Bizottság közvetlenül irányítja a költségvetést, a Közös Kutatóközpontot tudományos és műszaki
támogató feladatokkal bízhatja meg. A költségvetési rendelet 183. cikke (2) bekezdésének c) pontja és (6) bekezdése
értelmében e feladatok finanszírozását be lehet vezetni a JRC közvetett költségvetésébe.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államoktól
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával
összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
A tagjelölt országok és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból eredő, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési
rendelet 21. cikkével összhangban további előirányzatok nyújthatók.
Harmadik felek hozzájárulásaiból eredő, a bevételi kimutatás 6 0 3 3. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési
rendelettel összhangban további előirányzatok nyújthatók e jogcím alatt.

Jogalap

A Kopernikusz-program létrehozásáról és a 911/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i
377/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 122., 2014.4.24., 44. o.).
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02 06 51

Az Európai Föld-megfigyelési program (GMES) lezárása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

16 279 633,21

Megjegyzések
Az előirányzat az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államoktól
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával
összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
A tagjelölt országok és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók.
Harmadik felek hozzájárulásaiból eredő, a bevételi kimutatás 6 0 3 3. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési
rendelettel összhangban további előirányzatok nyújthatók e jogcím alatt.
Jogalap
Az európai Föld-megfigyelési programról (GMES) és annak kezdeti működéséről (2011–2013) szóló, 2010. szeptember
22-i 911/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 276., 2010.10.20., 1. o.).
Jogi hivatkozások
A GMES-partnerek testületének felállításáról szóló, 2010. február 5-i 2010/67/EU bizottsági határozat (HL L 35.,
2010.2.6., 23. o.).
02 06 77

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

02 06 77 01

Előkészítő intézkedés – A GMES operatív szolgáltatás
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

1 058 312,60
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BIZOTTSÁG
02. CÍM — BELSŐ PIAC, IPAR-, VÁLLALKOZÁS- ÉS KKV-POLITIKA

02 06. ALCÍM — EURÓPAI FÖLD-MEGFIGYELÉSI PROGRAM (folytatás)

02 06 77

(folytatás)

02 06 77 01

(folytatás)
Megjegyzések
Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
A költségvetési rendelet 54. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerint az előkészítő intézkedést az Európai Földmegfigyelési program (lásd a 02 06 51. jogcímcsoportot) 2010. szeptember 22-i elfogadása követte.
Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

L 48/510

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG

03. CÍM
VERSENYPOLITIKA

2016.2.24.

2016.2.24.

HU

L 48/511

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
03. CÍM — VERSENYPOLITIKA

03. CÍM
VERSENYPOLITIKA
Az előirányzatok (2016 és 2015) és az egyenleg (2014) általános összegzése
Cím
Alcím

03 01

Megnevezés

2016. évi előirányzatok

A „VERSENYPOLITIKA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL
KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK
03. cím – Összesen

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

102 698 620

97 651 538

96 725 491,67

102 698 620

97 651 538

96 725 491,67
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03. CÍM
VERSENYPOLITIKA
03 01. ALCÍM — A „VERSENYPOLITIKA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

Az 1., 2., 3. és 5. jogcímcsoport részletezése a(z) XX 01. fejezetben található.
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

03 01

A „VERSENYPOLITIKA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL
KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK

03 01 01

A „Versenypolitika” szakpolitikai
területen foglalkoztatott tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

03 01 02

A „Versenypolitika” szakpolitikai
területen foglalkoztatott külső
személyzettel kapcsolatos és egyéb
igazgatási kiadások

PK

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

5,2

84 068 715

78 992 075

79 402 779,15

94,45

03 01 02 01 Külső személyzet

5,2

5 514 128

5 492 792

4 835 092,64

87,69

03 01 02 11 Egyéb igazgatási kiadások

5,2

7 750 421

8 151 777

6 754 846,84

87,15

13 264 549

13 644 569

11 589 939,48

87,38

5 365 356

5 014 894

5 732 773,04

106,85

03 01 02. jogcímcsoport –
Részösszeg
03 01 03

03 01 07

A „Versenypolitika” szakpolitikai
terület információs és kommunikációs technológiai eszközökkel és
szolgáltatásokkal kapcsolatos
kiadásai

5,2

A Bizottság versenypolitikai
határozatai ellen indított jogi
eljárásokból eredő kártérítési
igények

5,2

p.m.

102 698 620

03 01. alcím – Összesen

03 01 01

p.m.

0,—

97 651 538

96 725 491,67

94,18

A „Versenypolitika” szakpolitikai területen foglalkoztatott tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos
kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

84 068 715

2014. évi teljesítés

78 992 075

79 402 779,15

03 01 02

A „Versenypolitika” szakpolitikai területen foglalkoztatott külső személyzettel kapcsolatos és egyéb igazgatási
kiadások

03 01 02 01

Külső személyzet
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

5 514 128

2014. évi teljesítés

5 492 792

4 835 092,64

2016.2.24.
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03 01. ALCÍM — A „VERSENYPOLITIKA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

03 01 02

(folytatás)

03 01 02 11

Egyéb igazgatási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

7 750 421

03 01 03

2014. évi teljesítés

8 151 777

A „Versenypolitika” szakpolitikai terület információs
szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásai

és

6 754 846,84

kommunikációs technológiai eszközökkel és

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

5 365 356

03 01 07

2014. évi teljesítés

5 014 894

5 732 773,04

A Bizottság versenypolitikai határozatai ellen indított jogi eljárásokból eredő kártérítési igények
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
A Bizottság határozatokat hozhat, vizsgálatokat végezhet, bírságot szabhat ki, illetve beszedést végezhet annak
érdekében, hogy az alábbi magatartásokra vonatkozó versenyszabályok betartását biztosítsa: vállalkozások közötti
megállapodások, vállalkozások társulásai által hozott döntések és versenykorlátozó magatartások (az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 101. cikke), erőfölénnyel való visszaélés (az Európai Unió működéséről szóló szerződés
102. cikke), állami támogatások nyújtása (az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke) és a
vállalkozások közötti összefonódások (139/2004/EK rendelet).
A Bizottság határozatait az Európai Unió működéséről szóló szerződéssel összhangban az Európai Unió Bírósága
felülvizsgálhatja.
Az Európai Unió Bírósága határozatainak hatásaként jelentkező lehetséges költségvetési kiadások figyelembevétele
céljából óvintézkedést célszerű hozni.
Ezen előirányzat azon kiadások finanszírozására szolgál, amelyeket az Európai Unió Bírósága által a felpereseknek
megítélt kártérítések képviselnek, illetve amelyek a Bizottságnak a versenypolitika területén hozott határozatai ellen
indított jogi eljárásokkal függenek össze.
Mivel az általános költségvetésre gyakorolt pénzügyi hatásra vonatkozóan előzetesen nem adható ésszerű becslés, e
jogcímcsoportban a „p.m.” megjegyzés szerepel. Szükség esetén a Bizottság javasolni fogja, hogy a tényleges igényeknek
megfelelő előirányzatokat átcsoportosítással vagy költségvetés-módosítási tervezet formájában biztosítsák.
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BIZOTTSÁG
03. CÍM — VERSENYPOLITIKA

03 01. ALCÍM — A „VERSENYPOLITIKA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

03 01 07

(folytatás)
Jogalap
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. és 102. cikke (korábban az Európai Közösséget létrehozó szerződés
81. és 82. cikke) és a másodlagos jog, különösen:
— a Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/
2003/EK tanácsi rendelet (HL L 1., 2003.1.4., 1. o.),
— a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló, 2004. január 20-i 139/2004/EK tanácsi rendelet (az EK
összefonódás-ellenőrzési rendelete) (HL L 24., 2004.1.29., 1. o.).
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke (korábban az Európai Közösséget létrehozó szerződés
87. és 88. cikke) és a másodlagos jog, különösen: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének
alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március 22-i 659/1999/EK tanácsi rendelet
(HL L 83., 1999.3.27., 1. o.).
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04. CÍM
FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS
Az előirányzatok (2016 és 2015) és az egyenleg (2014) általános összegzése
Cím
Alcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

04 01

A „FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS
ÜGYEK ÉS
TÁRSADALMI
BEFOGADÁS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL
KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

04 02

EURÓPAI SZOCIÁLIS
ALAP

04 03

FOGLALKOZTATÁS,
SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS
TÁRSADALMI
BEFOGADÁS

04 04

04 05

04 06

Kötelezettségvállalások

102 287 606

Kifizetések

102 287 606

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

99 571 581

Kifizetések

99 571 581

12 033 016 235 12 164 352 919 14 129 626 425 10 212 703 337

253 802 800

208 080 000

249 375 800

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

101 415 367,88

Kifizetések

101 415 367,88

9 445 228 238,12 10 609 272 680,11

198 518 688

244 319 460,32

204 473 915,99

AZ EURÓPAI
GLOBALIZÁCIÓS
ALKALMAZKODÁSI
ALAP

p.m.

30 000 000

p.m.

25 000 000

63 591 891,—

63 591 891,—

ELŐCSATLAKOZÁSI
TÁMOGATÁSI
ESZKÖZ – FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLPOLITIKA ÉS
HUMÁNERŐFORRÁSFEJLESZTÉS

p.m.

65 000 000

p.m.

74 547 800

0,—

62 529 134,55

363 075 586

502 024 056,—

409 526 763,58

A LEGINKÁBB
RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ
EURÓPAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI ALAP

535 152 658

461 000 000

524 657 709

04. cím – Összesen 12 924 259 299 13 030 720 525 15 003 231 515 10 973 416 992 10 356 579 013,32 11 450 809 753,11
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04. CÍM
FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS

04 01. ALCÍM — A „FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL
KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

Az 1., 2., 3. és 5. jogcímcsoport részletezése a(z) XX 01. fejezetben található.
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

PK

04 01

A „FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS
TÁRSADALMI BEFOGADÁS” SZAKPOLITIKAI
TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK

04 01 01

A „Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi
befogadás” szakpolitikai területen foglalkoztatott tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások
5,2

04 01 02

2016. évi
előirányzatok

2015. évi
előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

67 427 864

66 755 356

68 116 717,36

101,02

A „Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi
befogadás” szakpolitikai területen foglalkoztatott külső munkatársakkal kapcsolatos és
egyéb igazgatási kiadások

04 01 02 01 Külső munkatársak

5,2

4 780 312

3 932 556

4 347 327,79

90,94

04 01 02 11 Egyéb igazgatási kiadások

5,2

5 218 111

4 520 635

4 880 033,33

93,52

9 998 423

8 453 191

9 227 361,12

92,29

4 303 319

4 238 034

4 918 265,40

114,29

04 01 02. jogcímcsoport – Részösszeg
04 01 03

04 01 04

A „Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi
befogadás” szakpolitikai terület információs és
kommunikációs technológiai eszközökkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásai
5,2
A „Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi
befogadás” szakpolitikai terület tevékenységeihez
és programjaihoz kapcsolódó támogatási
kiadások

04 01 04 01 Az Európai Szociális Alappal kapcsolatos támogatási kiadások és nem operatív technikai segítségnyújtás

1,2

15 400 000

15 400 000

15 356 602,98

99,72

04 01 04 02 A foglalkoztatás és szociális innováció
programmal kapcsolatos támogatási kiadások

1,1

4 728 000

4 300 000

3 549 908,34

75,08

04 01 04 03 Az Előcsatlakozási Támogatási Eszközzel
kapcsolatos támogatási kiadások – Foglalkoztatás,
szociálpolitika és humánerőforrás-fejlesztés

4

p.m.

p.m.

0,—

04 01 04 04 Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal
kapcsolatos támogatási kiadások

9

p.m.

p.m.

246 512,68

04 01 04 05 A leginkább rászoruló személyeket támogató
európai segítségnyújtási alappal kapcsolatos támogatási kiadások
1,2
04 01 04. jogcímcsoport – Részösszeg
04 01. alcím – Összesen

430 000

425 000

20 558 000

20 125 000

19 153 024,—

93,17

102 287 606

99 571 581

101 415 367,88

99,15
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04 01. ALCÍM — A „FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL
KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

04 01 01

A „Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás” szakpolitikai területen foglalkoztatott tisztviselőkkel és
ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

67 427 864

2014. évi teljesítés

66 755 356

68 116 717,36

04 01 02

A „Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás” szakpolitikai területen foglalkoztatott külső
munkatársakkal kapcsolatos és egyéb igazgatási kiadások

04 01 02 01

Külső munkatársak
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

4 780 312

04 01 02 11

2014. évi teljesítés

3 932 556

4 347 327,79

Egyéb igazgatási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

5 218 111

04 01 03

2014. évi teljesítés

4 520 635

4 880 033,33

A „Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás” szakpolitikai terület információs és kommunikációs
technológiai eszközökkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásai
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

4 303 319

2014. évi teljesítés

4 238 034

4 918 265,40

04 01 04

A „Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás” szakpolitikai terület tevékenységeihez és programjaihoz
kapcsolódó támogatási kiadások

04 01 04 01

Az Európai Szociális Alappal kapcsolatos támogatási kiadások és nem operatív technikai segítségnyújtás
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

15 400 000

2015. évi előirányzatok

15 400 000

2014. évi teljesítés

15 356 602,98

Megjegyzések
Az előirányzat az 1303/2013/EU rendelet 58. és 118. cikkében leírt, az Európai Szociális Alap (ESZA) által
finanszírozott technikai segítségnyújtási intézkedések fedezésére szolgál. A technikai segítségnyújtás keretében az
ESZA Bizottság általi végrehajtásához szükséges előkészítő, monitoring-, értékelési, felügyeleti és irányítási intézkedéseket finanszírozhat. Különösen a következők fedezésére használható fel:
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04 01. ALCÍM — A „FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL
KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

04 01 04

(folytatás)

04 01 04 01

(folytatás)
— támogatási kiadások (reprezentációs kiadások, képzés, értekezletek, kiküldetések és fordítások),
— a Központ külső munkatársaival (szerződéses alkalmazottak, kirendelt nemzeti szakértők vagy kölcsönmunkaerő)
kapcsolatos kiadások 5 000 000 EUR-ig, beleértve az ebből a sorból finanszírozott külső munkatársak kiküldetéseit
is.
Jogalap
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és
Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347.,
2013.12.20., 320. o).
Az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december
17-i 1304/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 470. o).

04 01 04 02

A foglalkoztatás és szociális innováció programmal kapcsolatos támogatási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

4 728 000

2014. évi teljesítés

4 300 000

3 549 908,34

Megjegyzések
Az előirányzat az e jogcím alá tartozó program vagy intézkedések célkitűzéseinek eléréséhez közvetlenül kapcsolódó
tanulmányokkal, bizottságokkal, szakértői találkozókkal, konferenciákkal, tájékoztatással és kiadványokkal kapcsolatos
kiadások, valamint minden más technikai és igazgatási jellegű segítségnyújtáshoz kapcsolódó kiadás fedezésére szolgál,
kivéve a Bizottság által eseti jellegű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett hatósági feladatokat.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államoktól származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint
címzett bevételnek minősülnek; azok megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e
szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete alapján, amely az
általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
A tagjelölt és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel céljából
adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési
rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók, az engedélyezett igazgatási
kiadások és a programra meghatározott teljes előirányzat összegének arányában.
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04 01. ALCÍM — A „FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL
KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

04 01 04

(folytatás)

04 01 04 02

(folytatás)
Jogalap
Lásd a 04 03. alcímet.

04 01 04 03

Az Előcsatlakozási Támogatási Eszközzel kapcsolatos támogatási kiadások – Foglalkoztatás, szociálpolitika és
humánerőforrás-fejlesztés
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— technikai és igazgatási jellegű segítségnyújtási kiadások, kivéve a Bizottság által – a kedvezményezettek és a Bizottság
kölcsönös hasznára – eseti jellegű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett hatósági feladatokat,
— az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz célkitűzésének elérésével közvetlenül kapcsolatos tanulmányok, szakértői
találkozók, tájékoztatás és kiadványok ráfordításai.
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket –, valamint a jogalanyok és
természetes személyek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.
Az előirányzat a 04 05. alcím szerinti igazgatási kiadásokat fedezi.
Jogalap
Lásd a 04 05. alcímet.
04 01 04 04

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal kapcsolatos támogatási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

246 512,68
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04 01. ALCÍM — A „FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL
KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

04 01 04

(folytatás)

04 01 04 04

(folytatás)

Megjegyzések

Az előirányzat a Bizottság kezdeményezésére az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) éves maximális
összegének az 1309/2013/EU rendeletben megállapított 0,5 %-os határáig használható fel. Az előirányzat
felhasználható az EGAA végrehajtásához kapcsolódó tudásalap előkészítésének, ellenőrzésének, a vonatkozó
adatgyűjtésnek és a tudásalap létrehozásának a finanszírozására. Továbbá felhasználható az EGAA műveleteinek
végrehajtásához szükséges igazgatási és technikai támogatás, tájékoztatási és kommunikációs tevékenységek, valamint
az audit-, az ellenőrzési és az értékelési tevékenységek finanszírozására is.

Jogalap

Lásd a 04 04. alcímet.
04 01 04 05

A leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alappal kapcsolatos támogatási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

430 000

2014. évi teljesítés

425 000

Megjegyzések

Az előirányzat a 223/2014/EU rendelet 27. cikke szerinti technikai segítségnyújtás fedezésére szolgál.
A technikai segítségnyújtás keretében a 223/2014/EU rendelet végrehajtásához szükséges előkészítő, nyomonkövetési,
igazgatási és technikai segítségnyújtási, auditálási, tájékoztatási, ellenőrzési és értékelési intézkedések, valamint az
említett rendelet 10. cikke szerinti tevékenységek finanszírozhatók.
Az előirányzat különösen a következők fedezésére szolgál:
— támogatási kiadások (reprezentációs költségek, képzések, találkozók, kiküldetések, fordítások),
— a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap végrehajtásához kapcsolódó tudásalap
előkészítése, ellenőrzése, a vonatkozó adatgyűjtés és a tudásalap létrehozása,
— szolgáltatásokra és tanulmányok készítésére vonatkozó szerződések.
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04 01. ALCÍM — A „FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL
KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

04 01 04

(folytatás)

04 01 04 05

(folytatás)
Jogalap
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és
Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347.,
2013.12.20., 320. o.).
A leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapról szóló, 2014. március 11-i 223/2014/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 72., 2014.3.12., 1. o.).
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04 02. ALCÍM — EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok
Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1,2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

38 289 415,04

Az Észak-Írországban
és Írország határ
menti megyéiben a
békét és a
megbékélést szolgáló
különprogram végrehajtása (2000–2006) 1,2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Az Európai Szociális
Alap befejezése – 1.
célkitűzés (2000
előtt)

1,2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

311 896,80

406 443,09

Az Európai Szociális
Alap befejezése – 2.
célkitűzés
(2000–2006)

1,2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Az Európai Szociális
Alap befejezése – 2.
célkitűzés (2000
előtt)

1,2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Az Európai Szociális
Alap befejezése – 3.
célkitűzés
(2000–2006)

1,2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

3 524 357,15

Az Európai Szociális
Alap befejezése – 3.
célkitűzés (2000
előtt)

1,2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

A 2000 és 2006
közötti EQUAL
program befejezése

1,2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

A korábbi (2000
előtti) közösségi
kezdeményezések
lezárása

1,2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

04 02 01

Az Európai Szociális
Alap befejezése – 1.
célkitűzés
(2000–2006)

04 02 04

04 02 05

04 02 06

04 02 07

04 02 08

04 02 09

% 2014–
2016. évi
kifizetések

Kötelezettségvállalások

EURÓPAI SZOCIÁLIS
ALAP

04 02 03

2014. évi teljesítés

PK

Megnevezés

04 02

04 02 02

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések
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04 02. ALCÍM — EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP (folytatás)
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím
04 02 10

04 02 11

04 02 17

04 02 18

04 02 19

04 02 20

04 02 60

04 02 61

04 02 62

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–
2016. évi
kifizetések

Megnevezés

PK

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Az Európai Szociális
Alap befejezése –
2000 és 2006 közötti
innovációs intézkedések és technikai
segítségnyújtás

1,2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

—

—

—

—

0,—

0,—

16 683 215,—

7 119 707 592,13

0,—

0,—

Az Európai Szociális
Alap lezárása – 2000
előtti innovációs
intézkedések és
technikai segítségnyújtás
1,2

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Az Európai Szociális
Alap lezárása
– Konvergencia
(2007–2013)

1,2

p.m.

3 470 000 000

p.m.

4 917 020 000

Az Európai Szociális
Alap lezárása
– PEACE
(2007–2013)

1,2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Az Európai Szociális
Alap lezárása
– Regionális versenyképesség és foglalkoztatás
(2007–2013)

1,2

p.m.

1 109 595 811

p.m.

2 357 168 235

133 316 785,—

2 824 777 350,80

254,58

Európai Szociális
Alap – A működéshez
kapcsolódó technikai
segítségnyújtás
(2007–2013)
1,2

p.m.

1 500 000

p.m.

5 752 675

0,—

8 499 766,51

566,65

Európai Szociális
Alap – Kevésbé fejlett
régiók – A növekedést
és munkahelyteremtést szolgáló
beruházások
1,2

6 904 001 096

3 420 000 000

7 381 001 397

1 029 000 000

3 932 722 061,—

324 392 427,94

9,49

Európai Szociális
Alap – Átmeneti
régiók – A növekedést
és munkahelyteremtést szolgáló
beruházások
1,2

1 631 895 346

927 965 850

2 054 985 763

284 757 420

1 162 099 751,—

77 522 858,—

8,35

Európai Szociális
Alap (ESZA) –
Fejlettebb régiók – A
növekedést és munkahelyteremtést szolgáló
beruházások
1,2

3 479 119 793

2 178 091 258

3 174 368 240

583 896 529

2 604 015 528,—

176 415 545,90

8,10

205,18
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Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím
04 02 63

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

% 2014–
2016. évi
kifizetések

Kifizetések

Európai Szociális
Alap (ESZA) –
Operatív technikai
segítségnyújtás

04 02 63 01 Európai Szociális Alap
(ESZA) – Operatív
technikai segítségnyújtás
1,2

04 02 63 02 Európai Szociális Alap
(ESZA) — Tagállami
kérésre a Bizottság
által kezelt operatív
technikai segítségnyújtás
1,2
04 02 63.
jogcímcsoport –
Részösszeg
04 02 64

Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés
(YEI)
04 02. alcím –
Összesen

18 000 000

p.m.

18 000 000

1,2

—

7 200 000

p.m.

14 700 000

p.m.

8 629 013

p.m.

17 559 531,49

1 393 209,02

4 165 644,83

0,—

19,35

7 200 000

14 700 000

8 629 013

21 725 176,32

1 393 209,02

19,35

1 050 000 000

1 504 571 025

1 026 479 465

1 574 353 825,—

34 343 714,53

3,27

9 445 228 238,12 10 609 272 680,11

87,22

12 033 016 235 12 164 352 919 14 129 626 425 10 212 703 337

Megjegyzések
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 175. cikke úgy rendelkezik, hogy a 174. cikkben meghatározott gazdasági, társadalmi és területi kohézióra irányuló célok elérését az Unió a strukturális alapok (többek közt az
Európai Szociális Alap [ESZA]) révén megvalósított fellépésével is támogatja. A strukturális alapok feladatait, elsőbbségi
célkitűzéseit és megszervezését az EUMSZ 177. cikke határozza meg.
A költségvetési rendelet 80. cikke rendelkezik az alkalmazandó jogszabályok megsértésével teljesített kiadások esetében
végrehajtandó pénzügyi korrekciókról.
Az 1260/1999/EK rendelet 39. cikke, az 1083/2006/EK rendelet 100. és 102. cikke, valamint a Bizottság által
végrehajtott pénzügyi korrekciókra vonatkozó kritériumokról szóló 1303/2013/EU rendelet 85., 144. és 145. cikke
az ESZA-ra alkalmazandó pénzügyi korrekciókra vonatkozó különleges szabályokról rendelkezik.
Az ennek alapján végzett pénzügyi korrekciókból származó bevétel a bevételi kimutatás 6 5 1., 6 5 2., 6 5 3. vagy 6 5
4. jogcímcsoportja alá tartozik, és a költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének c) pontjával összhangban címzett
bevételnek minősül.
A költségvetési rendelet 177. cikke megállapítja az adott műveletek tekintetében teljesített előfinanszírozási kifizetések
teljes vagy részleges visszafizetésének feltételeit.
Az 1083/2006/EK rendelet 82. cikke az előfinanszírozási összegek visszafizetésére vonatkozóan az ESZA-ra alkalmazandó különleges szabályokról rendelkezik.
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A költségvetési rendelet 21. cikkének (4) bekezdése alapján visszafizetett előfinanszírozási összegek címzett bevételnek
minősülnek, és elszámolásukra a 6 1 5 0. vagy a 6 1 5 7. jogcím alatt kerül sor.

A csalás elleni küzdelem intézkedéseit a 24 02 01. jogcímcsoport alapján finanszírozzák.

Jogalap

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés és különösen annak 174., 175. és 177. cikke.

A strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. június 21-i 1260/1999/EK
tanácsi rendelet (HL L 161., 1999.6.26., 1. o.) és különösen annak 39. cikke.

Az Európai Szociális Alapról szóló, 1999. július 12-i 1784/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 213.,
1999.8.13., 5. o.).

Az Európai Szociális Alapról és az 1784/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 5-i 1081/
2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 12. o.).

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i
1083/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 25. o.) és különösen annak 82., 83., 100. és 102. cikke.

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) és különösen annak 21. cikkének (3) és (4) bekezdése, valamint 80. és 177. cikke.

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és
Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347.,
2013.12.20., 320. o.).

Jogi hivatkozások

Az Európai Tanács 1999. március 24–25-én tartott berlini ülésének következtetései.

Az Európai Tanács 2005. december 16–17-én tartott brüsszeli ülésének következtetései.

A 2013. február 7-i és 8-i Európai Tanács következtetései.
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04 02 01

Az Európai Szociális Alap befejezése – 1. célkitűzés (2000–2006)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

38 289 415,04

Megjegyzések

Ezen előirányzat célja a 2000–2006-os programozási időszakból maradt, rendezésre váró kötelezettségvállalások ESZAból történő finanszírozása.

Jogalap

Az Európai Szociális Alapról szóló, 1999. július 12-i 1784/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 213.,
1999.8.13., 5. o.).

04 02 02

Az Észak-Írországban és Írország határ menti megyéiben a békét és a megbékélést szolgáló különprogram
végrehajtása (2000–2006)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a 2000–2006-os programozási időszakból maradt, rendezésre váró kötelezettségvállalások ESZA-ból
történő finanszírozására szolgál.

Jogalap

A strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. június 21-i 1260/1999/EK
tanácsi rendelet (HL L 161., 1999.6.26., 1. o.).
A strukturális alapok 1. célkitűzése keretében történő kötelezettségvállalási előirányzatok tagállamonkénti indikatív
felosztásának a 2000-től 2006-ig tartó időszakra történő rögzítéséről szóló, 1999. július 1-jei 1999/501/EK bizottsági
határozat (HL L 194., 1999.7.27., 49. o.).
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04 02 02

(folytatás)

Jogi hivatkozások

A berlini Európai Tanács 1999. március 24–25-i következtetései és különösen annak (44) bekezdése b) pontja.
A brüsszeli Európai Tanács 2004. június 17–18-i következtetései és különösen annak (49) bekezdése.

04 02 03

Az Európai Szociális Alap befejezése – 1. célkitűzés (2000 előtt)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

311 896,80

Kifizetések

406 443,09

Megjegyzések

Ez az előirányzat a korábbi programozási időszakból még rendezendő kötelezettségvállalások ESZA általi finanszírozásának fedezésére szolgál a korábbi 1. és 6. célkitűzéssel kapcsolatban.

Jogalap

Az Európai Szociális Alap feladatairól szóló, 1983. október 17-i 83/516/EGK tanácsi határozat (HL L 289.,
1983.10.22., 38. o.).
Az Európai Szociális Alap feladatairól szóló 83/516/EGK rendelet végrehajtásáról szóló, 1983. október 17-i 2950/83/
EGK tanácsi rendelet (HL L 289., 1983.10.22., 1. o.).
A strukturális alapok feladatairól és eredményességéről, továbbá tevékenységüknek egymás között, valamint az Európai
Beruházási Bank és az egyéb meglévő pénzügyi eszközök műveleivel történő összehangolásáról szóló, 1988. június 24-i
2052/88/EGK tanácsi rendelet (HL L 185., 1988.7.15., 9. o.).
A strukturális alapokról és azok eredményességéről, valamint tevékenységeik egymás közti, illetve az Európai Beruházási
Bankkal és más meglévő pénzügyi instrumentumokkal való összehangolásáról szóló 2052/88/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések meghatározásáról szóló, 1988. december 19-i 4253/88/EGK tanácsi rendelet
(HL L 374., 1988.12.31., 1. o.).
Az Európai Szociális Alapról szóló 2052/88/EGK rendelet végrehajtásához szükséges intézkedések megállapításáról
szóló, 1988. december 19-i 4255/88/EGK tanácsi rendelet (HL L 374., 1988.12.31., 21. o.).
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
04. CÍM — FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS

04 02. ALCÍM — EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP (folytatás)

04 02 03

(folytatás)
Az Európai Szociális Alapról szóló, 1999. július 12-i 1784/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 213.,
1999.8.13., 5. o.).

04 02 04

Az Európai Szociális Alap befejezése – 2. célkitűzés (2000–2006)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a 2000–2006-os programozási időszakból maradt, rendezésre váró kötelezettségvállalások ESZA-ból
történő finanszírozására szolgál.

Jogalap
Az Európai Szociális Alapról szóló, 1999. július 12-i 1784/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 213.,
1999.8.13., 5. o.).

04 02 05

Az Európai Szociális Alap befejezése – 2. célkitűzés (2000 előtt)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a korábbi programozási időszakból még rendezendő kötelezettségvállalások ESZA általi finanszírozásának fedezésére szolgál a korábbi 2. és 5b. célkitűzéssel kapcsolatban.

Jogalap
A strukturális alapok feladatairól és eredményességéről, továbbá tevékenységüknek egymás között, valamint az Európai
Beruházási Bank és az egyéb meglévő pénzügyi eszközök műveleivel történő összehangolásáról szóló, 1988. június 24-i
2052/88/EGK tanácsi rendelet (HL L 185., 1988.7.15., 9. o.).
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BIZOTTSÁG
04. CÍM — FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS

04 02. ALCÍM — EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP (folytatás)

04 02 05

(folytatás)
A strukturális alapokról és azok eredményességéről, valamint tevékenységeik egymás közti, illetve az Európai Beruházási
Bankkal és más meglévő pénzügyi instrumentumokkal való összehangolásáról szóló 2052/88/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések meghatározásáról szóló, 1988. december 19-i 4253/88/EGK tanácsi rendelet
(HL L 374., 1988.12.31., 1. o.).
Az Európai Szociális Alapról szóló 2052/88/EGK rendelet végrehajtásához szükséges intézkedések megállapításáról
szóló, 1988. december 19-i 4255/88/EGK tanácsi rendelet (HL L 374., 1988.12.31., 21. o.).
Az Európai Szociális Alapról szóló, 1999. július 12-i 1784/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 213.,
1999.8.13., 5. o.).

04 02 06

Az Európai Szociális Alap befejezése – 3. célkitűzés (2000–2006)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

3 524 357,15

Megjegyzések
Ez az előirányzat a 2000–2006-os programozási időszakból maradt, rendezésre váró kötelezettségvállalások ESZA-ból
történő finanszírozására szolgál.

Jogalap
Az Európai Szociális Alapról szóló, 1999. július 12-i 1784/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 213.,
1999.8.13., 5. o.).

04 02 07

Az Európai Szociális Alap befejezése – 3. célkitűzés (2000 előtt)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a korábbi programozási időszakból még rendezendő kötelezettségvállalások ESZA általi finanszírozásának fedezésére szolgál a korábbi 3. és 4. célkitűzéssel kapcsolatban.
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
04. CÍM — FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS

04 02. ALCÍM — EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP (folytatás)

04 02 07

(folytatás)

Jogalap
A strukturális alapok feladatairól és eredményességéről, továbbá tevékenységüknek egymás között, valamint az Európai
Beruházási Bank és az egyéb meglévő pénzügyi eszközök műveleivel történő összehangolásáról szóló, 1988. június 24-i
2052/88/EGK tanácsi rendelet (HL L 185., 1988.7.15., 9. o.).
A strukturális alapokról és azok eredményességéről, valamint tevékenységeik egymás közti, illetve az Európai Beruházási
Bankkal és más meglévő pénzügyi instrumentumokkal való összehangolásáról szóló 2052/88/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések meghatározásáról szóló, 1988. december 19-i 4253/88/EGK tanácsi rendelet
(HL L 374., 1988.12.31., 1. o.).
Az Európai Szociális Alapról szóló 2052/88/EGK rendelet végrehajtásához szükséges intézkedések megállapításáról
szóló, 1988. december 19-i 4255/88/EGK tanácsi rendelet (HL L 374., 1988.12.31., 21. o.).
Az Európai Szociális Alapról szóló, 1999. július 12-i 1784/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 213.,
1999.8.13., 5. o.).

04 02 08

A 2000 és 2006 közötti EQUAL program befejezése
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a 2000–2006-os programozási időszakból maradt, rendezésre váró kötelezettségvállalások ESZA-ból
történő finanszírozására szolgál.

Jogalap
Az Európai Szociális Alapról szóló, 1999. július 12-i 1784/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 213.,
1999.8.13., 5. o.).

Jogi hivatkozások
A tagállamok részére a munkaerőpiaccal kapcsolatos hátrányos megkülönböztetés és egyenlőtlenségek minden formája
elleni küzdelem új módszerei előmozdítása érdekében a transznacionális együttműködésre vonatkozóan az EQUAL
elnevezésű közösségi kezdeményezés számára iránymutatások létrehozásáról szóló, 2000. április 14-i bizottsági
közlemény (HL C 127., 2000.5.5., 2. o.).
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BIZOTTSÁG
04. CÍM — FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS

04 02. ALCÍM — EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP (folytatás)

04 02 09

A korábbi (2000 előtti) közösségi kezdeményezések lezárása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat a 2000 és 2006 közötti programozási időszakot megelőző korábbi közösségi kezdeményezések közül
még rendezendő kötelezettségvállalások ESZA általi finanszírozásának fedezésére szolgál.
Jogalap
A strukturális alapok feladatairól és eredményességéről, továbbá tevékenységüknek egymás között, valamint az Európai
Beruházási Bank és az egyéb meglévő pénzügyi eszközök műveleivel történő összehangolásáról szóló, 1988. június 24-i
2052/88/EGK tanácsi rendelet (HL L 185., 1988.7.15., 9. o.).
A strukturális alapokról és azok eredményességéről, valamint tevékenységeik egymás közti, illetve az Európai Beruházási
Bankkal és más meglévő pénzügyi instrumentumokkal való összehangolásáról szóló 2052/88/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések meghatározásáról szóló, 1988. december 19-i 4253/88/EGK tanácsi rendelet
(HL L 374., 1988.12.31., 1. o.).
Az Európai Szociális Alapról szóló 2052/88/EGK rendelet végrehajtásához szükséges intézkedések megállapításáról
szóló, 1988. december 19-i 4255/88/EGK tanácsi rendelet (HL L 374., 1988.12.31., 21. o.).
Az Európai Szociális Alapról szóló, 1999. július 12-i 1784/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 213.,
1999.8.13., 5. o.).
Jogi hivatkozások
A tagállamok részére a textil- és ruhaipartól erőteljesen függő régiókra irányuló közösségi kezdeményezés (RETEX)
keretében a tagállamok által felállítandó operatív programokra vonatkozó iránymutatások meghatározásáról szóló,
1992. május 13-i bizottsági közlemény (HL C 142., 1992.6.4., 5. o.).
A tagállamok részére a halászati ágazat szerkezetátalakítására irányuló közösségi kezdeményezés (PESCA) keretében a
tagállamok által benyújtandó támogatás iránti kérelmek tárgyát képező globális támogatásokra vagy integrált operatív
programokra vonatkozó iránymutatások meghatározásáról szóló, 1994. június 15-i bizottsági közlemény (HL C 180.,
1994.7.1., 1. o.).
A tagállamok részére a városi körzetekre irányuló közösségi kezdeményezés (URBAN) keretében a tagállamok által
felállítandó operatív programokra vonatkozó iránymutatások meghatározásáról szóló, 1994. június 15-i bizottsági
közlemény (HL C 180., 1994.7.1., 6. o.).
A tagállamok részére a kis- és középvállalkozásoknak az egységes piachoz való hozzáigazítására irányuló közösségi
kezdeményezés (kkv-kezdeményezés) keretében a tagállamok által előterjesztendő operatív programokra vonatkozó
iránymutatások meghatározásáról szóló, 1994. június 15-i bizottsági közlemény (HL C 180., 1994.7.1., 10. o.).
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BIZOTTSÁG
04. CÍM — FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS

04 02. ALCÍM — EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP (folytatás)

04 02 09

(folytatás)
A tagállamok részére a RETEX-kezdeményezésre vonatkozó iránymutatások meghatározásáról szóló, 1994. június 15-i
bizottsági közlemény (HL C 180., 1994.7.1., 17. o.).
A tagállamok részére a fegyverkezési ipar átállítására irányuló közösségi kezdeményezés (Konver) keretében a
tagállamok által felállítandó operatív programokra vagy globális támogatásokra vonatkozó iránymutatások meghatározásáról szóló, 1994. június 15-i bizottsági közlemény (HL C 180., 1994.7.1., 18. o.).
A tagállamok részére az acélipari övezetek gazdasági átállítására irányuló közösségi kezdeményezés (Resider II)
keretében a tagállamok által felállítandó operatív programokra vagy globális támogatásokra vonatkozó iránymutatások
meghatározásáról szóló, 1994. június 15-i bizottsági közlemény (HL C 180., 1994.7.1., 22. o.).
A tagállamok részére a szénbányászati övezetek gazdasági átállítására irányuló közösségi kezdeményezés (Rechar II)
keretében a tagállamok által felállítandó operatív programokra vagy globális támogatásokra vonatkozó iránymutatások
meghatározásáról szóló, 1994. június 15-i bizottsági közlemény (HL C 180., 1994.7.1., 26. o.).
A tagállamok részére a foglalkoztatás elősegítésére és a munkaerőnek az ipari átalakuláshoz való alkalmazkodására
irányuló, „A munkaerő alkalmazkodása az ipari átalakuláshoz (ADAPT)” elnevezésű közösségi kezdeményezés keretében
a tagállamok által előterjesztendő operatív programokra vagy globális támogatásokra vonatkozó iránymutatások
meghatározásáról szóló, 1994. június 15-i bizottsági közlemény (HL C 180., 1994.7.1., 30. o.).
A tagállamok részére a foglalkoztatás növelésének alapvetően az emberi erőforrások fejlesztésén keresztül történő
elősegítésére irányuló, „Foglalkoztatás és az emberi erőforrások fejlesztése (Employment)” elnevezésű közösségi
kezdeményezés keretében a tagállamok által előterjesztendő operatív programokra vagy globális támogatásokra
vonatkozó iránymutatások meghatározásáról szóló, 1994. június 15-i bizottsági közlemény (HL C 180., 1994.7.1.,
36. o.).
A tagállamok részére a legkülső régiókra irányuló közösségi kezdeményezés (REGIS II) keretében a tagállamok által
felállítandó operatív programokra vonatkozó iránymutatások meghatározásáról szóló, 1994. június 15-i bizottsági
közlemény (HL C 180., 1994.7.1., 44. o.).
A tagállamok részére a vidékfejlesztésre irányuló közösségi kezdeményezés (Leader II) keretében a tagállamok által
felállítandó integrált operatív programokra vagy globális támogatásokra vonatkozó iránymutatások meghatározásáról
szóló, 1994. június 15-i bizottsági közlemény (HL C 180., 1994.7.1., 48. o.).
A tagállamok részére a határ menti övezetek fejlesztésére, a határokon átnyúló együttműködésre és a kiválasztott
energiahálózatokra irányuló közösségi kezdeményezés (Interreg II) keretében a tagállamok által felállítandó operatív
programokra vonatkozó iránymutatások meghatározásáról szóló, 1994. június 15-i bizottsági közlemény (HL C 180.,
1994.7.1., 60. o.).
A tagállamok részére az Észak-Írországban és Írország határ menti megyéiben a békét és megbékélést szolgáló egyedi
támogatási program (PEACE I) keretében létrejövő kezdeményezésre vonatkozó iránymutatások meghatározásáról
szóló, 1995. május 16-i bizottsági közlemény (HL C 186., 1995.7.20., 3. o.).
A tagállamok részére a városi övezetekre irányuló közösségi kezdeményezés (URBAN) keretében a tagállamok által
felállítandó operatív programokra vonatkozó iránymutatások meghatározásáról szóló, 1996. május 8-i bizottsági
közlemény (HL C 200., 1996.7.10., 4. o.).
A tagállamok részére a foglalkoztatás elősegítésére és a munkaerőnek az ipari átalakuláshoz való alkalmazkodására
irányuló, a munkaerőnek az ipari átalakuláshoz történő alkalmazkodására (ADAPT) irányuló közösségi kezdeményezés
keretében a tagállamok által előterjesztendő operatív programokra vagy globális támogatásokra vonatkozó iránymutatások meghatározásáról szóló, 1996. május 8-i bizottsági közlemény (HL C 200., 1996.7.10., 7. o.).
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BIZOTTSÁG
04. CÍM — FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS

04 02. ALCÍM — EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP (folytatás)

04 02 09

(folytatás)
A tagállamok részére a foglalkoztatás növelésének alapvetően az emberi erőforrások fejlesztésén keresztül történő
elősegítésére irányuló, a foglalkoztatásra és az emberi erőforrások fejlesztésére irányuló közösségi kezdeményezés
keretében a tagállamok által előterjesztendő operatív programokra vagy globális támogatásokra vonatkozó módosított
iránymutatások meghatározásáról szóló, 1996. május 8-i bizottsági közlemény (HL C 200., 1996.7.10., 13. o.).
A tagállamok részére a területrendezéssel kapcsolatos transznacionális együttműködésre irányuló Interreg közösségi
kezdeményezés (Interreg II C) keretében a tagállamok által felállítandó operatív programokra vonatkozó iránymutatások
meghatározásáról szóló, 1996. május 8-i bizottsági közlemény (HL C 200., 1996.7.10., 23. o.).
Az Európai Parlament, a Tanács, a Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága részére az Észak-Írországban
és Írország határ menti megyéiben a békét és megbékélést szolgáló egyedi támogatási programról (1995–1999) (PEACE
I) szóló, 1997. november 26-i bizottsági közlemény (COM(97) 642 végleges).

04 02 10

Az Európai Szociális Alap befejezése – 2000 és 2006 közötti innovációs intézkedések és technikai segítségnyújtás
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat a 2000–2006-os programozási időszakból maradt, rendezésre váró, innovációs intézkedésekre és
technikai segítségnyújtásra vonatkozó kötelezettségvállalások ESZA-ból történő finanszírozására szolgál az 1260/
1999/EK rendelet 22. és 23. cikkében meghatározottak szerint. Az innovációs intézkedések tanulmányokat, kísérleti
projekteket és tapasztalatcseréket öleltek fel. Ezek különösen a strukturális alapok intézkedései terén elérendő minőségi
javulást célozták. A technikai segítségnyújtás kiterjedt az ESZA megvalósításához szükséges előkészítő, figyelemmel
kísérő, értékelési, felügyeleti és igazgatási intézkedésekre. Ez az előirányzat különösen a következők fedezésére került
felhasználásra:
— támogatási ráfordítások (reprezentációs ráfordítások, képzés, találkozók és kiküldetések),
— tájékoztatási és publikációs kiadások,
— információs technológiára és telekommunikációra fordított kiadások,
— szolgáltatási és tanulmányi szerződések,
— juttatások.
Jogalap
A strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. június 21-i 1260/1999/EK
tanácsi rendelet (HL L 161., 1999.6.26., 1. o.).
Az Európai Szociális Alapról szóló, 1999. július 12-i 1784/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 213.,
1999.8.13., 5. o.).
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04 02 11

Az Európai Szociális Alap lezárása – 2000 előtti innovációs intézkedések és technikai segítségnyújtás
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

—

—

—

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ESZA korábbi programozási időszakokból fennmaradó kötelezettségei teljesítésének fedezésére
szolgál az innovatív intézkedések, illetve az előkészítő, figyelemmel kísérő, értékelő, felügyeleti és igazgatási intézkedések, valamint a vonatkozó rendeletekben előírt technikai segítségnyújtás hasonló formái esetében.
Ebből az előirányzatból kívánják finanszírozni továbbá a több évet átfogó korábbi intézkedéseket is, különös tekintettel
azokra, amelyeket az alább említett rendeletek alapján hagytak jóvá és valósítottak meg, és amelyek nem tartoznak a
strukturális alapok elsőbbségi célkitűzései közé.

Jogalap

Az Európai Szociális Alap feladatairól szóló, 1983. október 17-i 83/516/EGK tanácsi határozat (HL L 289.,
1983.10.22., 38. o.).
Az Európai Szociális Alap feladatairól szóló 83/516/EGK rendelet végrehajtásáról szóló, 1983. október 17-i 2950/83/
EGK tanácsi rendelet (HL L 289., 1983.10.22., 1. o.).
Az integrált földközi-tengeri programokról szóló, 1985. július 23-i 2088/85/EGK tanácsi rendelet (HL L 197.,
1985.7.27., 1. o.).
A strukturális alapok feladatairól és eredményességéről, továbbá tevékenységüknek egymás között, valamint az Európai
Beruházási Bank és az egyéb meglévő pénzügyi eszközök műveleivel történő összehangolásáról szóló, 1988. június 24-i
2052/88/EGK tanácsi rendelet (HL L 185., 1988.7.15., 9. o.).
A strukturális alapokról és azok eredményességéről, valamint tevékenységeik egymás közti, illetve az Európai Beruházási
Bankkal és más meglévő pénzügyi instrumentumokkal való összehangolásáról szóló 2052/88/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések meghatározásáról szóló, 1988. december 19-i 4253/88/EGK tanácsi rendelet
(HL L 374., 1988.12.31., 1. o.).
Az Európai Szociális Alapról szóló 2052/88/EGK rendelet végrehajtásához szükséges intézkedések megállapításáról
szóló, 1988. december 19-i 4255/88/EGK tanácsi rendelet (HL L 374., 1988.12.31., 21. o.).
Az Európai Szociális Alapról szóló, 1999. július 12-i 1784/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 213.,
1999.8.13., 5. o.).

L 48/536

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
04. CÍM — FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS

04 02. ALCÍM — EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP (folytatás)

04 02 17

Az Európai Szociális Alap lezárása – Konvergencia (2007–2013)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

3 470 000 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

4 917 020 000

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

16 683 215,—

Kifizetések

7 119 707 592,13

Megjegyzések
Az előirányzat a konvergenciára vonatkozó ESZA-célkitűzés alá tartozó programok keretében rendezésre váró kötelezettségvállalások fedezésére szolgál a 2007–2013-as programozási időszakban. E cél a legkevésbé fejlett tagállamok és
régiók konvergenciájának felgyorsítása a növekedési és foglalkoztatási feltételek javításával.
Ezen előirányzat célja azon gazdasági, társadalmi és területi egyenlőtlenségek mérséklése, amelyek különösen az
elmaradott országokban és régiókban mutatkoznak, és a felgyorsult gazdasági és társadalmi szerkezetátalakítással és a
népesség elöregedésével függnek össze.
A Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés (HL L 112., 2012.4.24.) III.
mellékletének 7. pontja által módosított, 1083/2006/EK rendelet 105a. cikkének (1) bekezdése értelmében a
Horvátország csatlakozásának időpontjában az 1085/2006/EK rendelet alapján már jóváhagyott programokat és
nagyprojekteket, amelyeknek a végrehajtása ezen időpontig nem fejeződött be, úgy kell tekinteni, mint amelyeket a
Bizottság e rendelet szerint jóváhagyott, az 1085/2006/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének a) és e) pontjában említett
alkotóelemek szerint jóváhagyott programok kivételével.
Jogalap
Az Európai Szociális Alapról és az 1784/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 5-i 1081/
2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 12. o.).
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i
1083/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 25. o.).

04 02 18

Az Európai Szociális Alap lezárása – PEACE (2007–2013)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat a konvergenciára vonatkozó ESZA-célkitűzés alá tartozó PEACE program keretében rendezésre váró
kötelezettségvállalások fedezésére szolgál a 2007–2013-as programozási időszakban.
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(folytatás)
Az észak-írországi békefolyamat érdekében tett különleges erőfeszítések elismeréseként a PEACE program a 2007–2013
közötti időszakban összesen 200 000 000 EUR juttatásban részesült. E program végrehajtására a strukturális alappal
kapcsolatos műveletekre vonatkozó addicionalitás elvével teljes összhangban kerül sor.
Jogalap
Az Európai Szociális Alapról és az 1784/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 5-i 1081/
2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 12. o.).
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i
1083/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 25. o.).
Jogi hivatkozások
Az Európai Tanács 2005. december 16–17-én tartott brüsszeli ülésének következtetései.

04 02 19

Az Európai Szociális Alap lezárása – Regionális versenyképesség és foglalkoztatás (2007–2013)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

1 109 595 811

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

2 357 168 235

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

133 316 785,—

Kifizetések

2 824 777 350,80

Megjegyzések
Az előirányzat a „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” ESZA-célkitűzés alá tartozó programok keretében
rendezésre váró kötelezettségvállalások fedezésére szolgál a 2007–2013-as programozási időszakban. E célkitűzés – a
legkevésbé fejlett régiókat kivéve – a régiók versenyképességének és vonzerejének, valamint a foglalkoztatásnak a
megerősítésére irányul, figyelembe véve az Európa 2020 stratégiában meghatározott célokat.
Ezen előirányzat célja azon gazdasági, társadalmi és területi egyenlőtlenségek mérséklése, amelyek különösen az
elmaradott országokban és régiókban mutatkoznak, és a felgyorsult gazdasági és társadalmi szerkezetátalakítással és a
népesség elöregedésével függnek össze.
Jogalap
Az Európai Szociális Alapról és az 1784/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 5-i 1081/
2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 12. o.).
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i
1083/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 25. o.).
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Európai Szociális Alap – A működéshez kapcsolódó technikai segítségnyújtás (2007–2013)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

1 500 000

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

5 752 675

0,—

Kifizetések

8 499 766,51

Megjegyzések
Az előirányzat a 2007–2013-as programozási időszakból maradt, rendezésre váró, az 1083/2006/EK rendelet 45. és
46. cikkében és az 1081/2006/EK rendelet 9. cikkében előírt technikai segítségnyújtásra vonatkozó kötelezettségvállalások fedezésére szolgál.
A technikai segítségnyújtás kiterjed az ESZA megvalósításához szükséges előkészítő, figyelemmel kísérő, értékelési,
felügyeleti és igazgatási intézkedésekre. Ez az előirányzat különösen az alábbiak fedezetére használható:
— támogatási ráfordítások (reprezentációs ráfordítások, képzés, találkozók, kiküldetések),
— tájékoztatási és publikációs kiadások,
— információs technológiára és telekommunikációra fordított kiadások,
— a fogyatékkal élők számára biztosított hozzáférés technikai segítségnyújtási intézkedések keretében történő támogatásának kiadásai,
— az olyan horizontális elvek, mint a férfiak és nők közötti egyenlőség, a fogyatékkal élők számára biztosított
hozzáférés és a fenntartható fejlődés megvalósítását előmozdító magas szintű munkacsoport kiadásai,
— szolgáltatási és tanulmányi szerződések,
— juttatások.
Ez az előirányzat továbbá a Bizottság által a 2014-2020-as programozási időszak előkészítésének keretében jóváhagyott
intézkedések támogatására szolgál.

Jogalap
Az Európai Szociális Alapról és az 1784/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 5-i 1081/
2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 12. o.).
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i
1083/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 25. o.).
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04 02 60

Európai Szociális Alap – Kevésbé fejlett régiók – A növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházások
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

6 904 001 096

Kifizetések

3 420 000 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

7 381 001 397

Kifizetések

1 029 000 000

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

3 932 722 061,—

Kifizetések

324 392 427,94

Megjegyzések

Az előirányzat a 2014-2020-as programozási időszakban „A növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházások”
célkitűzés megvalósítására nyújtott ESZA-támogatás fedezésére szolgál a kevésbé fejlett régiókban. E gazdaságilag és
társadalmilag lemaradó régiók felzárkóztatása hosszú távú kitartó erőfeszítéseket kíván meg. Ebbe a kategóriába azok a
régiók tartoznak, ahol az egy főre jutó GDP nem éri el az EU-27 átlagos GDP-értékének 75 %-át.

Jogalap

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és
Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347.,
2013.12.20., 320. o.).
Az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december
17-i 1304/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 470. o.) és különösen annak 4.
cikke (3) bekezdésének c) pontja.

04 02 61

Európai Szociális Alap – Átmeneti régiók – A növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházások
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

1 631 895 346

Kifizetések

927 965 850

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2 054 985 763

Kifizetések

284 757 420

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

1 162 099 751,—

Kifizetések

77 522 858,—

Megjegyzések

Az előirányzat a 2014-2020-as programozási időszakban „A növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházások”
célkitűzés megvalósítására nyújtott ESZA-támogatás fedezésére szolgál a 2007-2013-as fokozatosan kieső és fokozatosan bekerülő régiók rendszerének helyébe lépő új, „átmeneti régiók” kategóriában. Ebbe a kategóriába tartozik az
összes olyan régió, ahol az egy főre jutó GDP az EU-27 átlagos GDP-értékének 75 %-a és 90 %-a közé esik.
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04 02 61

(folytatás)

Jogalap
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és
Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347.,
2013.12.20., 320. o).
Az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december
17-i 1304/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 470. o.) és különösen annak 4.
cikke (3) bekezdésének b) pontja.

04 02 62

Európai Szociális Alap (ESZA) – Fejlettebb régiók – A növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházások
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

3 479 119 793

Kifizetések

2 178 091 258

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

3 174 368 240

Kifizetések

583 896 529

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

2 604 015 528,—

Kifizetések

176 415 545,90

Megjegyzések
Az előirányzat a 2014-2020-as programozási időszakban „A növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházások
”célkitűzés megvalósítására nyújtott ESZA-támogatás fedezésére szolgál a fejlettebb régiókban. Míg a kohéziós politika
prioritása továbbra is a kevésbé fejlett régiókban nyújtott támogatás marad, ez az előirányzat az összes tagállamot érintő
jelentős kihívások – így például a tudásalapú gazdaságban folyó globális verseny, az alacsony szén-dioxid-kibocsátású
gazdaság felé való elmozdulás és a jelenlegi gazdasági környezet által súlyosbított szociális polarizáció – kezelésére
szolgál. Ebbe a kategóriába azok a régiók tartoznak, ahol az egy főre jutó GDP meghaladja az EU-27 átlagos GDP
értékének 90 %-át.

Jogalap
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és
Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347.,
2013.12.20., 320. o).
Az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december
17-i 1304/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 470. o) és különösen annak 4.
cikke (3) bekezdése a) pontja.
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04. CÍM — FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS

04 02. ALCÍM — EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP (folytatás)

04 02 63

Európai Szociális Alap (ESZA) – Operatív technikai segítségnyújtás
Megjegyzések
Az előirányzat célja az 1303/2013/EU rendelet végrehajtásához szükséges előkészítés, nyomon követés, adminisztratív
és technikai segítségnyújtás, értékelés, audit és ellenőrzés támogatása a szóban forgó rendelet 58. és 118. cikkében
foglaltak szerint. Az előirányzatot elsősorban a következőkre lehet felhasználni: támogatási ráfordítások (reprezentációs
ráfordítások, képzés, találkozók, kiküldetések).
Az előirányzat célja emellett az igazgatási ismeretek fejlesztésének, valamint a nem kormányzati szervezetekkel és a
szociális partnerekkel való együttműködésnek a támogatása.
Jogalap
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és
Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347.,
2013.12.20., 320. o).
Az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december
17-i 1304/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 470. o).

04 02 63 01

Európai Szociális Alap (ESZA) – Operatív technikai segítségnyújtás
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

18 000 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

7 200 000

Kötelezettségvállalások

14 700 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

8 629 013

Kötelezettségvállalások

17 559 531,49

Kifizetések

1 393 209,02

Megjegyzések
Az előirányzat célja az 1303/2013/EU rendelet végrehajtásához szükséges előkészítés, nyomon követés, adminisztratív
és technikai segítségnyújtás, értékelés, audit és ellenőrzés támogatása a szóban forgó rendelet 58. és 118. cikkében
foglaltak szerint. Az előirányzatot elsősorban a következőkre lehet felhasználni: támogatási ráfordítások (reprezentációs
ráfordítások, képzés, találkozók, kiküldetések).
Az előirányzat célja emellett az igazgatási ismeretek fejlesztésének, valamint a nem kormányzati szervezetekkel és a
szociális partnerekkel való együttműködésnek a támogatása.
Ez az előirányzat többek között az alábbiak kidolgozását is támogatja:
— elektronikus projektalkalmazási és jelentési eszközök, valamint az operatív programok irányítására és végrehajtására
vonatkozó dokumentumok és eljárások egyesítése és egységesítése,
— valamennyi tagállam pénzügyi irányításának és minőségi teljesítményének szakértői értékelése,
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BIZOTTSÁG
04. CÍM — FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS

04 02. ALCÍM — EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP (folytatás)

04 02 63

(folytatás)

04 02 63 01

(folytatás)
— a közbeszerzésekre vonatkozó szabványos pályázati dokumentáció,
— az eredmény- és hatásmutatók közös rendszere,
— bevált gyakorlatok kézikönyve a felhasználási folyamat optimalizálása és a hibaarány csökkentése érdekében.
Jogalap
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és
Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347.,
2013.12.20., 320. o).
Az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december
17-i 1304/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 470. o).

04 02 63 02

Európai Szociális Alap (ESZA) — Tagállami kérésre a Bizottság által kezelt operatív technikai segítségnyújtás
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

4 165 644,83

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat a technikai segítségnyújtás tagállami keretösszege azon részének fedezésére szolgál, amelyet a Bizottság
által kezdeményezett technikai segítségnyújtáshoz csoportosítottak át az átmeneti költségvetési nehézségekkel küzdő
tagállam kérésére. Az 1303/2013/EU rendelet 25. cikkének megfelelően a jogcím arra szolgál, hogy fedezze az adott
tagállamban tapasztalható gazdasági és társadalmi kihívások kezelése érdekében hozott szerkezeti és igazgatási
reformok azonosítására, és rangsorolására és végrehajtására irányuló intézkedéseket.
Jogalap
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és
Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347.,
2013.12.20., 320. o).
Az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december
17-i 1304/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 470. o).
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BIZOTTSÁG
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04 02. ALCÍM — EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP (folytatás)

04 02 64

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (YEI)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

—

Kifizetések

1 050 000 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

1 504 571 025

Kifizetések

1 026 479 465

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

1 574 353 825,—

Kifizetések

34 343 714,53

Megjegyzések
Az előirányzat a fiatalok munkanélküliségének felszámolását célzó, az Európai Szociális Alap (ESZA) által finanszírozott
intézkedésekhez nyújt kiegészítő támogatást. A növekedésre és munkahelyteremtésre irányuló célkitűzés keretében az
ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezéshez rendelt előirányzatot foglalja magában azokban a régiókban, ahol a fiatalok
munkanélküliségi szintje 2012-ben meghaladta a 25%-ot, vagy azon tagállamokban, ahol a fiatalok munkanélküliségi
szintje 2012-ben több mint 30%-kal növekedett, valamint olyan régiókban, ahol a fiatalok munkanélküliségi szintje
2012-ben meghaladta a 20%-ot („támogatásra jogosult régiók”). A 2014-2020-as időszakra a szóban forgó tétel
számára elkülönített 3 000 000 000 EUR kiegészítő összeg az ESZA-fellépések társfinanszírozására szolgál a támogatásra jogosult régiókban. Ez az előirányzat tisztességes munkahelyek létrehozásának finanszírozására szolgál.
A nemek közötti egyenlőség előmozdítása mellett különleges figyelmet kell fordítani a fiatal nők helyzetére, akik nemi
alapú akadályokba ütköznek, amikor minőségi foglalkoztatásban, továbbképzésben, tanulószerződéses gyakorlati
képzésben vagy gyakornokságban szeretnének részt venni.
Ezt az előirányzatot többek között a nem formális oktatást, a nyelvoktatást, a demokrácia előmozdítását és a
szakképzést kombináló oktatási struktúrák állami szereplők és nem kormányzati szervezetek általi létrehozásának
támogatására kell felhasználni az ifjúsági munkanélküliséggel leginkább sújtott régiókban.
A többéves pénzügyi keret felső korlátain belül a kötelezettségvállalási előirányzatok számára a 2014–2017-es
időszakban rendelkezésre álló kerettartalékoknak kell alkotniuk a kötelezettségvállalási előirányzatok számára a
többéves pénzügyi kereten belül rendelkezésre álló teljes kerettartalékot, melyet a többéves pénzügyi kereten belül a
2016–2020-as időszakra meghatározott felső korlát felett kell rendelkezésre bocsátani a növekedéshez és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó szakpolitikai célokra, különösen a fiatalok foglalkoztatására – a 2014–2020-as időszakra
vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletben (HL L
347., 2013.12.20., 884. o.). foglaltaknak megfelelően.
Jogalap
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és
Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347.,
2013.12.20., 320. o).
Az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december
17-i 1304/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 470. o).
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04 03. ALCÍM — FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés
% 2014–
2016. évi
kifizetések

PK

Kötelezettségvállalások

1,1

452 800

350 000

444 800

315 402

434 927,86

308 764,36

88,22

04 03 01 03 A munkavállalók szabad mozgása,
valamint a szociális biztonsági
rendszerek és a migráns munkavállalókra, többek között a harmadik
országokból származó migráns
munkavállalókra vonatkozó intézkedések összehangolása
1,1

8 589 000

6 200 000

8 000 000

5 482 852

6 784 571,38

5 805 385,34

93,64

04 03 01 04 Elemzések és tanulmányok a szociális
helyzetről, a demográfiáról és a
családról
1,1

4 118 000

2 800 000

4 000 000

2 697 911

3 240 574,44

1 823 011,42

65,11

04 03 01 05 Tájékoztató és képzési intézkedések a
munkavállalói szervezetek számára
1,1

18 758 200

16 500 000

18 257 000

12 793 321

18 619 000,—

17 460 215,95

105,82

04 03 01 06 Vállalkozások képviselőinek tájékoztatása, a velük folytatott egyeztetés és
részvételük
1,1

7 313 000

6 400 000

7 116 000

3 481 176

7 175 017,90

6 257 385,05

97,77

0,—

74 410,—

Megnevezés

04 03

FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS
ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI
BEFOGADÁS

04 03 01

Előjogok és különös kompetenciák

04 03 01 01 Szakszervezeti képviselőkkel folytatott előzetes konzultációs ülések
költsége

04 03 01 07 Az aktív időskor és a nemzedékek
közötti szolidaritás európai éve
(2012)

1,1

04 03 01 08 Munkaügyi kapcsolatok és szociális
párbeszéd

1,1

p.m.

Kifizetések

p.m.

Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

p.m.

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

15 775 000

12 300 000

15 641 000

8 876 998

17 381 319,83

12 582 989,26

102,30

55 006 000

44 550 000

53 458 800

33 647 660

53 635 411,41

44 312 161,38

99,47

04 03 02 01 PROGRESS – Támogatás az Unió
foglalkoztatási és szociális politikájának és a munkakörülményekre
vonatkozó jogszabályoknak a kidolgozásához, végrehajtásához, nyomon
követéséhez és értékeléséhez
1,1

74 681 600

38 850 000

72 494 000

22 666 588

65 278 249,91

9 956 784,59

25,63

04 03 02 02 EURES – A munkavállalók önkéntes
földrajzi mobilitásának előmozdítása
és a munkalehetőségek ösztönzése

22 061 000

14 300 000

21 392 000

9 424 939

21 439 000,—

4 512 200,37

31,55

04 03 01. jogcímcsoport – Részösszeg
04 03 02

Az Európai Unió foglalkoztatás és
társadalmi innováció programja
(„EaSI”)

1,1
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04 03. ALCÍM — FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS (folytatás)
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím
04 03 02

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK

Kötelezettségvállalások

1,1

25 624 200

17 000 000

26 457 000

122 366 800

70 150 000

120 343 000

04 03 02. jogcímcsoport – Részösszeg

04 03 12

04 03 13

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

% 2014–
2016. évi
kifizetések

(folytatás)

04 03 02 03 Mikrofinanszírozás és szociális
vállalkozás – Jogi és természetes
személyek finanszírozáshoz
jutásának és a finanszírozás hozzáférhetőségének javítása, különösen a
munkaerőpiactól legtávolabb került
emberek és a szociális vállalkozások
esetében

04 03 11

2015. évi előirányzatok

11 815 018

28 500 200,—

0,—

0

43 906 545 115 217 449,91

14 468 984,96

20,63

Európai Alapítvány az Élet- és
Munkakörülmények Javításáért

1,1

20 360 000

20 360 000

20 371 000

20 371 000

20 562 432,46

20 562 088,82

100,99

Európai Munkahelyi Biztonsági és
Egészségvédelmi Ügynökség

1,1

14 663 000

14 663 000

14 534 000

14 534 000

14 438 521,—

14 229 072,—

97,04

Európai Szakképzésfejlesztési
Központ (CEDEFOP)

1,1

17 051 000

17 051 000

17 224 000

17 224 000

17 434 633,39

16 933 900,—

99,31

4

19 956 000

19 956 000

19 945 000

19 945 000

20 143 868,66

20 143 500,01

100,94

04 03 14

Európai Képzési Alapítvány (ETF)

04 03 51

A Progress lezárása

1,1

p.m.

11 400 000

p.m.

24 802 431

94 214,86

47 872 724,12

419,94

04 03 52

Az EURES lezárása

1,1

p.m.

2 000 000

p.m.

8 579 394

0,—

17 694 831,36

884,74

04 03 53

Egyéb tevékenységek lezárása

1,1

p.m.

2 000 000

p.m.

8 180 353

67 056,65

1 138 318,15

56,92

04 03 77

Kísérleti projektek és előkészítő
intézkedések

04 03 77 02 Kísérleti projekt – A lakhatáshoz való
jog védelmének előmozdítása
1,1

p.m.

p.m.

p.m.

523 430

0,—

199 866,—

04 03 77 03 Kísérleti projekt – A kiküldött
munkavállalók munka- és életkörülményei

1,1

—

—

—

p.m.

0,—

0,—

04 03 77 04 Kísérleti projekt – A foglalkoztatás
fenntartását célzó intézkedések

1,1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

04 03 77 05 Kísérleti projekt – A munkavállalók
Unión belüli mobilitásának és integrációjának javítása

1,1

p.m.

p.m.

—

p.m.

0,—

0,—

L 48/546

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
04. CÍM — FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS

04 03. ALCÍM — FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS (folytatás)
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK

Kötelezettségvállalások

04 03 77 06 Kísérleti projekt – Mindenre kiterjedő
együttműködés a közszféra, a
vállalatok és a nonprofit vállalkozások között a társadalmi beilleszkedés és a foglalkoztatás
elősegítése érdekében
1,1

p.m.

04 03 77 07 Előkészítő intézkedés – „Az első
EURES-állásod”

1,1

p.m.

04 03 77 08 Kísérleti projekt – Társadalmi szolidaritás a társadalmi integrációért

1,1

p.m.

04 03 77 09 Előkészítő intézkedés – A kiküldött
és migráns munkavállalók számára
létrehozandó tájékoztató központok

1,1

04 03 77 10 Kísérleti projekt – A bizonytalan
foglalkoztatás rendes munkaviszonnyá való átalakításának
ösztönzése

04 03 77 11 Kísérleti projekt – Az idősekkel
szembeni rossz bánásmód
megelőzése

04 03 77

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

% 2014–
2016. évi
kifizetések

(folytatás)

776 081,30

p.m.

1 308 576

0,—

3 434 258,97

p.m.

p.m.

348 954

0,—

499 736,—

p.m.

p.m.

p.m.

523 430

0,—

213 769,34

1,1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1,1

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

04 03 77 12 Kísérleti projekt – Az idősebb
munkavállalók munkahelyi egészsége
és biztonsága
1,1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

350 000,—

04 03 77 13 Előkészítő intézkedés – A fiatalokat
célzó aktivizáló intézkedések – A
„Mozgásban az ifjúság” kezdeményezés végrehajtása

1,1

p.m.

500 000

p.m.

1 292 053

0,—

689 809,50

137,96

04 03 77 14 Előkészítő intézkedés – A társadalomtudatos vállalkozás és a fiatal
vállalkozók által ösztönzött
társadalmi innováció

1,1

p.m.

500 000

p.m.

697 907

887 251,98

661 906,48

132,38

04 03 77 15 Kísérleti projekt – A munkanélküliellátás vagy járadék európai rendszerének megvalósíthatósága és
hozzáadott értéke

1,1

p.m.

1 000 000

p.m.

523 430

1 838 620,—

0,—

0

04 03 77 16 Előkészítő intézkedés – Mikrohitel
kifejezetten fiatalok munkanélküliségének

1,1

p.m.

0,—

0,—

04 03 77 17 Kísérleti projekt – Társadalombiztosítási kártya

1,1

700 000

750 000

0,—

p.m.

350 000

p.m.

500 000

p.m.

250 000

457,90
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04 03. ALCÍM — FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS (folytatás)
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

04 03 77 18 Előkészítő intézkedés – Társadalmi
szolidaritás a társadalmi integrációért 1,1

p.m.

750 000

1 500 000

750 000

04 03 77 19 Előkészítő intézkedés – A hátrányos
helyzetű migránsok aktív európai
befogadásának támogatása a
társadalmi és gazdasági integrációt
szolgáló helyi központok fejlesztése
és tesztelése révén

1,1

p.m.

250 000

500 000

250 000

04 03 77 20 Kísérleti projekt – A jóléti juttatások
csökkentésének következményei

1,1

p.m.

p.m.

1 000 000

500 000

04 03 77 21 Kísérleti projekt – Az Európai Unió
valós idejű jelbeszéd alkalmazása és
szolgáltatása

3

p.m.

p.m.

p.m.

04 03 77 22 Előkészítő intézkedés – Erasmus
típusú program szakmai gyakorlatokra

1,1

—

—

—

04 03 77 23 Előkészítő intézkedés — Újraaktiválás – A 35 éven felüli munkanélküliek EU-n belüli mobilitási
programja

1,1

3 000 000

1 500 000

04 03 77 24 Kísérleti projekt – Minőségi foglalkoztatás a munka világába lépők
számára vállalkozói készség révén

1,1

700 000

350 000

04 03 77. jogcímcsoport – Részösszeg

4 400 000

5 950 000

3 500 000

04 03. alcím – Összesen

253 802 800

208 080 000

249 375 800

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

% 2014–
2016. évi
kifizetések

Kifizetések

360 525

0,—

292 907,60

—

0,—

0,—

2 725 871,98

7 118 335,19

119,64

198 518 688 244 319 460,32 204 473 915,99

98,27

7 328 305

04 03 01

Előjogok és különös kompetenciák

04 03 01 01

Szakszervezeti képviselőkkel folytatott előzetes konzultációs ülések költsége
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

452 800

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

350 000

Kötelezettségvállalások

444 800

2014. évi teljesítés

Kifizetések

315 402

Kötelezettségvállalások

434 927,86

Kifizetések

308 764,36
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04 03. ALCÍM — FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS (folytatás)

04 03 01

(folytatás)

04 03 01 01

(folytatás)
Megjegyzések
Korábbi 04 03 01 01. jogcím és (részben) 01 02 01. jogcímcsoport
Az előirányzat az európai szakszervezeti képviselők részére szervezett előzetes konzultációkkal járó kiadások fedezésére
szolgál, annak érdekében, hogy kialakíthassák véleményüket és összehangolják álláspontjaikat az uniós politikák
továbbfejlesztése kérdésében.
Ez az előirányzat szolgál továbbá a gazdasági monitoringgal, az intézkedések kombinációjának elemzésével és a
gazdaságpolitikák összehangolásával kapcsolatos tanulmányok, műhelytalálkozók, konferenciák, elemzések, értékelések,
publikációk, technikai segítségnyújtás, adatbázis- és szoftvervásárlás és -karbantartás költségeinek, valamint a felsoroltakkal kapcsolatos intézkedések részleges finanszírozása és támogatása költségeinek fedezésére.
Jogalap
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdésében szereplő, a Bizottság intézményi szintű előjogaiból eredő
feladat.

04 03 01 03

A munkavállalók szabad mozgása, valamint a szociális biztonsági rendszerek és a migráns munkavállalókra, többek
között a harmadik országokból származó migráns munkavállalókra vonatkozó intézkedések összehangolása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

8 589 000

Kifizetések

6 200 000

Kötelezettségvállalások

8 000 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

5 482 852

Kötelezettségvállalások

6 784 571,38

Kifizetések

5 805 385,34

Megjegyzések
E tevékenység célja a munkavállalók földrajzi és szakmai mobilitásának elősegítése (ideértve a szociális biztonsági
rendszerek összehangolását) Európában a munkavállalók szabad mozgását gátló akadályok felszámolása és az európai
szintű valóságos munkaerőpiac megteremtéséhez való hozzájárulás érdekében. Felhasználható továbbá a jogszerű
migráns munkavállalóknak – köztük a harmadik országokból érkezőknek – az európai munkaerőpiacokra való
integrációjának támogatása érdekében.
Az előirányzat a következők terén megvalósuló fellépések támogatásának fedezésére szolgál: az uniós jog figyelemmel
kísérése egy, a munkavállalók szabad mozgásával és a szociális biztonsággal foglalkozó szakértői hálózat finanszírozása
révén, amely rendszeresen jelentést készít az uniós jogi aktusok tagállami és uniós szintű végrehajtásáról, valamint
elemzi és értékeli a munkavállalók szabad mozgására és a szociális biztonsági rendszerek koordinálására vonatkozó
tagállami jogszabályok tendenciáit; Az előirányzat a következők terén megvalósuló fellépések támogatásának fedezésére
is szolgál: az uniós jogi aktusok alkalmazásának támogatása bizottsági ülésekkel, tudatosságnövelés és egyéb célzott
technikai támogatás, valamint az a szociális biztonságra vonatkozó információk elektronikus adatcseréje (EESSI)
rendszer fejlesztése és megvalósítása.
Az előirányzat különösen az alábbiak fedezésére szolgál:
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04 03. ALCÍM — FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS (folytatás)

04 03 01

(folytatás)

04 03 01 03

(folytatás)
— az e jogcím alá tartozó program vagy intézkedések célkitűzéseinek eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tanulmányokkal, szakértői találkozókkal, tájékoztató intézkedésekkel és kiadványokkal kapcsolatos kiadások, valamint
minden más technikai és igazgatási jellegű segítségnyújtáshoz kapcsolódó kiadás, kivéve a Bizottság által eseti jellegű
szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett hatósági feladatokat,
— a munkavállalók szabad mozgásával kapcsolatos tagállami jogszabályok területén mutatkozó főbb irányzatok
elemzése és értékelése, tekintettel a munkavállalók szabad mozgására és a szociális biztonsági rendszerek összehangolására, és szakértői hálózatok finanszírozása ezeken a területeken,
— az új szakpolitika-fejlesztés elemzése és kutatása a munkavállalók szabad mozgása terén, például az átmeneti
időszakok végéhez és a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló rendelkezések modernizálásához
kapcsolódóan,
— kiegészítő tájékoztatási központok révén a tisztességes munkaerő-mobilitás biztosítása,
— az igazgatási bizottság és alcsoportjai munkájának támogatása és a határozataik nyomon követése, valamint a
munkavállalók szabad mozgása terén működő technikai és tanácsadó bizottságok munkájának támogatása,
— a szociális biztonságról szóló új rendeletek alkalmazására felkészítő intézkedések támogatása, ideértve a
tapasztalatok nemzetközi cseréjét és a nemzeti szintű tájékoztatási és képzési kezdeményezéseket,
— a polgárok számára jobb szolgáltatás biztosítását és a tudatosság növelését célzó fellépések finanszírozása, ideértve a
migráns munkavállalók társadalombiztosítási és foglalkoztatási problémáit feltáró, valamint az igazgatási eljárásokat
felgyorsító és leegyszerűsítő intézkedéseket, a munkavállalók szabad mozgása akadályainak, illetve a szociális
biztonsági rendszerek koordinálása hiányának, valamint e rendszerek a fogyatékossággal élő emberekre gyakorolt
hatásának a nemek közötti egyenlőség szempontjait figyelembe vevő elemzése, ideértve az igazgatási eljárások
hozzáigazítását az új információfeldolgozó technológiákhoz, mindez a jogok megszerzésére irányuló rendszer és a
juttatások kiszámításának és kifizetésének javítása érdekében az 1408/71/EGK, az 574/72/EGK és a 859/2003/EK
rendeletnek, valamint a 883/2004/EK rendeletnek és a 987/2009/EK végrehajtó rendeletének, illetve az 1231/2010/
EU rendeletnek megfelelően,
— információk és intézkedések kidolgozása annak érdekében, hogy a lakosság megismerje a munkavállalók szabad
mozgásával és a szociális biztonsági rendszerek összehangolásával kapcsolatos jogait,
— a társadalombiztosítási adatok tagállamok közötti elektronikus megosztásának támogatása a 883/2004/EK rendelet
és annak 987/2009/EK végrehajtó rendelete tagállamok általi végrehajtásának elősegítése céljából. Ennek részét
képezi az EESSI-rendszer központi egységének karbantartása, a rendszerelemek tesztelése, a felhasználók részére
történő segítségnyújtás, a rendszer továbbfejlesztésének támogatása és a képzés.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államoktól származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
Jogalap
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés és különösen annak 45. és 48. cikke.
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04 03. ALCÍM — FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS (folytatás)

04 03 01

(folytatás)

04 03 01 03

(folytatás)
A szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet (HL L 149., 1971.7.5., 2. o.).
A szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1972. március 21-i
574/72/EGK tanácsi rendelet (HL L 74., 1972.3.27., 1. o.).
A Közösségen belül mozgó munkavállalók és önálló vállalkozók kiegészítő nyugdíjra való jogosultságának védelméről
szóló, 1998. június 29-i 98/49/EK tanácsi irányelv (HL L 209., 1998.7.25., 46. o.).
Az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK rendelet rendelkezéseinek valamely harmadik ország e rendelkezések által pusztán
állampolgárságuk okán nem érintett állampolgáraira való kiterjesztéséről szóló, 2003. május 14-i 859/2003/EK tanácsi
rendelet (HL L 124., 2003.5.20., 1. o.).
A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet (HL L 166., 2004.4.30., 1. o.).
A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás
megállapításáról szóló, 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 284.,
2009.10.30., 1. o.).
A 883/2004/EK rendelet és a 987/2009/EK rendelet harmadik országok e rendeletek által csupán állampolgárságuk
miatt nem érintett állampolgáraira való kiterjesztéséről szóló, 2010. november 24-i 1231/2010/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet (HL L 344., 2010.12.29., 1. o.).
A munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról szóló, 2011. április 5-i 492/2011/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet (HL L 141., 2011.5.27., 1. o.).

04 03 01 04

Elemzések és tanulmányok a szociális helyzetről, a demográfiáról és a családról
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

4 118 000

Kifizetések

2 800 000

Kötelezettségvállalások

4 000 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

2 697 911

Kötelezettségvállalások

3 240 574,44

Kifizetések

1 823 011,42

Megjegyzések
E tevékenység célja a társadalmi és demográfiai kihívások jobb szakpolitikai megoldásainak elősegítése a tagállamokban
összehasonlító adatok előállítása és terjesztése által az Európa 2020 stratégia végrehajtása keretében, valamint a jövőbeli
szociálpolitikai prioritások, köztük a nemek közötti egyenlőségre irányuló intézkedések meghatározása.
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Az előirányzat az Unió társadalmi és demográfiai helyzetével és társadalmi-gazdasági tendenciáival, valamint a nemek
közötti bérszakadékkal és a nők munkahelyi megkülönböztetésével kapcsolatos összehasonlító elemzések kidolgozásának támogatására, valamint a vélemények és tapasztalatok valamennyi (regionális, nemzeti, uniós és nemzetközi)
szinten történő cseréjére irányuló fellépések fedezésére szolgál. Az előirányzat emellett a Demográfia és Szociális
Helyzet Megfigyelőközpontjának támogatására, a tagállamokban folytatott kapcsolódó tevékenységekkel és a
nemzetközi szervezetekkel való együttműködés támogatására és az „Európai szövetség a családokért” technikai
támogató csoportja irányításának támogatására irányuló fellépések finanszírozására is szolgál.
A program céljainak eléréséhez közvetlenül kapcsolódó kutatásokkal, szakértői találkozókkal, tájékoztatásokkal és
kiadványokkal, vagy az e jogcím alá tartozó intézkedésekkel 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.
Ez az előirányzat a bizottsági jelentésekkel (ideértve a szociális helyzetről szóló éves jelentést és a demográfiai
változásról és hatásairól kétévente készített jelentést, az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 159.
cikkének megfelelően), valamint a szociális körülményeket érintő problémákról szóló bizottsági jelentéseket (az EUMSZ
161. cikke értelmében az Európai Parlament felhívhatja a Bizottságot ilyen jelentés elkészítésére) kapcsolatos kiadásokat
kívánja fedezni.
Az EUMSZ-ben előírt jelentéstételhez szükséges elemzések elvégzése, valamint a nagyobb társadalmi és demográfiai
kihívásokkal és kezelésükkel kapcsolatos ismeretek terjesztése. Többek között az alábbi tevékenységekre kell törekedni a
nemi dimenzió kellő figyelembevételével:
— a népességöregedés hatásainak elemzése a többgenerációs társadalom összefüggésében, a gondozási és szociális
védelmi szükségletek alakulása, a viselkedési minták és a kísérőpolitikák szempontjából, beleértve a kisebbségek
idősebb tagjaira vagy idősebb bevándorlókra és a nem hivatalos gondozók helyzetére vonatkozó kutatásokat is,
— a demográfiai változások uniós és tagállami politikákra, intézkedésekre és programokra gyakorolt hatásának
elemzése, valamint javaslatok megfogalmazása a gazdasági és egyéb politikák, intézkedések és programok
módosításai terén uniós és nemzeti szinten a társadalom idősödéséből fakadó negatív hatások megakadályozása
érdekében,
— a családi egységek és demográfiai trendek közötti kapcsolatok elemzése,
— a szegénység, a jövedelem és a vagyoni eloszlás tendenciáinak és azok általánosabb társadalmi hatásának elemzése,
— a technológiai fejlődés (a hírközlési technológiákra, a földrajzi és foglalkoztatási mobilitásra gyakorolt hatások),
valamint a háztartásokat és általában a társadalmat érintő következmények között meglévő kapcsolatok azonosítása,
— a fogyatékosság és a demográfiai trendek közötti kapcsolatok elemzése, a fogyatékossággal élők és családjaik
társadalmi helyzetének, valamint a fogyatékossággal élő gyermekek családon és közösségen belüli szükségleteinek
elemzése,
— a társadalmi célkitűzések alakulásának elemzése (a szerzett jogok megőrzése vagy kibővítése tekintetében) mind az
áruk, mind a szolgáltatások tekintetében, figyelembe véve az új társadalmi kihívásokat, a demográfiai trendeket és a
generációk közötti kapcsolatok változását,
— megfelelő módszertani eszközök kidolgozása (szociális mutatók sorozata, szimulációs technikák, adatgyűjtés a
politikai kezdeményezésekről minden szinten stb.) a szociális helyzetről, a szociális védelemről és a társadalmi
befogadásról szóló jelentések szilárd kvantitatív és tudományos alappal való alátámasztása céljából,
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— tudatosságnövelés és eszmecserék szervezése a főbb társadalmi és demográfiai kihívásokkal kapcsolatban, a jobb
politikai válaszok ösztönzése érdekében,
— a demográfiai trendek, a családi élet és a gyermekkor figyelembevétele a vonatkozó, például a személyek szabad
mozgásával és a nők és férfiak egyenjogúságával kapcsolatos uniós politikák végrehajtásában.

Jogi hivatkozások
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés és különösen annak 159. és 161. cikke.
04 03 01 05

Tájékoztató és képzési intézkedések a munkavállalói szervezetek számára
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

18 758 200

Kifizetések

16 500 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

18 257 000

Kifizetések

12 793 321

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

18 619 000,—

Kifizetések

17 460 215,95

Megjegyzések
Ez az előirányzat a munkavállalói szervezeteket – köztük a tagjelölt országok munkavállalói szervezeteinek képviselőit –
érintő tájékoztatási és képzési intézkedésekre fordított kiadások fedezésére szolgál, az Unió szociális dimenziójának
megvalósítása keretében végrehajtott uniós cselekvésekből fakadóan. Ezek az intézkedések segítséget nyújtanak a
munkavállalói szervezeteknek az európai foglalkoztatási és szociálpolitika előtt álló átfogó problémák kezelésében az
Európa 2020 stratégia értelmében és a gazdasági válság következményeinek kezelésével kapcsolatos uniós kezdeményezések keretében. Különleges figyelmet kell fordítani a munkahelyeken jelentkező, nemekkel összefüggő kihívásokra.
Az előirányzat különösen az alábbiak fedezésére szolgál:
— a két konkrét szakszervezeti intézet, az Európai Szakszervezeti Intézet és a Munkavállalókat érintő kérdések európai
központja munkaprogramjainak támogatása. A két intézetet azzal a céllal hozták létre, hogy megkönnyítsék az
európai szintű képzés és kutatás segítségével történő kapacitásnövelést, és jobban bevonják a munkavállalók
képviselőit az európai kormányzásba,
— a munkavállalói szervezeteket – köztük a tagjelölt országok munkavállalói szervezeteinek képviselőit – érintő
tájékoztatási és képzési intézkedések az Unió szociális dimenziójának megvalósítása keretében végrehajtott uniós
fellépések végrehajtásából fakadóan,
— a tagjelölt országok szociális partnereit érintő intézkedések, kifejezetten az uniós szintű szociális párbeszéd
ösztönzése céljából. Célja még, hogy előmozdítsa a nők és férfiak egyenlő részvételét a szakszervezetek és a
munkavállalói szervezetek döntéshozói testületeiben.
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Jogalap
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 154. cikke értelmében a Bizottságra közvetlenül átruházott különleges
hatáskörökből adódó feladat.
Az ESZAK Főhatósága és a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Nemzetközi Munkabiztonsági és Munka-egészségügyi
Információs Központja (CIS) között 1959-ben létrejött egyezmény.
A munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről
szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv (HL L 183., 1989.6.29., 1. o.) és a kapcsolódó irányelvek.
A hajók fedélzetén a jobb orvosi ellátás biztosítását célzó biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményekről
szóló, 1992. március 31-i 92/29/EGK tanácsi irányelv (HL L 113., 1992.4.30., 19. o.).

04 03 01 06

Vállalkozások képviselőinek tájékoztatása, a velük folytatott egyeztetés és részvételük
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

7 313 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

6 400 000

Kötelezettségvállalások

7 116 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

3 481 176

Kötelezettségvállalások

7 175 017,90

Kifizetések

6 257 385,05

Megjegyzések
Az előirányzat különösen az alábbiak fedezésére szolgál:
— olyan intézkedések, amelyek megteremtik a vállalati szintű szociális párbeszéd és a munkavállalók vállalkozásokba
való megfelelő bevonásának feltételeit az Európai Üzemi Tanácsról szóló 2009/38/EK irányelv, az európai
részvénytársaságban, illetve az európai szövetkezetben való munkavállalói részvételről szóló 2001/86/EK és 2003/
72/EK irányelv, az Európai Közösség munkavállalóinak tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció általános
keretének létrehozásáról szóló 2002/14/EK irányelv, a csoportos létszámcsökkentésről szóló 98/59/EK irányelv,
valamint a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről szóló 2005/56/EK irányelv 16. cikke szerint,
— olyan kezdeményezések, amelyek célja a több tagállamban működő vállalkozásokon belül a munkavállalók és
munkáltatók képviselői közötti transznacionális együttműködés megszilárdítása a tájékoztatás, konzultáció és
munkavállalói részvétel tekintetében, és ebben az összefüggésben transznacionális tájékoztatási, konzultációs és
részvételi szervek tárgyalóinak és képviselőinek rövid képzései. E tevékenységekbe tagjelölt országok szociális
partnerei is bekapcsolódhatnak,
— olyan intézkedések, amelyek lehetővé teszik a szociális partnerek számára, hogy gyakorolhassák jogaikat és
kötelezettségeiket a munkavállalói részvétel vonatkozásában, különösen az európai üzemi tanácsok keretei között,
hogy megismertessék őket a transznacionális vállalati megállapodásokkal, és megerősítsék együttműködésüket a
munkavállalói részvételt szabályozó uniós jog tekintetében,
— olyan intézkedések, amelyek előmozdítják a munkavállalói részvételt a vállalkozásokban, valamint értékelik a
célravezetőségi vizsgálat megállapításait és annak hatását a munkavállalók tájékoztatásához és a velük folytatott
konzultációhoz kapcsolódó uniós jogi aktusokra;
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— a munkavállalói részvétellel kapcsolatos innovatív intézkedések a változásokra való felkészülés támogatása céljából,
valamint az uniós szintű vállalkozások és uniós szintű vállalkozáscsoportok átalakításával, egyesülésével, felvásárlásaival, valamint telephelyeinek áthelyezésével kapcsolatos viták megelőzése és rendezése érdekében,
— a szociális partnerek által a gazdasági válság következményeinek – például a tömeges elbocsátások – orvoslását,
illetve a befogadó, fenntartható és alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulást szolgáló, a
munkavállalói részvételt ösztönző megoldások kidolgozása céljából folytatott együttműködés erősítését szolgáló
intézkedések,
— információk és bevált gyakorlatok transznacionális cseréje a vállalati szintű szociális párbeszéd szempontjából
releváns témákban.
Jogalap
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 154. és 155. cikk értelmében a Bizottságra közvetlenül átruházott
különleges hatáskörökből adódó feladat.
Az ESZAK Főhatósága és a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Nemzetközi Munkabiztonsági és Munka-egészségügyi
Információs Központja (CIS) között 1959-ben létrejött egyezmény.
Az Európai Üzemi Tanács létrehozásáról vagy a közösségi szintű vállalkozások és vállalkozáscsoportok munkavállalóinak tájékoztatását és a velük folytatott konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról szóló 94/45/EK irányelv NagyBritannia és Észak-Írország Egyesült Királyságára történő kiterjesztéséről szóló, 1997. december 15-i 97/74/EK tanácsi
irányelv (HL L 10., 1998.1.16., 22. o.).
A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1998. július 20-i 98/59/EK
tanácsi irányelv (HL L 225., 1998.8.12., 16. o.).
A munkavállalók jogainak a vállalkozások, üzletek vagy ezek részeinek átruházása esetén történő védelmére vonatkozó
tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2001. március 12-i 2001/23/EK tanácsi irányelv (HL L 82., 2001.3.22., 16.
o.).
Az európai részvénytársaság statútumának a munkavállalói részvételre vonatkozó kiegészítéséről szóló, 2001. október
8-i 2001/86/EK tanácsi irányelv (HL L 294., 2001.11.10., 22. o.).
Az Európai Közösség munkavállalóinak tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció általános keretének létrehozásáról
szóló, 2002. március 11-i 2002/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 80., 2002.3.23., 29. o.).
Az európai szövetkezet statútumának a munkavállalói részvétel tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2003. július
22-i 2003/72/EK tanácsi irányelv (HL L 207., 2003.8.18., 25. o.).
A tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről szóló, 2005. október 26-i 2005/56/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv (HL L 310., 2005.11.25., 1. o.).
Az Európai Üzemi Tanács létrehozásáról vagy a közösségi szintű vállalkozások és vállalkozáscsoportok munkavállalóinak tájékoztatását és a velük folytatott konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról szóló, 2009. május 6-i 2009/
38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 122., 2009.5.16., 28. o.).
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Az aktív időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve (2012)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

74 410,—

Megjegyzések
Az aktív időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évének célja az volt, hogy szélesebb körben tudatosítsa az
aktív időskor értékét, vitára ösztönözzön, erősítse az információcserét és az egymástól való tanulást a tagállamok és a
valamennyi szinten elhelyezkedő érdekeltek között, létrehozza azon vállalások és konkrét cselekvések keretét, amelyek
lehetővé teszik az Unió, a tagállamok és a valamennyi szinten elhelyezkedő érdekeltek számára, hogy meghatározott
tevékenységek révén innovatív megoldásokat, szakpolitikákat és hosszú távú stratégiákat dolgozzanak ki, az aktív
időskorhoz és a nemzedékek közötti szolidaritáshoz kapcsolódó konkrét célok elérésére törekedjenek, valamint
előmozdítsák az életkor szerinti hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelmet segítő tevékenységeket.
Ez az előirányzat az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évének célkitűzéseivel összhangban
tevékenységek uniós szintű támogatására, valamint az uniós zárókonferenciának a soros elnökség általi megszervezésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál. Ezen előirányzat egy része szolgál az aktív idősödés és a nemzedékek
közötti szolidaritás európai évének értékelésével kapcsolatos költségek fedezésére is.
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 bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államoktól származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; azok megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e
szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete alapján, amely az
általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

Jogalap
Az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évéről (2012) szóló, 2011. szeptember 14-i 940/2011/
EU európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 246., 2011.9.23., 5. o.).
04 03 01 08

Munkaügyi kapcsolatok és szociális párbeszéd
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

15 775 000

Kifizetések

12 300 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

15 641 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

8 876 998

Kötelezettségvállalások

17 381 319,83

Kifizetések

12 582 989,26

L 48/556

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
04. CÍM — FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS

04 03. ALCÍM — FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS (folytatás)

04 03 01

(folytatás)

04 03 01 08

(folytatás)
Megjegyzések
E tevékenység célja a szociális párbeszéd szerepének megerősítése, valamint a szociális partnerek közötti uniós szintű
megállapodások és egyéb együttes fellépések ösztönzése. Az finanszírozott intézkedések segítséget nyújtanak a szociális
partnerszervezeteknek az európai foglalkoztatási és szociálpolitika előtt álló átfogó problémák kezelésében az Európa
2020 stratégia értelmében és a gazdasági válság következményeinek kezelésével kapcsolatos uniós kezdeményezések
keretében, és hozzájárulnak a munkaügyi kapcsolatokkal foglalkozó intézményekre és gyakorlatokra vonatkozó
ismeretek fejlesztéséhez és terjesztéséhez.
Az előirányzat különösen az alábbiak fedezésére szolgál:
— kutatásokkal, konzultációkkal, szakértői találkozókkal, tájékoztatásokkal, kiadványokkal és egyéb, a program
célkitűzéshez közvetlenül kapcsolódó műveletekkel vagy e jogcím alá tartozó intézkedésekkel kapcsolatos,
valamint bármely más olyan technikai és igazgatási jellegű kiadások, amelyekhez nem kapcsolódnak olyan
hatósági feladatok, amelyeket a Bizottság eseti jellegű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett,
— a szociális partnerek ágazatközi és ágazati szinten megvalósuló szociális párbeszédet ösztönző fellépései (beleértve a
szociális partnerek kapacitásának megerősítését),
— a munkaügyi kapcsolatokkal foglalkozó intézményekre és a munkaügyi gyakorlatokra vonatkozó ismeretek
javítására irányuló fellépések az Unióban és az eredmények terjesztése,
— a tagjelölt országok szociális partnereit érintő intézkedések, kifejezetten az uniós szintű szociális párbeszéd
ösztönzése céljából. Célja még, hogy előmozdítsa a nők és férfiak egyenlő részvételét a szakszervezetek és a
munkaadói szervezetek döntéshozói testületeiben,
— a munkaügyi kapcsolatok terén hozott intézkedéseket támogató fellépések finanszírozása, különösen azoké,
amelyek célja a szaktudás és az uniós szinten releváns információk cseréjének fejlesztése.
Jogalap
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 154. és 155. cikke értelmében a Bizottságra közvetlenül átruházott
különleges hatáskörökből adódó feladat.

04 03 02

Az Európai Unió foglalkoztatás és társadalmi innováció programja („EaSI”)

04 03 02 01

PROGRESS – Támogatás az Unió foglalkoztatási és szociális politikájának és a munkakörülményekre vonatkozó
jogszabályoknak a kidolgozásához, végrehajtásához, nyomon követéséhez és értékeléséhez
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

74 681 600

Kifizetések

38 850 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

72 494 000

Kifizetések

22 666 588

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

65 278 249,91

Kifizetések

9 956 784,59
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BIZOTTSÁG
04. CÍM — FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS

04 03. ALCÍM — FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS (folytatás)

04 03 02

(folytatás)

04 03 02 01

(folytatás)

Megjegyzések
Az Európai Unió foglalkoztatás és társadalmi innováció programjának általános célkitűzése, hogy pénzügyi támogatással járuljon hozzá az Európa 2020 stratégiához kapcsolódó, a foglalkoztatásra, oktatásra és a szegénység elleni
küzdelemre vonatkozó kiemelt uniós célokhoz.
A foglalkoztatás és szociális innováció európai programja általános célkitűzéseinek elérése, úgymint a foglalkoztatás
magas szintjének előmozdítása, a megfelelő szociális védelem biztosítása, a társadalmi kirekesztés és a szegénység elleni
küzdelem, a munkakörülmények javítása és a munkavállalók biztonságának és egészségének védelme érdekében a
Progress terület konkrét célkitűzései az alábbiak:
— jó minőségű összehasonlító elemzési tudásbázis kialakítása és terjesztése annak biztosítása érdekében, hogy az Unió
foglalkoztatási és szociális politikája, valamint a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági jogszabályai szilárd
tényeken alapuljanak, és tükrözzék az egyes tagállamokban és az egyéb részt vevő országokban fennálló szükségleteket, kihívásokat és körülményeket,
— az eredményes és inkluzív információmegosztás, a kölcsönös tanulás és az Unió foglalkoztatási és szociális
politikájával, a munkakörülményekkel, valamint a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági jogszabályaival
kapcsolatos párbeszéd elősegítése uniós, nemzeti és nemzetközi szinten annak érdekében, hogy ez segítse a
tagállamokat és az egyéb részt vevő országokat politikáik kialakítása és az uniós jog végrehajtása során,
— pénzügyi támogatásnyújtás a politikai döntéshozók számára a szociális és munkaerő-piaci politikai reformok
támogatása érdekében; a fő szereplők társadalmi kísérletek megtervezéséhez és végrehajtásához szükséges kapacitásának kiépítése és a vonatkozó tudásbázis és szakértelem elérhetővé tétele,
— az európai foglalkoztatási iránymutatások és ajánlások végrehajtásának figyelemmel kísérése és értékelése, illetve
ezeknek a foglalkoztatásra gyakorolt hatása, valamint az európai foglalkoztatási stratégia és az általános gazdaság- és
szociálpolitika közötti kölcsönhatások elemzése,
— pénzügyi támogatás nyújtása az uniós és nemzeti szervezeteknek az Unió foglalkoztatási és szociális politikára,
munkakörülményekre, munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó jogszabályai fejlesztése,
előmozdítása és a végrehajtás támogatása érdekében,
— figyelemfelkeltés, bevált gyakorlatok cseréje, az információk terjesztése és a munkakörülményekkel, a nemek közötti
egyenlőséggel, a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal, illetve a munka és a családi élet összeegyeztetésével kapcsolatos fő kihívásokról és szakpolitikai kérdésekről folyó vita előmozdítása, ideértve a szociális partnerek
közti vitákat is,
— a szociális védjegy révén a fokozottabb társadalmi konvergencia előmozdítása a munkahelyteremtés, a fiatalok
foglalkoztatásának előmozdítása és a szegénység elleni fellépés érdekében.
Ezenkívül támogatás nyújtható a foglalkoztatás és a szociális innováció európai programja közös rendelkezéseinek
végrehajtásához kapcsolódó fellépésekhez, mint a nyomon követés, az értékelés, az eredmények terjesztése és a
kommunikáció. A finanszírozható intézkedéstípusok leírását az 1296/2013/EU rendelet 16. cikke tartalmazza.
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04 03. ALCÍM — FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS (folytatás)

04 03 02

(folytatás)

04 03 02 01

(folytatás)
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államokból befolyó hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e
szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete alapján, amely az
általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
A tagjelölt országok és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja alapján további előirányzatok nyújthatók.
Jogalap
Az Európai Unió foglalkoztatás és társadalmi innováció programjáról („EaSI”) és a foglalkoztatási és társadalmi
befogadási célú európai Progress mikrofinanszírozási eszköz létrehozásáról szóló 283/2010/EU európai parlamenti és
tanácsi határozat módosításáról szóló, 2013. december 11-i 1296/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL
L 347., 2013.12.20., 238. o.).

04 03 02 02

EURES – A munkavállalók önkéntes földrajzi mobilitásának előmozdítása és a munkalehetőségek ösztönzése
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

22 061 000

Kifizetések

14 300 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

21 392 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

9 424 939

Kötelezettségvállalások

21 439 000,—

Kifizetések

4 512 200,37

Megjegyzések
Az Európai Unió foglalkoztatás és társadalmi innováció programjának általános célkitűzése, hogy pénzügyi támogatással járuljon hozzá az Európa 2020 stratégiához, valamint az ahhoz kapcsolódó, a foglalkoztatásra, oktatásra és a
szegénység elleni küzdelemre vonatkozó kiemelt uniós célokhoz.
A foglalkoztatás és társadalmi innováció program az alábbi három, egymást kiegészítő területet foglalja magában:
Progress, EURES, illetve mikrofinanszírozás és szociális vállalkozás.
A foglalkoztatás és társadalmi innováció program általános célkitűzéseinek a munkavállalók földrajzi mobilitásának
előmozdítása és a munkalehetőségek nyitott és mindenki számára hozzáférhető uniós munkaerőpiacok létrehozásával
történő ösztönzése érdekében az EURES terület konkrét célkitűzései az alábbiak:
— annak biztosítása, hogy az álláslehetőségek, álláspályázatok és a kapcsolódó információk átláthatóak legyenek a
potenciális pályázók és a munkaadók számára; ezt az információk országok közötti, régiók közötti és határokon
átnyúló cseréjével és terjesztésével kell elérni szabványos átjárhatósági módok alkalmazásával,
— annak elősegítése, hogy az európai szinten meglévő álláslehetőségeket és mobilitási lehetőségeket a nemzeti szinten
meglévő álláslehetőségekkel és álláspályázatokkal párhuzamosan hirdessék, és ne csak azután, hogy helyi vagy
nemzeti szinten kimerültek a lehetőségek,

2016.2.24.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 48/559

BIZOTTSÁG
04. CÍM — FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS

04 03. ALCÍM — FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS (folytatás)

04 03 02

(folytatás)

04 03 02 02

(folytatás)
— munkaerő-felvételi és elhelyezkedési szolgáltatások kialakítása az állásajánlatok és álláspályázatok uniós szintű
közvetítése révén; ennek magában kell foglalnia az elhelyezkedés minden fázisát a felvételre való előzetes
felkészítéstől kezdve a felvétel utáni segítségnyújtásig, beleértve a nyelvi készségfejlesztés lehetőségeit, a pályázó
sikeres munkaerő-piaci integrációjának biztosítása érdekében; idetartoznak a célzott mobilitási programok az üres
álláshelyek betöltésére a felismert munkaerő-piaci hiányosságok esetében, és/vagy a munkavállalók adott csoportjainak, mint például a fiataloknak a segítése.
— segítségnyújtás az EURES-partnerek által szervezett nemzeti és határokon átnyúló támogatási tevékenységekhez,
— az EURES-tanácsadók kezdeti és továbbképzése a tagállamokban,
— az EURES-tanácsadók közötti kapcsolatok és a kormányzati foglalkoztatási szolgálatok közötti együttműködés, a
tagjelölt országokat is ideértve,
— az EURES népszerűsítése a cégek és a nyilvánosság körében,
— speciális struktúrák kidolgozása az együttműködés és szolgáltatások terén a határ menti régiókban az 1612/68/EGK
rendelet 17. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében,
— a mobilitási akadályok megszüntetését elősegítő intézkedések, különösen a munkavégzéshez kapcsolódó szociális
biztonság területén.
A programnak elő kell segítenie gyakornoki helyek találását és a gyakornokok elhelyezését, ami lényeges szerepet tölt be
a fiatalok számára az iskola és a munka közötti átmenet előmozdításában, ahogyan ez már elkezdődött „Az első
EURES-állásod” előkészítő intézkedés, és kiegészült az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés keretében. A társaságokat,
elsősorban a kis- és középvállalkozásokat (kkv-k) – többek között pénzügyi támogatás révén – több fiatal alkalmazására
fogja ösztönözni.
Célcsoportok:
— a 30 év alatti fiatalok, képesítésüktől és munkatapasztalatuktól függetlenül, mivel a program nem kizárólag a
munkaerőpiacra újólag belépőket támogatja,
— a bejegyzett társaságok, különösen a kkv-k támogatása a nemzetközi munkaerő-felvétel – többnyire a kisebb
vállalatoknak gondot okozó – költségeinek csökkentésében.
A program e része keretében támogatható álláshelyek gyakornoki helyeket, első munkatapasztalat-szerzési lehetőséget
vagy specializált munkát kínálnak a fiatalok számára. A program nem támogat helyettesítést és bizonytalan foglalkoztatást, továbbá semmilyen körülmények között nem sérti a nemzeti munkajogi rendelkezéseket.
A támogathatóság érdekében az állásoknak az alábbi feltételeknek is meg kell felelniük:
— a fiatal munkakereső származási országától eltérő, az EURES-ben részt vevő tagállamban működjön a foglalkoztatást kínáló vállalat (országokon átnyúló foglalkoztatás),
— legalább hat hónapos szerződéses munkaviszony jöjjön létre.
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04 03. ALCÍM — FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS (folytatás)

04 03 02

(folytatás)

04 03 02 02

(folytatás)
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államoktól származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
Ezenkívül támogatás nyújtható a foglalkoztatás és a szociális innováció európai programja közös rendelkezéseinek
végrehajtásához kapcsolódó fellépésekhez, mint a nyomon követés, az értékelés, az eredmények terjesztése és a
kommunikáció. A finanszírozható intézkedéstípusok leírását az 1296/2013/EU rendelet 21. cikke tartalmazza.

Jogalap
A munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló, 1968. október 15-i 1612/68/EGK tanácsi rendelet
(HL L 257., 1968.10.19., 2. o.).
Az 1612/68/EGK tanácsi rendelet állásajánlatok és álláspályázatok közvetítése tekintetében történő végrehajtásáról
szóló, 2002. december 23-i 2003/8/EK bizottsági határozat (HL L 5., 2003.1.10., 16. o.).
A munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról szóló, 2011. április 5-i 492/2011/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet (HL L 141., 2011.5.27., 1. o.).
Az Európai Unió foglalkoztatás és társadalmi innováció programjáról („EaSI”) és a foglalkoztatási és társadalmi
befogadási célú európai Progress mikrofinanszírozási eszköz létrehozásáról szóló 283/2010/EU európai parlamenti és
tanácsi határozat módosításáról szóló, 2013. december 11-i 1296/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 347., 2013.12.20., 238. o.).
04 03 02 03

Mikrofinanszírozás és szociális vállalkozás – Jogi és természetes személyek finanszírozáshoz jutásának és a finanszírozás
hozzáférhetőségének javítása, különösen a munkaerőpiactól legtávolabb került emberek és a szociális vállalkozások
esetében
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

25 624 200

Kifizetések

17 000 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

26 457 000

Kifizetések

11 815 018

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

28 500 200,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Az Európai Unió foglalkoztatás és társadalmi innováció programjának általános célkitűzése, hogy pénzügyi támogatással járuljon hozzá az Európa 2020 stratégiához, valamint az ahhoz kapcsolódó, a foglalkoztatásra, oktatásra és a
szegénység elleni küzdelemre vonatkozó kiemelt uniós célokhoz.
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BIZOTTSÁG
04. CÍM — FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS

04 03. ALCÍM — FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS (folytatás)

04 03 02

(folytatás)

04 03 02 03

(folytatás)
A foglalkoztatás és társadalmi innováció program az alábbi három, egymást kiegészítő területet foglalja magában:
Progress, EURES, illetve mikrofinanszírozás és szociális vállalkozás.
A foglalkoztatás és társadalmi innováció program általános célkitűzéseinek, különösen a mikrofinanszírozásnak a
sérülékeny csoportok és a mikrovállalkozások számára, illetve a finanszírozásnak a szociális vállalkozások számára
történő elérhetőségének javítása által a foglalkoztatás és társadalmi befogadás előmozdítása érdekében a „mikrofinanszírozás és szociális vállalkozás” terület konkrét célkitűzései az alábbiak:
— a mikrofinanszírozás elérhetőségének és rendelkezésre állásának növelése azon személyek számára, akik elveszítették állásukat, ilyen kockázatnak vannak kitéve, vagy nehézségekkel szembesülnek a munkaerőpiacra való belépés
vagy visszalépés terén, valamint a társadalmi kirekesztés kockázatának kitett és sebezhető személyek, beleértve a
vállalkozói pályafutást indítani kívánó nőket, akik a hagyományos hitelpiachoz való hozzáférés tekintetében
hátrányos helyzetben vannak és akik saját mikrovállalataikat kívánják elindítani vagy fejleszteni; valamint a mikrovállalkozások, különösen az említett személyeket alkalmazók számára,
— a mikrohitel-szolgáltatók intézményi kapacitásának kiépítése,
— a szociális vállalkozások fejlesztésének támogatása.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államoktól származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
A tagjelölt országok és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja alapján további előirányzatok nyújthatók.
A költségvetési rendelet 140. cikkének (6) bekezdése szerint a Bizottságnak visszafizetett – ideértve tőke-visszafizetéseket, felszabadított biztosítékokat és kölcsönök tőkeösszegének visszafizetését –, a bevételkimutatás 6 3 4 1. jogcíme
alatt elszámolt bármely pénzügyi eszközből a költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének i. pontja értelmében
további előirányzatok nyújthatók.
Az előirányzatok egy része a mikrofinanszírozásban részesülők számára biztosított támogatás és technikai segítségnyújtás céljára kerül felhasználásra.

Jogalap
Az Európai Unió foglalkoztatás és társadalmi innováció programjáról („EaSI”) és a foglalkoztatási és társadalmi
befogadási célú európai Progress mikrofinanszírozási eszköz létrehozásáról szóló 283/2010/EU európai parlamenti és
tanácsi határozat módosításáról szóló, 2013. december 11-i 1296/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 347., 2013.12.20., 238. o.).
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BIZOTTSÁG
04. CÍM — FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS

04 03. ALCÍM — FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS (folytatás)

04 03 11

Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

20 360 000

Kifizetések

20 360 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

20 371 000

Kifizetések

20 371 000

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

20 562 432,46

Kifizetések

20 562 088,82

Megjegyzések
Az előirányzat az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofund) személyzeti és igazgatási
kiadásainak (1. és 2. cím), valamint a munkaprogrammal kapcsolatos operatív kiadásainak (3. cím) fedezésére szolgál.
Az Eurofundnak tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet és a Tanácsot az előirányzatok működési és igazgatási
kiadások közötti átcsoportosításáról.
A 2016. évi uniós hozzájárulás összesen 20 371 000 EUR-t tesz ki. A többletből befolyó 11 000 EUR hozzáadódik a
költségvetésben szereplő 20 360 000 EUR összeghez.
Az előirányzat egy részét az Európai Változásmegfigyelő Központ működésére fordítják, amelyről a 2000. december
7–9-i nizzai Európai Tanács határozott azzal a céllal, hogy azonosítsa, előre jelezze és igazgassa a technológiai, szociális
(különösen népességügyi) és gazdasági tendenciákat. E célból kiváló minőségű információt kell összegyűjteni,
feldolgozni és elemezni.
Az előirányzat egy része a családpolitikák vonatkozásában fontos három témával kapcsolatban végzett munka
támogatására is szolgál:
— munkahelyi családbarát politikák (a munka és családi élet közötti egyensúly, munkakörülmények stb.),
— a családok helyzetét a közösség lakhatással kapcsolatos rendelkezéseivel összefüggésben befolyásoló tényezők
(családok megfelelő lakhatáshoz való hozzáférése),
— egész életen át tartó családi támogatás például gyermekgondozásra és egyéb, az alapítvány hatókörébe tartozó
esetekre.
Az előirányzat fedezi továbbá az új technológiáknak a munkahelyeken gyakorolt hatásáról és a foglalkozási betegségekről szóló tanulmányokat.
Az alapítvány létszámtervét az e szakasz „Személyzet” melléklete tartalmazza.

Jogalap
Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért létrehozásáról szóló, 1975. május 26-i 1365/75/EGK
tanácsi rendelet (HL L 139., 1975.5.30., 1. o.).
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BIZOTTSÁG
04. CÍM — FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS

04 03. ALCÍM — FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS (folytatás)

04 03 12

Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

14 663 000

Kifizetések

14 663 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

14 534 000

Kifizetések

14 534 000

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

14 438 521,—

Kifizetések

14 229 072,—

Megjegyzések
Az előirányzat az Ügynökség személyzeti és igazgatási kiadásainak (1. és 2. cím), valamint a munkaprogrammal
kapcsolatos operatív kiadásainak (3. cím) fedezésére szolgál.
Az Ügynökség tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot a működési és az adminisztratív kiadásokra vonatkozó
előirányzatok közötti átcsoportosításokról.
Az Ügynökség célja az uniós intézmények, a tagállamok és az érdekelt felek technikai, tudományos és gazdasági
információkkal való ellátása a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén. Különleges figyelmet kap a
munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén a nemek szempontja.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államoktól
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását
és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
A 2016. évi uniós hozzájárulás összesen 14 679 000 EUR-t tesz ki. A többletből befolyó 16 000 EUR hozzáadódik a
költségvetésben szereplő 14 663 000 EUR összeghez.
Az előirányzat az ügynökség 2062/94/EK rendeletben meghatározott feladatainak ellátásához szükséges intézkedések
fedezésére szolgál, különös tekintettel az alábbiakra:
— tudatosságfejlesztő és előzetes kockázatkezelő intézkedések, különös tekintettel a kkv-kra,
— az Európai Kockázatfigyelő Intézetnek a cégektől vagy tevékenységi területektől összegyűjtött helyes gyakorlatok
példáin alapuló működtetése,
— megfelelő eszközök előkészítése és biztosítása kisebb vállalatok számára a munkahelyi egészségvédelem és biztonság
garantálása érdekében,
— a nemzeti információs hálózatok fő alkotóelemeit is magában foglaló hálózat működtetése, ideértve a nemzeti
jogszabályok és/vagy gyakorlat szerinti nemzeti szociális partnerek szervezeteit, valamint a nemzeti kapcsolattartó
pontokat is,
— a Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel és más nemzetközi szervezetekkel együttműködésben a tapasztalatok,
információk és bevált gyakorlatok cseréjének szervezése,
— a tagjelölt országok integrálása ezen információs hálózatokba és a konkrét helyzethez adaptált munkaeszközök
kidolgozása,
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BIZOTTSÁG
04. CÍM — FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS

04 03. ALCÍM — FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS (folytatás)

04 03 12

(folytatás)
— az egészséges munkahelyekért indított európai kampány és az európai egészségügyi és biztonsági hét szervezése és
lebonyolítása, a meghatározott kockázatokra, valamint a felhasználók és a kedvezményezettek igényeire összpontosítva.
Az Ügynökség létszámtervét az e szakasz „Személyzet” melléklete tartalmazza.

Jogalap

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség létrehozásáról szóló, 1994. július 18-i 2062/94/EK
tanácsi rendelet (HL L 216., 1994.8.20., 1. o.).

04 03 13

Európai Szakképzésfejlesztési Központ (CEDEFOP)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

17 051 000

Kifizetések

17 051 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

17 224 000

Kifizetések

17 224 000

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

17 434 633,39

Kifizetések

16 933 900,—

Megjegyzések

Korábbi 15 02 11. jogcímcsoport
Az előirányzat a Központ személyzeti és igazgatási kiadásainak, valamint a munkaprogrammal kapcsolatos működési
kiadásainak fedezésére szolgál.
A Központ köteles tájékoztatni az Európai Parlamentet és a Tanácsot az előirányzatoknak a működési és igazgatási
kiadások közötti átcsoportosításáról. A Központ kérése esetén a Bizottság vállalja, hogy a működési és az igazgatási
előirányzatok közötti átcsoportosításokról értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
A Központ létszámtervét e szakasz melléklete tartalmazza.
A 2016. évi uniós hozzájárulás összesen 17 434 000 EUR-t tesz ki. A többletből befolyó 383 000 EUR hozzáadódik a
költségvetésben szereplő 17 051 000 EUR összeghez.

Jogalap

Az Európai Szakképzésfejlesztési Központ létrehozásáról szóló, 1975. február 10-i 337/75/EGK tanácsi rendelet
(HL L 39., 1975.2.13., 1. o.).
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BIZOTTSÁG
04. CÍM — FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS

04 03. ALCÍM — FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS (folytatás)

04 03 14

Európai Képzési Alapítvány (ETF)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

19 956 000

Kifizetések

19 956 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

19 945 000

Kifizetések

19 945 000

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

20 143 868,66

Kifizetések

20 143 500,01

Megjegyzések
Korábbi 15 02 12. jogcímcsoport
Az előirányzat az Ügynökség személyzeti és igazgatási kiadásainak (1. és 2. cím), valamint a munkaprogrammal
kapcsolatos működési kiadásainak (3. cím) fedezésére szolgál.
Ezen előirányzat továbbá a földközi-tengeri térség partnerországainak támogatására szolgál munkaerőpiacuk és
szakképzési rendszerük átalakításában, a szociális párbeszéd előmozdításában és a vállalkozói készségek támogatásában.
Az Alapítvány köteles tájékoztatni az Európai Parlamentet és a Tanácsot az előirányzatoknak a működési és igazgatási
kiadások közötti átcsoportosításáról.
Az Alapítvány létszámtervét e szakasz „Személyzet” melléklete tartalmazza.
A 2016. évi uniós hozzájárulás összesen 20 145 000 EUR-t tesz ki. A többletből befolyó 189 000 EUR hozzáadódik a
költségvetésben szereplő 19 956 000 EUR összeghez.

Jogalap
Az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló, 2008. december 16-i 1339/2008/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet (HL L 354., 2008.12.31., 82. o.).

04 03 51

A Progress lezárása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

11 400 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

24 802 431

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

94 214,86

Kifizetések

47 872 724,12

Megjegyzések
Az előirányzat a közösségi foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (Progress) korábbi kötelezettségvállalásainak finanszírozására szolgál.
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BIZOTTSÁG
04. CÍM — FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS

04 03. ALCÍM — FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS (folytatás)

04 03 51

(folytatás)
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államoktól
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását
és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
A tagjelölt és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel céljából
adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési
rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja alapján további előirányzatok nyújthatók.
Jogalap
A Progress közösségi foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program létrehozásáról szóló, 2006. október 24-i 1672/
2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 315., 2006.11.15., 1. o.).

04 03 52

Az EURES lezárása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

2 000 000

Kötelezettségvállalások

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

8 579 394

Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

17 694 831,36

Megjegyzések
Az előirányzat a korábbi 04 03 04. jogcímcsoport tekintetében az előző évekből visszamaradt kötelezettségvállalások
finanszírozásának fedezésére szolgál.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államoktól
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását
és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
Jogalap
A munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló, 1968. október 15-i 1612/68/EGK tanácsi rendelet
(HL L 257., 1968.10.19., 2. o.).
A munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról szóló, 2011. április 5-i 492/2011/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet (HL L 141., 2011.5.27., 1. o.).

2016.2.24.

HU

L 48/567

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
04. CÍM — FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS

04 03. ALCÍM — FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS (folytatás)

04 03 52

(folytatás)
Az 1612/68/EGK tanácsi rendelet állásajánlatok és álláspályázatok közvetítése tekintetében történő végrehajtásáról
szóló, 2002. december 23-i 2003/8/EK bizottsági határozat (HL L 5., 2003.1.10., 16. o.).

04 03 53

Egyéb tevékenységek lezárása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

2 000 000

Kötelezettségvállalások

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

8 180 353

Kötelezettségvállalások

67 056,65

Kifizetések

1 138 318,15

Megjegyzések
Az előirányzat a korábbi 04 04 07., 04 04 12. és 04 04 15. jogcímcsoport tekintetében az előző évekből visszamaradt
kötelezettségvállalások finanszírozásának fedezésére szolgál.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államoktól
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását
és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
Jogalap
A Bányabiztonsági és Egészségügyi Bizottság alapszabályáról és eljárási szabályzatáról szóló, 1957. július 9-i tanácsi
határozat (HL 28., 1957.8.31., 487/57. o.).
A munkahelyi biztonsági, higiéniai és egészségvédelmi tanácsadó bizottság létrehozásáról szóló, 1974. június 27-i 74/
325/EGK tanácsi határozat (HL L 185., 1974.7.9., 15. o.).
A Bányabiztonsági és Egészségügyi Bizottság hatáskörének minden ásványkitermelő iparágra való kiterjesztéséről szóló,
1974. június 27-i 74/326/EGK tanácsi határozat (HL L 185., 1974.7.9., 18. o.).
A munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről
szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv (HL L 183., 1989.6.29., 1. o.) és a kapcsolódó irányelvek.
A hajók fedélzetén a jobb orvosi ellátás biztosítását célzó biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményekről
szóló, 1992. március 31-i 92/29/EGK tanácsi irányelv (HL L 113., 1992.4.30., 19. o.).
A foglalkoztatással és a munkaerőpiaccal kapcsolatos elemzésben, kutatásban és együttműködésben végzett közösségi
tevékenységekről szóló, 1998. február 23-i 98/171/EK tanácsi határozat (HL L 63., 1998.3.4., 26. o.).
A közösségi cselekvési program meghatározásáról a diszkrimináció elleni harchoz szóló, 2000. november 27-i 2000/
750/EK tanácsi határozat (2001-től 2006-ig) (HL L 303., 2000.12.2., 23. o.).

L 48/568

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
04. CÍM — FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS

04 03. ALCÍM — FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS (folytatás)

04 03 53

(folytatás)
A tagállamok társadalmi kirekesztés elleni küzdelmet szolgáló együttműködése ösztönzésére szolgáló közösségi
cselekvési programról szóló, 2001. december 7-i 50/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 10.,
2002.1.12., 1. o.).
A foglalkoztatás területére vonatkozó közösségi ösztönző intézkedésekről szóló, 2002. június 10-i 1145/2002/EK
európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 170., 2002.6.29., 1. o.).
A munkahelyi biztonsági, higiéniai és egészségvédelmi tanácsadó bizottság létrehozásáról szóló, 2003. július 22-i
tanácsi határozat (HL C 218., 2003.9.13., 1. o.).
A nemek közötti egyenlőségre vonatkozó közösségi keretstratégiához kapcsolódó cselekvési program létrehozásáról
szóló 2001/51/EK tanácsi határozat és a nemek közötti egyenlőség területén európai szinten tevékenykedő szervezetek
támogatását célzó közösségi cselekvési program létrehozásáról szóló 848/2004/EK határozat módosításáról szóló,
2005. szeptember 7-i 1554/2005/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 255., 2005.9.30., 9. o.).
A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai évéről (2010) szóló, 2008. október 22-i 1098/2008/
EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 298., 2008.11.7., 20. o.).
A foglalkoztatási és társadalmi befogadási célú európai Progress mikrofinanszírozási eszköz létrehozásáról szóló, 2010.
március 25-i 283/2010/EU európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 87., 2010.4.7., 1. o.).

Jogi hivatkozások
Az ESZAK Főhatósága és a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Nemzetközi Munkabiztonsági és Munka-egészségügyi
Információs Központja (CIS) között 1959-ben létrejött egyezmény.
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés által a 151., a 153. és a 156. cikk értelmében a Bizottságra közvetlenül
átruházott különleges hatáskörökből adódó feladat.

04 03 77

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

04 03 77 02

Kísérleti projekt – A lakhatáshoz való jog védelmének előmozdítása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

523 430

Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

199 866,—

Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

2016.2.24.

HU

L 48/569

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
04. CÍM — FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS

04 03. ALCÍM — FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS (folytatás)

04 03 77

(folytatás)

04 03 77 02

(folytatás)
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

04 03 77 03

Kísérleti projekt – A kiküldött munkavállalók munka- és életkörülményei
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

—

—

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

0,—

Megjegyzések
E jogcím a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére szolgál.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
04 03 77 04

Kísérleti projekt – A foglalkoztatás fenntartását célzó intézkedések
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

L 48/570

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
04. CÍM — FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS

04 03. ALCÍM — FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS (folytatás)

04 03 77

(folytatás)

04 03 77 05

Kísérleti projekt – A munkavállalók Unión belüli mobilitásának és integrációjának javítása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

—

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

0,—

Megjegyzések

Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Jogalap

Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
04 03 77 06

Kísérleti projekt – Mindenre kiterjedő együttműködés a közszféra, a vállalatok és a nonprofit vállalkozások között a
társadalmi beilleszkedés és a foglalkoztatás elősegítése érdekében
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

776 081,30

Megjegyzések

Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Jogalap

Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

2016.2.24.

HU

L 48/571

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
04. CÍM — FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS

04 03. ALCÍM — FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS (folytatás)

04 03 77

(folytatás)

04 03 77 07

Előkészítő intézkedés – „Az első EURES-állásod”
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

p.m.

750 000

Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

p.m.

1 308 576

Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

3 434 258,97

Megjegyzések

Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Jogalap

Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
04 03 77 08

Kísérleti projekt – Társadalmi szolidaritás a társadalmi integrációért
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

348 954

Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

499 736,—

Megjegyzések

Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Jogalap

Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

L 48/572

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
04. CÍM — FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS

04 03. ALCÍM — FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS (folytatás)

04 03 77

(folytatás)

04 03 77 09

Előkészítő intézkedés – A kiküldött és migráns munkavállalók számára létrehozandó tájékoztató központok
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

523 430

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

213 769,34

Megjegyzések

Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Jogalap

Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

04 03 77 10

Kísérleti projekt – A bizonytalan foglalkoztatás rendes munkaviszonnyá való átalakításának ösztönzése
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések

E jogcím a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére szolgál.

Jogalap

Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

2016.2.24.

HU

L 48/573

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
04. CÍM — FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS

04 03. ALCÍM — FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS (folytatás)

04 03 77

(folytatás)

04 03 77 11

Kísérleti projekt – Az idősekkel szembeni rossz bánásmód megelőzése
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

—

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

0,—

Megjegyzések

E jogcím a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére szolgál.

Jogalap

Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

04 03 77 12

Kísérleti projekt – Az idősebb munkavállalók munkahelyi egészsége és biztonsága
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

350 000,—

Megjegyzések

Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Jogalap

Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

L 48/574

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
04. CÍM — FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS

04 03. ALCÍM — FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS (folytatás)

04 03 77

(folytatás)

04 03 77 13

Előkészítő intézkedés – A fiatalokat célzó aktivizáló intézkedések – A „Mozgásban az ifjúság” kezdeményezés
végrehajtása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

p.m.

500 000

Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

p.m.

1 292 053

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

689 809,50

Megjegyzések

Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Jogalap

Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
04 03 77 14

Előkészítő intézkedés – A társadalomtudatos vállalkozás és a fiatal vállalkozók által ösztönzött társadalmi innováció
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

500 000

Kötelezettségvállalások

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

697 907

Kötelezettségvállalások

887 251,98

Kifizetések

661 906,48

Megjegyzések

Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Jogalap

Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

2016.2.24.

HU

L 48/575

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
04. CÍM — FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS

04 03. ALCÍM — FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS (folytatás)

04 03 77

(folytatás)

04 03 77 15

Kísérleti projekt – A munkanélküli-ellátás vagy járadék európai rendszerének megvalósíthatósága és hozzáadott értéke
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

p.m.

1 000 000

Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

p.m.

523 430

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 838 620,—

0,—

Megjegyzések

Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Jogalap

Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
04 03 77 16

Előkészítő intézkedés – Mikrohitel kifejezetten fiatalok munkanélküliségének
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések

Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Jogalap

Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

L 48/576

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
04. CÍM — FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS

04 03. ALCÍM — FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS (folytatás)

04 03 77

(folytatás)

04 03 77 17

Kísérleti projekt – Társadalombiztosítási kártya
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

700 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

350 000

500 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

250 000

Megjegyzések

E kísérleti projekt keretében megvizsgálják egy nem hamisítható, az egyének társadalombiztosítási adatait tartalmazó
európai elektronikus dokumentum bevezetésének előnyeit, másrészt adott esetben biztosítják e dokumentum rendelkezésre bocsátását. Az elektronikus dokumentumon a foglalkoztatási státusz ellenőrzéséhez szükséges minden fontos
adat – például az illető társadalombiztosítási státusza és a munkaidő – tárolható lenne, és szigorú adatvédelmi szabályok
vonatkoznának rá, különösen az adatvédelmi szempontból érzékeny személyes adatok feldolgozását illetően. Ez a
kártya nem csupán a munkavállaló számára szolgálna információhordozó eszközként, hanem elsősorban a munkaügyi
felügyeletek számára, a visszaélések hatékonyabb felderítése, és az uniós szociális és munkaügyi jogszabályok
érvényesítése érdekében. A Bizottság rendszeresen jelentést tesz az Európai Parlament számára a kísérleti projekt
állásáról.
A finanszírozott intézkedések közé tartoznak:
— a hasonló rendszereket már bevezetett tagállamokban legjobban bevált gyakorlati megoldásokról szóló jelentés,
— a jelentés alapján előkészítő intézkedés kialakítása bizonyos ágazatokban/országokban a dokumentum bevezetésének támogatása érdekében,
— ezen elektronikus dokumentum létrehozásának lehetőségére vonatkozó hatásvizsgálat és költség-haszon elemzés.
— az EU-28-ak társadalombiztosítási rendszereinek összehasonlító elemzése, amely alapul szolgálhat a tagállamok
között a társadalombiztosítási rendszerek gazdasági szerkezete, mérete és összetétele tekintetében fennálló jelentős
eltérésekre vonatkozó ismeretek összegyűjtéséhez.
E kísérleti projekt magában foglalhatna továbbá egy EU-modell szerinti elektronikus kártyát, amely kellő információt
szolgáltatna a kártyabirtokos foglalkoztatási státuszának ellenőrzéséhez, például az illető társadalombiztosítási
státuszával és a munkaidővel kapcsolatos adatokat.

Jogalap

Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

2016.2.24.

HU

L 48/577

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
04. CÍM — FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS

04 03. ALCÍM — FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS (folytatás)

04 03 77

(folytatás)

04 03 77 18

Előkészítő intézkedés – Társadalmi szolidaritás a társadalmi integrációért
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

750 000

Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

1 500 000

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

750 000

Megjegyzések
Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Az előkészítő intézkedés célja a nemzeti minimumjövedelem-hálózatok kapacitásának megerősítése, hogy a kísérleti
projektből következő ajánlásokra vonatkozóan végrehajtási stratégiát dolgozzanak ki, továbbá az Európa 2020
stratégiával való kapcsolatok elmélyítése a megfelelő országspecifikus ajánlások végrehajtásának nyomon követése
révén; a minimumjövedelem-rendszerekkel kapcsolatos tudatosságnövelő intézkedések továbbfejlesztése, a lefedettségre,
a pontosságra és a befogadásra összpontosítva; az uniós szintű szereplők bevonása a minimumjövedelemmel
kapcsolatos további párbeszédbe; a referencia-költségvetésekre vonatkozó közös módszertan (kialakítás alatt a „referencia-költségvetés hálózata” elnevezésű másik kísérleti projekt keretében) kidolgozásának elősegítése helyi, nemzeti és
uniós szinten a minimális jövedelemtámogatás megfelelő szintjének biztosítása érdekében.
Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
04 03 77 19

Előkészítő intézkedés – A hátrányos helyzetű migránsok aktív európai befogadásának támogatása a társadalmi és
gazdasági integrációt szolgáló helyi központok fejlesztése és tesztelése révén
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

250 000

Kötelezettségvállalások

500 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

250 000

Megjegyzések
Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Ezen előkészítő intézkedés hozzájárul a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelmet célzó uniós politikákhoz, különösen az olyan hátrányos helyzetű csoportok körében, mint amilyenek a migránsok. Ezenkívül illeszkedik
a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai platformjáról szóló (COM(2010) 758 final), valamint a
„Szociális beruházás a növekedés és a kohézió érdekében” című (COM(2013) 83 final) közleményhez, továbbá az
Európai Szociális Alapról szóló, 2013. december 17-i 1304/2013/EU rendelethez.

L 48/578

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2016.2.24.

BIZOTTSÁG
04. CÍM — FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS

04 03. ALCÍM — FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS (folytatás)

04 03 77

(folytatás)

04 03 77 19

(folytatás)
Célkitűzés
Az előkészítő intézkedés hozzájárul Európában a migránsok jólétéhez, valamint teljes társadalmi és gazdasági
integrációjához (mind az európai, mind a harmadik országbeli állampolgárok tekintetében), különösen azok esetében,
akik rendkívül nehéz szociális és gazdasági helyzetben vannak (munkanélküliség, habituális kirekesztés, egészségügyi
problémák, addikció és az elszigetelődés egyéb formái), méghozzá oly módon, hogy kísérleti jelleggel integrációs
központokat hoz létre és tesztel különböző jóléti rendszerekkel és munkaerő-piaci szerkezettel rendelkező tagállamokban. E központok a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni európai platform részét képezik, és a tevékenységek és szolgáltatások integrált csomagja révén fokozzák a migránsok készségeit és kapacitásait, valamint képessé
teszik őket a munkaerőpiacon és a társadalmi életben való teljes körű részvételre.
A támogatandó fellépések/intézkedések
A finanszírozott intézkedések közé tartoznak:
— Kísérleti társadalmi integrációs központok létrehozása, melyek:
— kiválasztott tagállamokban a helyi szociális, közigazgatási és gazdasági szereplőkkel partnerségben, súlyos
integrációs gondokkal küzdő városi és vidéki területeken kerülnének felállításra,
— műhelytalálkozók és nappali tagozatos szakmai képzések, munkavállalási tanácsadás és tanulószerződéses
gyakorlati képzések szervezése a helyi közösség igényeinek megfelelő területeken, például a gondozási szolgáltatások, a zöldterület-fenntartás, a hivatásos takarítási szolgáltatások, az építkezések területén és egyéb
területeken,
— egyablakos ügyintézési helyként szolgálnak a peremre szorult és segítséget kereső migránsok számára
valamennyi jogi és közösségi területen (szociális segítségnyújtás, munkavállalási tanácsadás, pénzügyi
ösztönzők),
— kedvező környezetet és helyi partnerségeket hoznak létre a szociális vállalkozások kialakításához.
E kísérleti központok a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni európai platform részeként segítséget jelentenek a
társadalmi és gazdasági integráció helyi központjainak sikeres jövőbeli létrehozásához szükséges feltételek teszteléséhez
valamennyi tagállamban. E helyi központok célja kettős: 1. a migránsok ösztönzése és felkészítése arra, hogy javítsák a
formális gazdaságba való visszalépésük és a befogadó közösségekbe és társadalomba való beilleszkedésük esélyeit;
valamint 2. a helyi hatóságok, a szociális partnerek és a civil társadalmi szervezetek támogatása az akadályok lebontása,
a mobilitás, valamint a peremre szorult migránsok szociális és gazdasági befogadásának elősegítése terén.

Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

2016.2.24.

HU

L 48/579

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
04. CÍM — FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS

04 03. ALCÍM — FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS (folytatás)

04 03 77

(folytatás)

04 03 77 20

Kísérleti projekt – A jóléti juttatások csökkentésének következményei
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

1 000 000

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

500 000

Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
A kísérleti projekt célja tanulmányok készítése a jóléti juttatások (családi pótlék, munkanélküli segély, táppénz, átmeneti
szociális segély) csökkentésének a szegénység növekedésére, valamint a nők és férfiak közötti egyenlőtlenségre gyakorolt
hatásairól.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
04 03 77 21

Kísérleti projekt – Az Európai Unió valós idejű jelbeszéd alkalmazása és szolgáltatása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

360 525

Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

292 907,60

Megjegyzések
Korábbi 33 02 77 07. jogcím
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
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04 03. ALCÍM — FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS (folytatás)

04 03 77

(folytatás)

04 03 77 22

Előkészítő intézkedés – Erasmus típusú program szakmai gyakorlatokra
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

—

—

—

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

0,—

Megjegyzések
Korábbi 15 02 77 01. jogcím
A jogcím az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
04 03 77 23

Előkészítő intézkedés — Újraaktiválás – A 35 éven felüli munkanélküliek EU-n belüli mobilitási programja
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

3 000 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 500 000

Megjegyzések
A nyilvánosságban kialakult kép ellenére a munkaerő mobilitása alacsony az Unióban. Az országokon belüli magas
munkanélküliség és a munkaerő országok közötti alacsony mobilitása mellett néhány országban és régióban hiány
mutatkozik a szakemberekből és a munkaerőből. A jól teljesítő munkaerőpiacok fontosak a sokkokhoz való
alkalmazkodás elősegítésében, mivel a legjobb felhasználásra és az elöregedéshez kapcsolódó potenciális
munkaerőhiány kezelésére biztosítanak forrásokat. Az Unión belüli mobilitás elvileg segít megszüntetni a
munkaerőhiányokat és egyenlőtlenségeket. A 35 éven felüli korcsoportban több a mobilitás útjában álló akadály, ezért
fontos tesztelni a külön e korcsoport számára kidolgozott pénzügyi és/vagy egyéb támogatás fejlesztését.
Az Újraaktiválás a felnőttek másik tagállamban töltött 6–12 hónapos gyakornoki vagy munkahely-kipróbálási
mobilitási programja. A program a 35 évnél idősebb munkanélküliekre, köztük a hosszú távú munkanélküliséggel
küzdőkre irányul. Ez a korcsoport a népesség olyan szegmensét reprezentálja, amely munkatapasztalaton alapuló,
jelentős szakértelemmel rendelkezik, ez pedig szükségessé teszi a programot.
Tekintettel a hosszú távú munkanélküliséggel küzdők arányára, az Újraaktiválás programnak tesztelnie kellene a hosszú
távú munkanélküliek igényeihez történő hozzáigazítás támogatását. A munkaadók arra ösztönzése érdekében, hogy
álláslehetőséget kínáljanak más tagállamból származó munkanélkülieknek, az Újraaktiválás programnak azt fogja
tesztelni, hogy milyen intézkedésekkel lehet bevonni a munkaadókat, illetve hogy milyen pénzügyi és/vagy egyéb
támogatásra lenne szükségük a munkaadóknak.
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04 03. ALCÍM — FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS (folytatás)

04 03 77

(folytatás)

04 03 77 23

(folytatás)
Az Újraaktiválás program célja továbbá a sikeres „Az első EURES-állásod” program kiterjesztése, hasonló előnyöket
kínálva a 35 éven felüli munkanélkülieknek és tartósan munkanélküli személyeknek. Ez a projekt „Az első EURESállásod” programot használhatja megfelelő mobilitási platformként.
Az Újraaktiválás program példa nélküli lehetőséget biztosít az e korcsoportba tartozó munkanélküliek, köztük a tartós
munkanélküliek számára, hogy diverzifikálják ismereteiket és kompetenciáikat, új nyelveket tanuljanak és jobban
megértsék az európai belső piacot. Ezek az előnyök kiválóan kampányolnak az erősebb európai identitás és a
sokszínűség előmozdításáért , ugyanakkor fokozzák a munkaerő mobilitását és növelik a foglalkoztatottságot.
Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

04 03 77 24

Kísérleti projekt – Minőségi foglalkoztatás a munka világába lépők számára vállalkozói készség révén
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

700 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

350 000

Megjegyzések
A kísérleti projekt azt állapítja meg, hogy a fiatalok vállalkozási készségének előmozdítását célzó kezdeményezések
hatékonyak-e hosszú távú, minőségi munkahelyek teremtése szempontjából, különösen a fiatalok körében.
A kísérleti projekt olyan, a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság számára fontos, kiemelt területekhez kapcsolódik, mint
a fiatalok munkanélkülisége/fiatal vállalkozók, az ifjúsági garancia program és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés.
A következő fellépések és intézkedések kapnak finanszírozást: Európai vállalkozók figyelemmel kísérése, és annak
vizsgálata, hogy a jelenlegi politikák milyen hatással bírnak a minőségi munkahelyek teremtésére a kezdő munkavállalók
számára.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
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04 04. ALCÍM — AZ EURÓPAI GLOBALIZÁCIÓS ALKALMAZKODÁSI ALAP
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

04 04

AZ EURÓPAI GLOBALIZÁCIÓS ALKALMAZKODÁSI ALAP

04 04 01

EGAA – Támogatás olyan
munkavállalók és önálló
vállalkozók számára,
akiknek a tevékenysége a
globalizáció miatt szűnt meg 9

p.m.

30 000 000

p.m.

Az Európai Globalizációs
Alkalmazkodási Alap
lezárása (2007-2013)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

30 000 000

p.m.

04 04 51

9

04 04. alcím – Összesen

04 04 01

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

%
2014–2016.
évi
kifizetések

Kifizetések

25 000 000 33 542 470,— 33 542 470,—

p.m.

111,81

30 049 421,— 30 049 421,—

25 000 000 63 591 891,— 63 591 891,—

211,97

EGAA – Támogatás olyan munkavállalók és önálló vállalkozók számára, akiknek a tevékenysége a globalizáció
miatt szűnt meg
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

30 000 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

25 000 000

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

33 542 470,—

Kifizetések

33 542 470,—

Megjegyzések
Az előirányzat az EGAA kiadásainak fedezésére szolgál, lehetővé téve az Unió számára, hogy szolidaritást mutasson a
globalizáció miatt a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások következtében, vagy az európai
globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló 1927/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. június 18-i
546/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 167., 2009.6.29., 26. o.) szerinti, a globális pénzügyi és
gazdasági válság elhúzódása, vagy egy újabb globális pénzügyi és gazdasági válság miatt elbocsátott munkavállalókkal és
tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozókkal, támogassa őket, valamint pénzügyi segítséget nyújtson a fenntartható foglalkoztatásba való gyors visszailleszkedésükhöz.
Az EGAA fellépéseinek az Európai Szociális Alap fellépéseit kell kiegészíteniük, és az e két eszközből származó kettős
finanszírozást el kell kerülni. Az EGAA által támogatott fellépéseknek vagy intézkedéseknek törekedniük kell annak
biztosítására, hogy a fellépésekben részt vevők közül a lehető legtöbben a lehető leghamarabb – a végső jelentés
esedékessége előtt – találjanak maguknak fenntartható foglalkoztatást.
Az e tartalékra vonatkozó előirányzatok bevezetésének és az EGAA igénybevételének szabályait az Európai Parlament, a
Tanács és a Bizottság között a költségvetési fegyelemről, a költségvetési kérdésekben való együttműködésről és a
hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás tervezetének
13. pontja határozza meg (HL C 373., 2013.12.20., 1. o.).
Jogalap
Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20.,
855. o.) és különösen annak 1. cikke.
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04 04. ALCÍM — AZ EURÓPAI GLOBALIZÁCIÓS ALKALMAZKODÁSI ALAP (folytatás)

04 04 01

(folytatás)
Jogi hivatkozások
Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között a költségvetési fegyelemről, a költségvetési kérdésekben való
együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi
megállapodás (HL C 373., 2013.12.20., 1. o.).

04 04 51

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap lezárása (2007-2013)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

30 049 421,—

Kifizetések

30 049 421,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az EGAA kiadásainak fedezésére szolgál annak érdekében, hogy az Unió időben korlátozott és
célirányos támogatást nyújthasson azoknak a munkavállalóknak, akik a világkereskedelem szerkezetében a globalizáció
miatt bekövetkezett főbb strukturális változások következtében váltak munkanélkülivé azokban az esetekben, amikor
ezek az elbocsátások jelentős negatív hatást gyakorolnak a regionális vagy helyi gazdaságra. Az előirányzat valamennyi,
2013. december 31-ig benyújtott kérelemre alkalmazható. A 2009. május 1-je és 2011. december 31-e között
benyújtott kérelmek esetében az EGAA a globális pénzügyi és gazdasági válság közvetlen következményeként
elbocsátott munkavállalók támogatására is felhasználható.
Az EGAA fellépéseinek az Európai Szociális Alap fellépéseit kell kiegészíteniük. Az e két eszközből származó kettős
finanszírozást el kell kerülni.
Az e tartalékra vonatkozó előirányzatok bevezetésének és az EGAA igénybevételének szabályait az Európai Parlament, a
Tanács és a Bizottság között a költségvetési fegyelemről, a költségvetési kérdésekben való együttműködésről és a
hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás tervezetének
13. pontja határozza meg (HL C 373., 2013.12.20., 1. o.).
Jogalap
Az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1927/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 406., 2006.12.30., 1. o.).
Az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló 1927/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2009.
június 18-i 546/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 167., 2009.6.29., 26. o.).
Jogi hivatkozások
Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között a költségvetési fegyelemről, a költségvetési kérdésekben való
együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi
megállapodás (HL C 373., 2013.12.20., 1. o.).
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04 05. ALCÍM — ELŐCSATLAKOZÁSI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ – FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLPOLITIKA ÉS HUMÁNERŐFORRÁSFEJLESZTÉS
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

04 05

ELŐCSATLAKOZÁSI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ –
FOGLALKOZTATÁS,
SZOCIÁLPOLITIKA ÉS
HUMÁNERŐFORRÁSFEJLESZTÉS

04 05 01

Segítségnyújtás Albániának,
Bosznia és Hercegovinának,
Koszovónak (1), Montenegrónak, Szerbiának és
Macedónia Volt Jugoszláv
Köztársaságnak

PK Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

04 05 01 01 A politikai reformokhoz és a
kapcsolódó, az uniós
vívmányokhoz való
fokozatos közelítéshez
nyújtott támogatás

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

04 05 01 02 A gazdasági, társadalmi és
területi fejlődéshez és a
kapcsolódó, az uniós
vívmányokhoz való
fokozatos közelítéshez
nyújtott támogatás

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

04 05 01. jogcímcsoport –
Részösszeg
04 05 02

Izlandnak nyújtott
támogatás

04 05 02 01 A politikai reformokhoz és a
kapcsolódó, az uniós
vívmányokhoz való
fokozatos közelítéshez
nyújtott támogatás

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

04 05 02 02 A gazdasági, társadalmi és
területi fejlődéshez és a
kapcsolódó, az uniós
vívmányokhoz való
fokozatos közelítéshez
nyújtott támogatás

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

04 05 02. jogcímcsoport –
Részösszeg
04 05 03

Törökországnak nyújtott
támogatás

04 05 03 01 A politikai reformokhoz és a
kapcsolódó, az uniós
vívmányokhoz való
fokozatos közelítéshez
nyújtott támogatás

4

% 2014–
2016. évi
kifizetések
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BIZOTTSÁG
04. CÍM — FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS

04 05. ALCÍM — ELŐCSATLAKOZÁSI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ – FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLPOLITIKA ÉS HUMÁNERŐFORRÁSFEJLESZTÉS (folytatás)
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

04 05 03

Megnevezés

PK Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

% 2014–
2016. évi
kifizetések

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

p.m.

65 000 000

p.m.

74 547 800

0,— 62 529 134,55

96,20

p.m.

65 000 000

p.m.

74 547 800

0,— 62 529 134,55

96,20

Kifizetések

(folytatás)

04 05 03 02 A gazdasági, társadalmi és
területi fejlődéshez és a
kapcsolódó, az uniós
vívmányokhoz való
fokozatos közelítéshez
nyújtott támogatás

4

04 05 03. jogcímcsoport –
Részösszeg
04 05 51

2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

Cselekvések lezárása (2014
előtt) – Előcsatlakozási
támogatási eszköz
– Humánerőforrás-fejlesztés

4

04 05. alcím – Összesen

(1) Ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1244/1999. határozatával és
a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével.

04 05 01

Segítségnyújtás Albániának, Bosznia és Hercegovinának, Koszovónak (1), Montenegrónak, Szerbiának és
Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak

04 05 01 01

A politikai reformokhoz és a kapcsolódó, az uniós vívmányokhoz való fokozatos közelítéshez nyújtott támogatás
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA II) keretében az előirányzat a következő konkrét célkitűzéseket érinti a
Nyugat-Balkánon:
— politikai reformokhoz nyújtott támogatás,
— a 231/2014/EU rendelet I. mellékletében felsorolt kedvezményezett országok azon képességének a javítása minden
szinten, hogy teljesíteni tudják a tagsággal járó kötelezettségeket a politikai reformok terén az uniós vívmányokhoz
való fokozatos közelítés, azok elfogadásának, végrehajtásának és érvényesítésének támogatása révén.
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket –, valamint szervezetek vagy
természetes személyek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.
(1) Ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1244/
1999. határozatával és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével.
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BIZOTTSÁG
04. CÍM — FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS

04 05. ALCÍM — ELŐCSATLAKOZÁSI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ – FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLPOLITIKA ÉS HUMÁNERŐFORRÁSFEJLESZTÉS (folytatás)

04 05 01

(folytatás)

04 05 01 01

(folytatás)

Jogalap
Az IPA II Előcsatlakozási Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 231/2014/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 11. o.) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésének a) és c) pontja.
04 05 01 02

A gazdasági, társadalmi és területi fejlődéshez és a kapcsolódó, az uniós vívmányokhoz való fokozatos közelítéshez
nyújtott támogatás
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA II) keretében az előirányzat a következő konkrét célkitűzéseket érinti a
Nyugat-Balkánon:
— az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés elérését célzó gazdasági, társadalmi és területi fejlődés támogatása,
— a 231/2014/EU rendelet I. mellékletében felsorolt kedvezményezett országok azon képességének a javítása minden
szinten, hogy teljesíteni tudják a tagsággal járó kötelezettségeket a gazdasági, társadalmi és területi fejlődés terén az
uniós vívmányokhoz való fokozatos közelítés, azok elfogadásának, végrehajtásának és érvényesítésének támogatása
révén, ideértve az uniós strukturális alapok, a Kohéziós Alap és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
irányítására vonatkozó felkészülést.
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket –, valamint szervezetek vagy
természetes személyek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.

Jogalap
Az IPA II Előcsatlakozási Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 231/2014/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 11. o.) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja.

2016.2.24.

HU

L 48/587

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
04. CÍM — FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS

04 05. ALCÍM — ELŐCSATLAKOZÁSI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ – FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLPOLITIKA ÉS HUMÁNERŐFORRÁSFEJLESZTÉS (folytatás)

04 05 02

Izlandnak nyújtott támogatás

04 05 02 01

A politikai reformokhoz és a kapcsolódó, az uniós vívmányokhoz való fokozatos közelítéshez nyújtott támogatás
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

0,—

Megjegyzések
Az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA II) keretében az előirányzat a következő konkrét célkitűzéseket érinti
Izlandon:
— politikai reformokhoz nyújtott támogatás,
— a 231/2014/EU rendelet I. mellékletében felsorolt kedvezményezett országok azon képességének a javítása minden
szinten, hogy teljesíteni tudják a tagsággal járó kötelezettségeket a politikai reformok terén az uniós vívmányokhoz
való fokozatos közelítés, azok elfogadásának, végrehajtásának és érvényesítésének támogatása révén.
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket –, valamint szervezetek vagy
természetes személyek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.
Jogalap
Az IPA II Előcsatlakozási Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 231/2014/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 11. o.) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésének a) és c) pontja.
04 05 02 02

A gazdasági, társadalmi és területi fejlődéshez és a kapcsolódó, az uniós vívmányokhoz való fokozatos közelítéshez
nyújtott támogatás
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA II) keretében az előirányzat a következő konkrét célkitűzéseket érinti
Izlandon:
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BIZOTTSÁG
04. CÍM — FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS

04 05. ALCÍM — ELŐCSATLAKOZÁSI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ – FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLPOLITIKA ÉS HUMÁNERŐFORRÁSFEJLESZTÉS (folytatás)

04 05 02

(folytatás)

04 05 02 02

(folytatás)
— az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés elérését célzó gazdasági, társadalmi és területi fejlődés támogatása,
— a 231/2014/EU rendelet I. mellékletében felsorolt kedvezményezett országok azon képességének a javítása minden
szinten, hogy teljesíteni tudják a tagsággal járó kötelezettségeket a gazdasági, társadalmi és területi fejlődés terén az
uniós vívmányokhoz való fokozatos közelítés, azok elfogadásának, végrehajtásának és érvényesítésének támogatása
révén, ideértve az uniós strukturális alapok, a Kohéziós Alap és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
irányítására vonatkozó felkészülést.
A tagállamok és harmadik országok – mindkét esetben beleértve állami szerveiket –, valamint a jogalanyok és
természetes személyek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.
Jogalap
Az IPA II Előcsatlakozási Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 231/2014/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 11. o.) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja.

04 05 03

Törökországnak nyújtott támogatás

04 05 03 01

A politikai reformokhoz és a kapcsolódó, az uniós vívmányokhoz való fokozatos közelítéshez nyújtott támogatás
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA II) keretében az előirányzat a következő konkrét célkitűzéseket érinti
Törökországban:
— politikai reformokhoz nyújtott támogatás,
— a 231/2014/EU rendelet I. mellékletében felsorolt kedvezményezett országok azon képességének a javítása minden
szinten, hogy teljesíteni tudják a tagsággal járó kötelezettségeket a politikai reformok terén az uniós vívmányokhoz
való fokozatos közelítés, azok elfogadásának, végrehajtásának és érvényesítésének támogatása révén.
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BIZOTTSÁG
04. CÍM — FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS

04 05. ALCÍM — ELŐCSATLAKOZÁSI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ – FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLPOLITIKA ÉS HUMÁNERŐFORRÁSFEJLESZTÉS (folytatás)

04 05 03

(folytatás)

04 05 03 01

(folytatás)
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket –, valamint szervezetek vagy
természetes személyek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.
Jogalap
Az IPA II Előcsatlakozási Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 231/2014/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 11. o.) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésének a) és c) pontja.

04 05 03 02

A gazdasági, társadalmi és területi fejlődéshez és a kapcsolódó, az uniós vívmányokhoz való fokozatos közelítéshez
nyújtott támogatás
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA II) keretében az előirányzat a következő konkrét célkitűzéseket érinti
Törökországban:
— az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés elérését célzó gazdasági, társadalmi és területi fejlődés támogatása,
— a 231/2014/EU rendelet I. mellékletében felsorolt kedvezményezett országok azon képességének a javítása minden
szinten, hogy teljesíteni tudják a tagsággal járó kötelezettségeket a gazdasági, társadalmi és területi fejlődés terén az
uniós vívmányokhoz való fokozatos közelítés, azok elfogadásának, végrehajtásának és érvényesítésének támogatása
révén, ideértve az uniós strukturális alapok, a Kohéziós Alap és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
irányítására vonatkozó felkészülést.
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket –, valamint szervezetek vagy
természetes személyek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.
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04 05 03

(folytatás)

04 05 03 02

(folytatás)
Jogalap
Az IPA II Előcsatlakozási Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 231/2014/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 11. o.) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja.

04 05 51

Cselekvések lezárása (2014 előtt) – Előcsatlakozási támogatási eszköz – Humánerőforrás-fejlesztés
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

65 000 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

74 547 800

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

62 529 134,55

Megjegyzések
Az előirányzat a 2014. előtt tett kötelezettségvállalások fedezésére szolgál.
A Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés (HL L 112., 2012.4.24.) III.
mellékletének 7. pontja által módosított, az 1083/2006/EK rendelet 105a. cikkének (1) bekezdése értelmében a
Horvátország csatlakozásának időpontjában az 1085/2006/EK rendelet alapján már jóváhagyott programokat és
nagyprojekteket, amelyeknek a végrehajtása ezen időpontig nem fejeződött be, úgy kell tekinteni, mint amelyeket a
Bizottság az 1083/2006/EK rendelet szerint jóváhagyott, az 1085/2006/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének a) és e)
pontjában említett alkotóelemek szerint jóváhagyott programok kivételével.
Jogalap
Az egy előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló, 2006. július 17-i 1085/2006/EK tanácsi rendelet
(HL L 210., 2006.7.31., 82. o.).
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04 06. ALCÍM — A LEGINKÁBB RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ EURÓPAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI ALAP
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK Kötelezettségvállalások

04 06

A LEGINKÁBB
RÁSZORULÓ
SZEMÉLYEKET
TÁMOGATÓ
EURÓPAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI
ALAP

04 06 01

A társadalmi
kohézió
előmozdítása és az
Unión belüli
szegénység legsúlyosabb
formáinak
enyhítése
1,2

04 06 02

Technikai segítségnyújtás
04 06. alcím –
Összesen

1,2

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

% 2014–
2016. évi
kifizetések

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

533 712 658

460 000 000

523 247 709

362 116 807

500 784 056,—

409 526 763,58

89,03

1 440 000

1 000 000

1 410 000

958 779

1 240 000,—

0,—

0

535 152 658

461 000 000

524 657 709

363 075 586

502 024 056,—

409 526 763,58

88,83

Kifizetések

Megjegyzések
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 174. cikke meghatározza a gazdasági, társadalmi és területi kohézió
célkitűzését, 175. cikke pedig meghatározza az uniós strukturális alapok szerepét e célkitűzés megvalósításában és
rendelkezik a strukturális alapokon kívüli egyedi fellépések elfogadásáról.
A költségvetési rendelet 80. cikke rendelkezik az alkalmazandó jogszabályok megsértésével teljesített kiadások esetében
végrehajtandó pénzügyi korrekciókról.
A 223/2014/EU rendelet 56. és 57. cikke rendelkezik a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapra (FEAD) alkalmazandó, a Bizottság által végrehajtott pénzügyi korrekciókra vonatkozó különleges
szabályokról.
Az ilyen alapon végrehajtott pénzügyi korrekciókból származó bármely bevétel elszámolására a bevételi kimutatás
6 5 0 0. jogcíme alatt kerül sor, és a költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdése c) pontjának értelmében címzett
bevételnek minősül.
A költségvetési rendelet 177. cikke megállapítja az adott műveletek tekintetében teljesített előfinanszírozási kifizetések
teljes vagy részleges visszafizetésének feltételeit.
A 223/2014/EU rendelet 44. cikke az előfinanszírozás visszafizetésére vonatkozóan a leginkább rászoruló személyeket
támogató európai segítségnyújtási alapra alkalmazandó különleges szabályokról rendelkezik.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (4) bekezdése alapján visszafizetett előfinanszírozási összegek címzett bevételnek
minősülnek, és elszámolásukra a 6 1 5 0. vagy a 6 1 5 7. jogcím alatt kerül sor.
Az 1311/2013/EU, Euratom rendelet 19. cikke meghatározza a többéves pénzügyi keret felülvizsgálatának feltételeit,
annak érdekében, hogy lehetővé váljon a 2014-ben fel nem használt források következő évekre történő, a megfelelő
felső kiadási összeghatárokat meghaladó mértékű átvitele, amennyiben 2014. január 1-je után kerül sor új szabályok
vagy programok elfogadására.
Jogalap
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés és különösen annak 174. és 175. cikke.
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Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) és különösen annak 21. cikkének (3) és (4) bekezdése, valamint 80. és 177. cikke.
A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom
tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és
Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347.,
2013.12.20., 320. o.).
A leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapról szóló, 2014. március 11-i 223/2014/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 72., 2014.3.12., 1. o.).
Jogi hivatkozások
A 2013. február 7-i és 8-i Európai Tanács következtetései.

04 06 01

A társadalmi kohézió előmozdítása és az Unión belüli szegénység legsúlyosabb formáinak enyhítése
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

533 712 658

Kifizetések

460 000 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

523 247 709

Kifizetések

362 116 807

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

500 784 056,—

Kifizetések

409 526 763,58

Megjegyzések
A leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap a 2013 végén megszűnő, az Unió leginkább
rászoruló személyei részére történő élelmiszerosztás rendszere helyébe lép.
A két program közötti folyamatosság biztosítása érdekében, a kiadás abban az esetben jogosult a leginkább rászoruló
személyeket támogató európai segítségnyújtási alap valamely operatív programjából származó támogatásra, ha az a
kedvezményezettnél merül fel, és kifizetését 2013. december 1. és 2023. december 31. között teljesítették.
A leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapnak ösztönöznie kell a társadalmi kohéziót,
fokoznia kell a társadalmi befogadást, következetesképpen végső soron hozzá kell járulnia a szegénység Unión belüli
felszámolásának célkitűzéséhez azáltal, hogy az Európa 2020 stratégiának megfelelően hozzájárul a szegénység és a
társadalmi kirekesztés kockázatának kitett személyek számának legalább 20 millióval történő csökkentésére irányuló
célkitűzés megvalósításához, egyúttal kiegészítve a strukturális alapokat. Mivel a szegénység vagy a társadalmi kirekesztés kockázatának kitett nők aránya magasabb, mint a férfiaké, a leginkább rászoruló személyeket támogató európai
segítségnyújtási alap a nemek közötti egyenlőséget figyelembe vevő megközelítésmódot követ azáltal, hogy az
intézkedéseket a szegénység és a társadalmi kirekesztés kockázatának ténylegesen kitett csoportokra - köztük a nőkre
és az idősekre - szabja. Az alap a leginkább rászoruló személyek számára nyújtott nem pénzügyi támogatás – élelmiszer
és/vagy alapvető anyagi támogatás juttatása és a leginkább rászoruló személyek társadalmi befogadását célzó tevékenységek – biztosításával hozzájárul a szegénység legsúlyosabb formáinak enyhítésére és felszámolására irányuló egyedi
célkitűzés megvalósításához.
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04 06 01

(folytatás)
E célkitűzést és az alap végrehajtásának eredményeit minőségi és mennyiségi szempontból értékelni kell.
A leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap kiegészíti a nemzeti stratégiákat, és nem
helyettesíti vagy szűkíti a szegénység felszámolását és a társadalmi integrációt elősegítő, fenntartható nemzeti
programokat, amelyek továbbra is tagállami hatáskörbe tartoznak.
A 2014–2020 közötti időszak vonatkozásában az alapból finanszírozandó költségvetési kötelezettségvállalások
tekintetében rendelkezésre álló források összege 2011. évi árakon 3 395 684 880 EUR.

Jogalap
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és
Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347.,
2013.12.20., 320. o.).
A leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapról szóló, 2014. március 11-i 223/2014/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 72., 2014.3.12., 1. o.).

04 06 02

Technikai segítségnyújtás
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

1 440 000

Kifizetések

1 000 000

Kötelezettségvállalások

1 410 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

958 779

Kötelezettségvállalások

1 240 000,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat a 223/2014/EU rendelet 27. cikke szerinti technikai segítségnyújtás fedezésére szolgál.
A technikai segítségnyújtás keretében a 223/2014/EU rendelet végrehajtásához szükséges előkészítő, nyomonkövetési,
igazgatási és technikai segítségnyújtási, auditálási, tájékoztatási, ellenőrzési és értékelési intézkedések, valamint az
említett rendelet 10. cikke szerinti tevékenységek finanszírozhatók.
Az előirányzat különösen a következők fedezésére szolgál:
— támogatási ráfordítások (reprezentációs ráfordítások, képzés, találkozók, kiküldetések),
— tájékoztatási és közzétételi kiadások,
— információtechnológiára és távközlésre fordított kiadások,
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(folytatás)
— szolgáltatásokra és tanulmányok készítésére vonatkozó szerződések,
— támogatások,
— elemzési, felügyeleti és értékelési tevékenységek.
Jogalap
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és
Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347.,
2013.12.20., 320. o.).
A leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapról szóló, 2014. március 11-i 223/2014/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 72., 2014.3.12., 1. o.).

2016.2.24.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 48/595
BIZOTTSÁG

05. CÍM
MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

L 48/596

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
05. CÍM — MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

05. CÍM
MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS
Az előirányzatok (2016 és 2015) és az egyenleg (2014) általános összegzése
Cím
Alcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

A „MEZŐGAZDASÁG ÉS
VIDÉKFEJLESZTÉS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL
KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

134 218 823

134 218 823

131 384 520

131 384 520

132 620 948,40

132 620 948,40

05 02

A MEZŐGAZDASÁGI
ÁGAZAT VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA A
MEZŐGAZDASÁGI
PIACOKON VÉGREHAJTOTT
INTERVENCIÓK RÉVÉN

2 703 000 000

2 691 337 221

2 400 689 000

2 400 752 166

2 478 674 849,21

2 478 172 776,19

05 03

A MEZŐGAZDASÁGI
ÜZEMEK JÖVEDELMÉHEZ
VALÓ HOZZÁJÁRULÁSRA,
A JÖVEDELEMINGADOZÁS
MÉRSÉKLÉSÉRE, VALAMINT
A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS
AZ ÉGHAJLATTAL
KAPCSOLATOS
CÉLKITŰZÉSEK TELJESÍTÉSÉRE IRÁNYULÓ
KÖZVETLEN KIFIZETÉSEK

39 445 708 157

39 445 708 157

40 908 597 789

40 908 597 789

41 659 679 433,60

41 659 679 433,60

05 04

VIDÉKFEJLESZTÉS

18 671 922 495

11 742 025 443

18 165 329 129

11 162 302 959

3 305 186 830,69

11 185 998 301,10

05 05

ELŐCSATLAKOZÁSI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ –
MEZŐGAZDASÁG ÉS
VIDÉKFEJLESZTÉS

112 000 000

425 400 000

94 000 000

177 168 992

0,—

158 726 294,26

05 06

A „MEZŐGAZDASÁG ÉS
VIDÉKFEJLESZTÉS” SZAKPOLITIKAI TERÜLET
NEMZETKÖZI
VONATKOZÁSAI

6 966 518

6 966 518

4 675 000

4 201 456

1 806 025,54

1 806 025,54

05 07

AZ EURÓPAI
MEZŐGAZDASÁGI
GARANCIAALAP (EMGA)
ÁLTAL FINANSZÍROZOTT
MEZŐGAZDASÁGI
KIADÁSOK PÉNZÜGYI
ELLENŐRZÉSE

58 630 000

58 630 000

87 300 000

87 300 000

118 837 246,32

118 837 246,32

05 08

POLITIKAI STRATÉGIA ÉS
KOORDINÁCIÓ A
„MEZŐGAZDASÁG ÉS
VIDÉKFEJLESZTÉS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETEN

35 433 167

41 555 618

55 331 373

50 466 940

40 276 006,69

32 045 124,67

05 09

„HORIZONT 2020” –
MEZŐGAZDASÁGGAL
KAPCSOLATOS KUTATÁS
ÉS INNOVÁCIÓ

05 01

05. cím – Összesen

214 205 269

79 277 928

101 455 799

19 076 239

52 107 334,—

1 165 882,—

61 382 084 429

54 625 119 708

61 948 762 610

54 941 251 061

47 789 188 674,45

55 769 052 032,08
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05. CÍM
MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

05 01. ALCÍM — A „MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK

Az 1., 2., 3. és 5. jogcímcsoport részletezése a(z) XX 01. fejezetben található.
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

05 01

A „MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK

05 01 01

A „Mezőgazdaság és vidékfejlesztés”
szakpolitikai területen foglalkoztatott
tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

PK

2016. évi előirányzatok 2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

5,2

100 493 451

98 894 779

101 262 897,31

100,77

05 01 02 01 Külső munkatársak

5,2

3 395 913

3 394 913

3 659 449,07

107,76

05 01 02 11 Egyéb igazgatási kiadások

5,2

6 692 410

7 204 827

6 912 994,23

103,30

05 01 02. jogcímcsoport – Részösszeg

10 088 323

10 599 740

10 572 443,30

104,80

A „Mezőgazdaság és vidékfejlesztés”
szakpolitikai terület információs és
kommunikációs technológiai eszközökkel
és szolgáltatásokkal kapcsolatos
kiadásai
5,2

6 413 600

6 278 438

7 312 903,39

114,02

05 01 02

05 01 03

05 01 04

A „Mezőgazdaság és vidékfejlesztés”
szakpolitikai területen foglalkoztatott
külső munkatársakkal kapcsolatos és
egyéb igazgatási kiadások

A „Mezőgazdaság és vidékfejlesztés”
szakpolitikai terület tevékenységeihez és
programjaihoz kapcsolódó támogatási
kiadások

05 01 04 01 Az Európai Mezőgazdasági
Garanciaalappal (EMGA) összefüggésben
felmerülő támogatási kiadások – A
működéshez nem kapcsolódó technikai
segítségnyújtás

2

8 116 124

8 100 000

7 899 090,—

97,33

05 01 04 03 A mezőgazdaság és a vidékfejlesztés terén
nyújtott előcsatlakozási támogatással (IPA)
összefüggésben felmerülő támogatási
kiadások

4

552 600

497 475

109 114,98

19,75

05 01 04 04 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alappal (EMVA) összefüggésben
felmerülő támogatási kiadások – A
működéshez nem kapcsolódó technikai
segítségnyújtás

2

4 368 000

4 450 000

3 543 914,68

81,13

13 036 724

13 047 475

11 552 119,66

88,61

05 01 04. jogcímcsoport – Részösszeg
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05 01. ALCÍM — A „MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK
(folytatás)
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

05 01 05

Megnevezés

PK

2016. évi előirányzatok 2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

A „Mezőgazdaság és vidékfejlesztés”
szakpolitikai területen a kutatási és
innovációs programokkal összefüggésben felmerülő támogatási kiadások

05 01 05 01 A kutatási és innovációs programokat: a
„Horizont 2020” keretprogramot
végrehajtó tisztviselőkkel és ideiglenes
alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

1,1

1 483 475

1 277 088

1 258 542,94

84,84

05 01 05 02 A kutatási és innovációs programokat: a
„Horizont 2020” keretprogramot
végrehajtó külső munkatársak

1,1

424 210

321 000

255 170,34

60,15

05 01 05 03 A kutatási és innovációs programokhoz: a
„Horizont 2020” keretprogramhoz
kapcsolódó egyéb igazgatási kiadások
1,1

830 664

800 000

406 871,46

48,98

2 738 349

2 398 088

1 920 584,74

70,14

1 448 376

166 000

05 01 06. jogcímcsoport – Részösszeg

1 448 376

166 000

05 01. alcím – Összesen

134 218 823

131 384 520

132 620 948,40

98,81

05 01 05. jogcímcsoport – Részösszeg
05 01 06

Végrehajtó ügynökségek

05 01 06 01 Fogyasztó-, Egészség- és Élelmiszerügyi
Végrehajtó Ügynökség – Hozzájárulás a
mezőgazdasági promóciós programból

2

Megjegyzések
Eltérő megjelölés hiányában a következő jogalap az alcím minden jogcímcsoportjára és jogcímére vonatkozik.
Jogalap
A közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK,
a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013.
december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 549. o.).
05 01 01

A „Mezőgazdaság és vidékfejlesztés” szakpolitikai területen foglalkoztatott tisztviselőkkel és ideiglenes
alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

100 493 451

2015. évi előirányzatok

98 894 779

2014. évi teljesítés

101 262 897,31

2016.2.24.

HU

L 48/599

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
05. CÍM — MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS
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(folytatás)

05 01 02

A „Mezőgazdaság és vidékfejlesztés” szakpolitikai területen foglalkoztatott külső munkatársakkal kapcsolatos és
egyéb igazgatási kiadások

05 01 02 01

Külső munkatársak
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

3 395 913

05 01 02 11

2014. évi teljesítés

3 394 913

3 659 449,07

Egyéb igazgatási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

6 692 410

05 01 03

2014. évi teljesítés

7 204 827

6 912 994,23

A „Mezőgazdaság és vidékfejlesztés” szakpolitikai terület információs és kommunikációs technológiai eszközökkel és
szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásai
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

6 413 600

05 01 04

2014. évi teljesítés

6 278 438

7 312 903,39

A „Mezőgazdaság és vidékfejlesztés” szakpolitikai terület tevékenységeihez és programjaihoz kapcsolódó támogatási
kiadások
Jogalap
Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló,
valamint bizonyos rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 1999. május 17-i 1257/1999/EK
tanácsi rendelet (HL L 160., 1999.6.26., 80. o.).
A strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. június 21-i 1260/1999/EK
tanácsi rendelet (HL L 161., 1999.6.26., 1. o.).
A csatlakozni szándékozó közép- és kelet-európai országok előcsatlakozási mezőgazdasági és vidékfejlesztési intézkedéseinek az előcsatlakozási időszakban történő közösségi támogatásáról szóló, 1999. június 21-i 1268/1999/EK tanácsi
rendelet (HL L 161., 1999.6.26., 87. o.).
A mezőgazdasági genetikai erőforrások megőrzésére, jellemzésére, begyűjtésére és hasznosítására irányuló közösségi
program létrehozásáról szóló, valamint az 1467/94/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2004. április 24-i
870/2004/EK tanácsi rendelet (HL L 162., 2004.4.30., 18. o.).
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005.
szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet (HL L 277., 2005.10.21., 1. o.).
Az egy előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló, 2006. július 17-i 1085/2006/EK tanácsi rendelet
(HL L 210., 2006.7.31., 82. o.).
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(folytatás)

05 01 04

(folytatás)
A mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó
egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet (az egységes közös piacszervezésről
szóló rendelet) (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.).
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és
Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347.,
2013.12.20., 320. o.).
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/
EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 487. o.).
A közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott
közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 347., 2013.12.20., 608. o.).
A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/
EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 671. o.).
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásra vonatkozó egyes
átmeneti rendelkezések megállapításáról, az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a források és a
források 2014. évben történő elosztása tekintetében történő módosításáról, valamint a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek
és az 1307/2013/EU, az 1306/2013/EU és az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 2014. évben
való alkalmazásuk tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. december 17-i 1310/2013/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 865. o.).
Az IPA II Előcsatlakozási Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 231/2014/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 11. o.).

05 01 04 01

Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalappal (EMGA) összefüggésben felmerülő támogatási kiadások – A működéshez
nem kapcsolódó technikai segítségnyújtás
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

8 116 124

2014. évi teljesítés

8 100 000

7 899 090,—

Megjegyzések
Az előirányzat célja a közös agrárpolitika végrehajtásához szükséges előkészítési, monitoring-, adminisztratív és
technikai segítségnyújtási tevékenységek, valamint értékelő, audit- és ellenőrző intézkedések – különösen az 1306/
2013/EU rendelet 6. cikkének a) és d)–f) pontjában meghatározott intézkedések – finanszírozása.
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(folytatás)

05 01 04

(folytatás)

05 01 04 01

(folytatás)
Ez magában foglalja a 870/2004/EK rendelettel létrehozott genetikaierőforrás-program célkitűzésének elérésével
közvetlenül kapcsolatos tanulmányok, szakértői találkozók, tájékoztatások és kiadványok ráfordításainak finanszírozását is. Magában foglalja továbbá az egyeztető testületnek a közös agrárpolitika keretében lefolytatott záróelszámolási eljárás során végzett munkájához kapcsolódó kiadások (díjak, berendezések, utazások és találkozók), a tanulmányok, illetve a kommunikációval és az audit, valamint az ellenőrzések támogatásával kapcsolatos egyéb ráfordítások,
például a könyvvizsgáló cégek közreműködéséhez kapcsolódó költségek fedezését.
A költségvetési rendelet 21. és 174. cikkével összhangban a bevételi kimutatás 6 7 0. jogcímcsoportja alá tartozó
bevételekből további előirányzatok nyújthatók.

05 01 04 03

A mezőgazdaság és a vidékfejlesztés terén nyújtott előcsatlakozási támogatással (IPA) összefüggésben felmerülő
támogatási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

552 600

2014. évi teljesítés

497 475

109 114,98

Megjegyzések
Az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— technikai és igazgatási jellegű segítségnyújtási kiadások, kivéve a Bizottság által – a kedvezményezettek és a Bizottság
kölcsönös hasznára – eseti jellegű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett hatósági feladatokat,
— a harmadik országokban működő uniós küldöttségekhez delegált programirányítással vagy a felszámolt technikai
segítségnyújtási irodák feladatainak belső átvételével összefüggésben uniós küldöttségeken foglalkoztatott külső
munkatársakkal (szerződéses alkalmazottakkal, helyi alkalmazottakkal, kirendelt nemzeti szakértőkkel) kapcsolatos
kiadások, valamint azok a további logisztikai és infrastrukturális költségek – képzések, értekezletek, kiküldetések
költségei, valamint bérleti költségek –, amelyek közvetlenül az e jogcím alá tartozó előirányzatokból fizetett, a
küldöttségnél dolgozó külső munkatársak jelenlétéből erednek,
— a program célkitűzéseinek eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tanulmányokkal, szakértői találkozókkal, információs
rendszerekkel, figyelemfelkeltéssel, képzéssel, előkészítéssel, a tapasztalatok és a bevált gyakorlatok megosztásával,
továbbá publikációs tevékenységekkel kapcsolatos kiadások, valamint minden más igazgatási vagy technikai jellegű
segítségnyújtás,
— a releváns kérdésekre vonatkozó kutatási tevékenységek, valamint azok terjesztése,
— tájékoztatás nyújtásához és kommunikációs tevékenységekhez, többek között a kommunikációs stratégiák kialakításához és az Unió politikai prioritásainak belső kommunikációjához kapcsolódó kiadások.
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket –, valamint szervezetek vagy
természetes személyek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.
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(folytatás)

05 01 04

(folytatás)

05 01 04 03

(folytatás)
Az előirányzat a 05 05. alcím szerinti igazgatási kiadásokat fedezi.

05 01 04 04

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alappal (EMVA) összefüggésben felmerülő támogatási kiadások – A
működéshez nem kapcsolódó technikai segítségnyújtás
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

4 368 000

2014. évi teljesítés

4 450 000

3 543 914,68

Megjegyzések
Az előirányzat az 1698/2005/EK rendelet 66. cikkének (1) bekezdésében, az 1305/2013/EU rendelet 51. cikkében, az
1306/2013/EU rendelet 6. cikkében és az 1303/2013/EU rendelet 58. cikkében előírt, az EMVA keretében finanszírozott technikai segítségnyújtás költségeinek fedezésére szolgál. A technikai segítségnyújtás az előkészítő, figyelemmel
kísérési, igazgatási támogatási, értékelési, audit- és ellenőrzési intézkedésekre terjed ki. Különösen a következők
fedezésére használható fel:
— támogatási kiadások (reprezentációs költségek, képzések, találkozók, kiküldetések, fordítások),
— tájékoztatási és közzétételi kiadások,
— információtechnológiára és távközlésre fordított kiadások,
— audit- és ellenőrzési intézkedések, például könyvvizsgáló cégek közreműködésének költségei,
— szolgáltatási szerződések,
— a székhely külső munkatársaival (szerződéses alkalmazottak, kirendelt nemzeti szakértők vagy kölcsönmunkaerő)
kapcsolatos kiadások 1 850 000 EUR-ig, valamint az ilyen munkatársakhoz kapcsolódó kiküldetések.
A költségvetési rendelet 21. és 177. cikkével összhangban a bevételi kimutatás 6 7 1. jogcímcsoportja alá tartozó
bevételekből további előirányzatok nyújthatók.
05 01 05

A „Mezőgazdaság és vidékfejlesztés” szakpolitikai területen a kutatási és innovációs programokkal összefüggésben
felmerülő támogatási kiadások
Jogalap
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról, valamint az 1928/2006/Ek
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 347., 2013.12.20., 104. o.).
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról, valamint a 2006/971/EK, a 2006/972/Ek, a 2006/973/EK , a 2006/974/EK és a 2006/975/EK határozatok
hatályon kívül helyezésérő szóló, 2013. december 3-i 2013/743/EU tanácsi határozat (HL L 347., 2013.12.20., 965. o.)
és különösen annak 3. cikke (3) bekezdésének b) pontja.
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05 01 05

(folytatás)

05 01 05 01

A kutatási és innovációs programokat: a „Horizont 2020” keretprogramot végrehajtó tisztviselőkkel és ideiglenes
alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 483 475

2014. évi teljesítés

1 277 088

1 258 542,94

Megjegyzések
Az előirányzat a kutatási és innovációs programokat: a „Horizont 2020” keretprogramot végrehajtó és az engedélyezett
létszámtervek alapján a nem nukleáris programok közvetett cselekvéseivel összefüggésben foglalkoztatott tisztviselőkre
és ideiglenes alkalmazottakra vonatkozó kiadások fedezésére szolgál, beleértve az uniós küldöttségeken foglalkoztatott
tisztviselőket és ideiglenes alkalmazottakat is.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államoktól származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e
szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete alapján, amely az
általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
05 01 05 02

A kutatási és innovációs programokat: a „Horizont 2020” keretprogramot végrehajtó külső munkatársak
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

424 210

2014. évi teljesítés

321 000

255 170,34

Megjegyzések
Az előirányzat a kutatási és innovációs programokat: a „Horizont 2020” keretprogramot a nem nukleáris programok
közvetett cselekvései vonatkozásában végrehajtó külső munkatársak igénybevételével kapcsolatos kiadások fedezésére
szolgál, beleértve az uniós küldöttségeken alkalmazott külső munkatársakat is.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államoktól származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e
szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete alapján, amely az
általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
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05 01 05

(folytatás)

05 01 05 03

A kutatási és innovációs programokhoz: a „Horizont 2020” keretprogramhoz kapcsolódó egyéb igazgatási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

830 664

2014. évi teljesítés

800 000

406 871,46

Megjegyzések
Az előirányzat a kutatási és innovációs programoknak: a „Horizont 2020” keretprogramnak a nem nukleáris
programok közvetett cselekvései vonatkozásában végzett teljes irányítására vonatkozó egyéb igazgatási kiadások
fedezésére szolgál, beleértve az uniós küldöttségeken alkalmazott munkatársakkal kapcsolatban felmerülő egyéb igazgatási kiadásokat is.
Az előirányzat az e jogcím alá tartozó program vagy intézkedések célkitűzéseinek eléréséhez közvetlenül kapcsolódó
tanulmányokkal, szakértői találkozókkal, tájékoztatással és kiadványokkal kapcsolatos kiadások, valamint minden más
technikai és igazgatási jellegű segítségnyújtáshoz kapcsolódó kiadás fedezésére szolgál, kivéve a Bizottság által eseti
jellegű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett hatósági feladatokat.
Célja továbbá, hogy fedezze a program vagy projektek meghatározásával, előkészítésével, irányításával, figyelemmel
kísérésével, ellenőrzésével és felülvizsgálatával kapcsolatos technikai és igazgatási jellegű segítségnyújtáshoz, így például
a konferenciákhoz, műhelytalálkozókhoz, szemináriumokhoz, informatikai rendszerek fejlesztéséhez és karbantartásához, kiküldetésekhez, képzésekhez és reprezentációhoz kapcsolódó kiadásokat.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államoktól származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e
szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete alapján, amely az
általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
05 01 06

Végrehajtó ügynökségek

05 01 06 01

Fogyasztó-, Egészség- és Élelmiszerügyi Végrehajtó Ügynökség – Hozzájárulás a mezőgazdasági promóciós programból
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 448 376

2014. évi teljesítés

166 000

Megjegyzések
Az előirányzat az Ügynökség azon személyzeti és igazgatási kiadásaihoz való hozzájárulás fedezésére szolgál, amelyek
az Ügynökségnek a promóciós program részét képező, 2015. december 1-jét követő intézkedések irányításában történő
részvételével kapcsolatban merülnek fel.
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05 01 06

(folytatás)

05 01 06 01

(folytatás)
A Végrehajtó Ügynökség létszámtervét e szakasz „Személyzet” című melléklete tartalmazza.
Jogalap
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.).
A belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és
promóciós intézkedésekről és a 3/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. október 22-i 1144/
2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 317., 2014.11.4., 56. o.).
Jogi hivatkozások
A Fogyasztó-, Egészség- és Élelmiszerügyi Végrehajtó Ügynökség létrehozásáról és a 2004/858/EK határozat hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 2013/770/EU bizottsági végrehajtási határozat (HL L 341., 2013.12.18.,
69. o.).
A 2013/770/EU végrehajtási határozatnak a „Fogyasztó-, Egészség- és Élelmiszerügyi Végrehajtó Ügynökség”
„Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökséggé” történő átalakítása céljából történő
módosításáról szóló, 2014. december 17-i 2014/927/EU bizottsági végrehajtási határozat (Hl L 363., 2014.12.18.,
183. o.)
A Bizottság 2014. december 19-i C(2014) 9594 határozata a C(2013) 9505 határozatnak a belső piacon és harmadik
országokban végrehajtott, mezőgazdasági termékek megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedések,
valamint a C(2014)1269 határozat szerinti élelmiszer-biztonsági képzésre vonatkozó intézkedések végrehajtásához
kötődő feladatok elvégzése céljából a Fogyasztó-, Egészség- és Élelmiszerügyi Végrehajtó Ügynökségre ruházott
hatáskörök tekintetében történő módosításáról, amely magában foglalja különösen az Unió általános költségvetésében
szereplő előirányzatok végrehajtását.
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VÉGREHAJTOTT INTERVENCIÓK RÉVÉN
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

2015. évi előirányzatok

PK

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

% 2014–
2016. évi
kifizetések

Kifizetések

05 02

A MEZŐGAZDASÁGI
ÁGAZAT VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA
A MEZŐGAZDASÁGI
PIACOKON VÉGREHAJTOTT INTERVENCIÓK RÉVÉN

05 02 01

Gabonafélék

05 02 01 01

Gabonafélékre
vonatkozó export-visszatérítések

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 458 299,88

2 458 299,88

Gabonafélék intervenciós raktározása

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Egyéb intézkedések
(gabonafélék)

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 458 299,88

2 458 299,88

05 02 01 02
05 02 01 99

05 02 01. jogcímcsoport
– Részösszeg
05 02 02

Rizs

05 02 02 01

Rizsre vonatkozó
export-visszatérítések

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6 484,18

6 484,18

Rizs intervenciós raktározása

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Egyéb intézkedések
(rizs)

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6 484,18

6 484,18

128 875,26

128 875,26

05 02 02 02
05 02 02 99

05 02 02. jogcímcsoport
– Részösszeg
05 02 03

Az I. mellékletben nem
szereplő termékekre
vonatkozó visszatérítések

05 02 04

Élelmiszerprogramok

05 02 04 99

Egyéb intézkedések
(élelmiszerprogramok)

2

2

05 02 04. jogcímcsoport
– Részösszeg

100 000

100 000

100 000

100 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

– 7 238 759,71

– 7 238 759,71

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

– 7 238 759,71

– 7 238 759,71

05 02 05

Cukor

05 02 05 01

Cukorra és izoglükózra
vonatkozó export-visszatérítések

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

264 399,37

264 399,37

A vegyiparban
felhasznált cukorra
vonatkozó termelési
visszatérítések

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

194 999,22

194 999,22

05 02 05 08

A cukor magántárolása

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

05 02 05 99

Egyéb intézkedések
(cukor)

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

– 2 064,15

– 2 064,15

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

457 334,44

457 334,44

05 02 05 03

05 02 05. jogcímcsoport
– Részösszeg

128,88
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VÉGREHAJTOTT INTERVENCIÓK RÉVÉN (folytatás)
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK

Kötelezettségvállalások

p.m.

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

05 02 06

Olívaolaj

05 02 06 03

Az olívaolaj magántárolása

2

Minőségjavító intézkedések

2

45 000 000

45 000 000

46 000 000

Egyéb intézkedések (olívaolaj)

2

300 000

300 000

45 300 000

45 300 000

05 02 06 05

05 02 06 99

05 02 06. jogcímcsoport
– Részösszeg

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

% 2014–
2016. évi
kifizetések

Kifizetések

– 49 750,—

– 49 750,—

46 000 000

42 965 160,37

42 965 160,37

95,48

600 000

600 000

115 269,—

115 269,—

38,42

46 600 000

46 600 000

43 030 679,37

43 030 679,37

94,99

0,—

0,—

05 02 07

Rostnövények

05 02 07 02

A lenrost magántárolása

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

05 02 07 03

Gyapot – Nemzeti szerkezetátalakítási
programok

2

6 100 000

6 100 000

6 100 000

6 100 000

6 134 000,—

6 134 000,—

100,56

Egyéb intézkedések
(rostnövények)

2

100 000

100 000

100 000

100 000

139 976,29

139 976,29

139,98

6 200 000

6 200 000

6 200 000

6 200 000

6 273 976,29

6 273 976,29

101,19

05 02 07 99

05 02 07. jogcímcsoport
– Részösszeg
05 02 08

Gyümölcs és zöldség

05 02 08 03

Termelői szervezetek
számára biztosított
működési alapok

2

298 000 000

298 000 000

541 500 000

541 500 000

724 444 659,89

724 444 659,89

243,10

A termelői szervezetek
előzetes elismerésére
nyújtott támogatás

2

86 000 000

86 000 000

150 000 000

150 000 000

212 307 497,24

212 307 497,24

246,87

Iskolagyümölcsprogram

2

150 000 000

150 000 000

144 000 000

144 000 000

73 702 631,59

73 702 631,59

49,14

Egyéb intézkedések
(gyümölcs és zöldség)

2

77 800 000

77 800 000

700 000

700 000

72 957,42

72 957,42

0,09

611 800 000

611 800 000

836 200 000

836 200 000

1 010 527 746,14

1 010 527 746,14

165,17

1 075 000 000 1 075 000 000 1 094 000 000 1 094 000 000

1 019 483 384,85

1 019 483 384,85

94,84

1 000 000

2 906 936,16

2 906 936,16

290,69

1 076 000 000 1 076 000 000 1 095 000 000 1 095 000 000

1 022 390 321,01

1 022 390 321,01

95,02

05 02 08 11

05 02 08 12

05 02 08 99

05 02 08. jogcímcsoport
– Részösszeg
05 02 09

Szőlészeti-borászati
termékek

05 02 09 08

Nemzeti támogatási
programok a borágazat
számára

2

Egyéb intézkedések
(szőlészeti ágazat)

2

05 02 09 99

05 02 09. jogcímcsoport
– Részösszeg

1 000 000

1 000 000

1 000 000
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05 02. ALCÍM — A MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZAT VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA A MEZŐGAZDASÁGI PIACOKON
VÉGREHAJTOTT INTERVENCIÓK RÉVÉN (folytatás)
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

% 2014–
2016. évi
kifizetések

Kifizetések

05 02 10

Ösztönzés

05 02 10 01

Ösztönző intézkedések
– A tagállamok által
teljesített kifizetések

2

77 000 000

77 000 000

64 000 000

64 000 000

53 195 490,42

53 195 490,42

69,09

Népszerűsítő intézkedések – Az Unió által
teljesített közvetlen
kifizetések

2

16 000 000

4 337 221

1 189 000

1 252 166

1 495 798,32

993 725,30

22,91

Egyéb intézkedések
(ösztönzés)

2

p.m.

p.m.

p.m.

38 462,13

38 462,13

05 02 10 02

05 02 10 99

05 02 10. jogcímcsoport
– Részösszeg

p.m.
93 000 000

81 337 221

65 189 000

65 252 166

54 729 750,87

54 227 677,85

66,67

05 02 11

Egyéb növényi
termékek/intézkedések

05 02 11 03

Komló – A termelői
szervezeteknek nyújtott
támogatás

2

2 300 000

2 300 000

2 300 000

2 300 000

2 277 000,—

2 277 000,—

99,00

POSEI (a közvetlen
kifizetések kivételével)

2

237 000 000

237 000 000

231 000 000

231 000 000

238 477 941,40

238 477 941,40

100,62

Egyéb intézkedések (más
növényi termékek/intézkedések)

2

100 000

100 000

100 000

100 000

0,—

0,—

0

239 400 000

239 400 000

233 400 000

233 400 000

240 754 941,40

240 754 941,40

100,57

05 02 11 04

05 02 11 99

05 02 11. jogcímcsoport
– Részösszeg
05 02 12

Tej és tejtermékek

05 02 12 01

Tejre és tejtermékekre
vonatkozó visszatérítések

2

A sovány tejporra
vonatkozó tárolási
intézkedések

2

17 000 000

A vajra és a tejszínre
vonatkozó tárolási
intézkedések

2

15 000 000

Bizonyos sajtok
magántárolása

2

05 02 12 08

Iskolatej

2

75 000 000

75 000 000

05 02 12 09

Tejtermék-szétosztás a
humanitárius válság
sürgős kezelése
érdekében

2

30 000 000

30 000 000

Egyéb intézkedések (tej
és tejtermékek)

2

430 100 000
567 100 000

05 02 12 02

05 02 12 04

05 02 12 06

05 02 12 99

05 02 12. jogcímcsoport
– Részösszeg

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

16 963,36

16 963,36

17 000 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

0

15 000 000

p.m.

p.m.

4 142 775,56

4 142 775,56

27,62

p.m.

p.m.

p.m.

77 000 000

77 000 000

67 626 501,91

67 626 501,91

90,17

430 100 000

100 000

100 000

3 134,51

3 134,51

0,00

567 100 000

77 100 000

77 100 000

71 789 375,34

71 789 375,34

12,66
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05 02. ALCÍM — A MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZAT VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA A MEZŐGAZDASÁGI PIACOKON
VÉGREHAJTOTT INTERVENCIÓK RÉVÉN (folytatás)
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

05 02 13

Marha- és borjúhús

05 02 13 01

Marha- és borjúhúsra
vonatkozó visszatérítések

2

A marha- és borjúhúsra
vonatkozó tárolási
intézkedések

2

p.m.

p.m.

p.m.

Élő állatokra vonatkozó
visszatérítések

2

p.m.

p.m.

Egyéb intézkedések
(marha- és borjúhús)

2

p.m.

p.m.

05 02 13 02

05 02 13 04

05 02 13 99

05 02 13. jogcímcsoport
– Részösszeg

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

% 2014–
2016. évi
kifizetések

Kifizetések

169 451,37

169 451,37

p.m.

0,—

0,—

p.m.

p.m.

274 727,61

274 727,61

p.m.

p.m.

– 35,86

– 35,86

444 143,12

444 143,12

100 000

100 000

2014. évi teljesítés

100 000

05 02 14

Juh- és kecskehús

05 02 14 01

A juhhús és a kecskehús
magántárolása

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Egyéb intézkedések (juhés kecskehús)

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

214 519,63

214 519,63

p.m.

p.m.

0,—

0,—

18 837,57

18 837,57

05 02 14 99

05 02 14. jogcímcsoport
– Részösszeg

169,45

444,14

05 02 15

Sertéshús, tojás,
baromfi, méhészet és
egyéb állati termékek

05 02 15 01

Sertéshúsra vonatkozó
visszatérítések

2

A sertéshús magántárolása

2

Tojásra vonatkozó visszatérítések

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Baromfihúsra vonatkozó
visszatérítések

2

p.m.

p.m.

1 000 000

1 000 000

924 088,13

924 088,13

Méhészetre vonatkozó
különtámogatás

2

31 000 000

31 000 000

30 948 596,79

30 948 596,79

Egyéb intézkedések (sertéshús, baromfi, tojás,
méhészet, egyéb állati
termékek)

2

8 800 000

8 800 000

815 639,50

815 639,50

40 800 000

40 800 000

32 921 681,62

32 921 681,62

51,44

2 703 000 000 2 691 337 221 2 400 689 000 2 400 752 166

2 478 674 849,21

2 478 172 776,19

92,08

05 02 15 02

05 02 15 04

05 02 15 05

05 02 15 06

05 02 15 99

05 02 15. jogcímcsoport
– Részösszeg
05 02. alcím –
Összesen

32 000 000

32 000 000

p.m.
64 000 000

32 000 000

32 000 000

p.m.
64 000 000

0

96,71
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05 02. ALCÍM — A MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZAT VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA A MEZŐGAZDASÁGI PIACOKON
VÉGREHAJTOTT INTERVENCIÓK RÉVÉN (folytatás)

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. és 174. cikkével összhangban a bevételi kimutatás 6 7 0. jogcímcsoportja alá tartozó
bevételekből további előirányzatok nyújthatók ezen alcím bármely tételére.
Ezen alcím költségvetési igényeinek meghatározása során a 05 02 08. jogcímcsoport, különösen a 05 02 08 03. jogcím
költségvetési igényeinek meghatározásakor figyelembe vettek egy 600 000 000 EUR-s összeget, amely az általános
bevételi kimutatás 6 7 0 1. jogcíméből származik.
Eltérő megjelölés hiányában a következő jogalap az alcím minden jogcímcsoportjára és jogcímére vonatkozik.

Jogalap

A mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó
egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet (az egységes közös piacszervezésről
szóló rendelet) (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.).
A közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK,
a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013.
december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 549. o.).
A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/
EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 671. o.).
A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására
vonatkozó intézkedések meghatározásáról szóló, 2013. december 16-i 1370/2013/EU tanácsi rendelet (HL L 346.,
2013.12.20., 12. o.).

05 02 01

Gabonafélék

05 02 01 01

Gabonafélékre vonatkozó export-visszatérítések
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

2 458 299,88

Megjegyzések

Az előirányzat a gabonafélékre vonatkozó, az 1308/2013/EU rendelet 196–199. és 201–204. cikkével és az 1370/
2013/EU rendelet 13. és 14. cikkével összhangban nyújtott export-visszatérítések fedezésére szolgál.
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05 02. ALCÍM — A MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZAT VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA A MEZŐGAZDASÁGI PIACOKON
VÉGREHAJTOTT INTERVENCIÓK RÉVÉN (folytatás)

05 02 01

(folytatás)

05 02 01 02

Gabonafélék intervenciós raktározása
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat a gabonafélék intervenciós raktározás céljából történő felvásárlásával kapcsolatos műszaki, pénzügyi és
egyéb költségeknek – többek között a készletek pénzügyi értékcsökkenésének – a fedezésére szolgál az 1308/2013/EU
rendelet 8., 9., 11–16., 19. és 20. cikkével, valamint az 1370/2013/EU rendelet 2. és 3. cikkével összhangban.
05 02 01 99

Egyéb intézkedések (gabonafélék)
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat azoknak az 1234/2007/EK rendelet, az 1308/2013/EU rendelet és az 1370/2013/EU rendelet szerinti
gabonaintervenciós rendszerekhez kapcsolódó fennmaradó egyenlegeknek és egyéb kiadásoknak a fedezésére szolgál,
amelyeket a 05 02 01. jogcímcsoport egyéb jogcímeinek előirányzatai nem fedeznek.
Idetartoznak különösen az 1308/2013/EU rendelet 219. cikkével, 220. cikke (1) bekezdésének b) pontjával és 221.
cikkével összhangban végrehajtott rendkívüli intézkedésekkel összefüggésben felmerülő kiadások.

05 02 02

Rizs

05 02 02 01

Rizsre vonatkozó export-visszatérítések
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

6 484,18

Megjegyzések
Az előirányzat a rizsre vonatkozó, az 1308/2013/EU rendelet 196–199. és 201–204. cikkével és az 1370/2013/EU
rendelet 13. és 14. cikkével összhangban nyújtott export-visszatérítések fedezésére szolgál.
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05 02. ALCÍM — A MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZAT VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA A MEZŐGAZDASÁGI PIACOKON
VÉGREHAJTOTT INTERVENCIÓK RÉVÉN (folytatás)

05 02 02

(folytatás)

05 02 02 02

Rizs intervenciós raktározása
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat a rizs intervenciós raktározás céljából történő felvásárlásával kapcsolatos műszaki, pénzügyi és egyéb
költségeknek – többek között a készletek pénzügyi értékcsökkenésének – a fedezésére szolgál az 1308/2013/EU
rendelet 8., 9., 11–16.,19. és 20. cikkével, valamint az 1370/2013/EU rendelet 2. és 3. cikkével összhangban.
05 02 02 99

Egyéb intézkedések (rizs)
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat azoknak az 1234/2007/EK rendelet, az 1308/2013/EU rendelet és az 1370/2013/EU rendelet szerinti
egyéb rizsintervenciós rendszerekhez kapcsolódó kiadásoknak a fedezésére szolgál, amelyeket a 05 02 02.
jogcímcsoport egyéb jogcímeinek előirányzatai nem fedeznek.
Idetartoznak különösen az 1308/2013/EU rendelet 219. cikkével, 220. cikke (1) bekezdésének b) pontjával és 221.
cikkével összhangban végrehajtott rendkívüli intézkedésekkel összefüggésben felmerülő kiadások.

05 02 03

Az I. mellékletben nem szereplő termékekre vonatkozó visszatérítések
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

100 000

2014. évi teljesítés

100 000

128 875,26

Megjegyzések
Az előirányzat az 1308/2013/EU rendelet 196–199. és 201–204. cikkével és az 1370/2013/EU rendelet 13. cikkével
összhangban az egyes szeszes italok formájában exportált gabonára vonatkozó visszatérítések, valamint az 510/2014/
EU rendelettel összhangban a gabona és a rizs, a cukor és az izoglükóz, a sovány tej, a vaj és a tojás feldolgozásából
származó árukra vonatkozó visszatérítések fedezésére szolgál.
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05 02. ALCÍM — A MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZAT VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA A MEZŐGAZDASÁGI PIACOKON
VÉGREHAJTOTT INTERVENCIÓK RÉVÉN (folytatás)

05 02 03

(folytatás)
Jogalap
A mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokról és az
1216/2009/EK, valamint a 614/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 510/
2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 150., 2014.5.20., 1. o.).

05 02 04

Élelmiszerprogramok

05 02 04 99

Egyéb intézkedések (élelmiszerprogramok)
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

– 7 238 759,71

Megjegyzések
Az előirányzat azoknak a fennmaradó egyenlegeknek a fedezésére szolgál, amelyek az 1234/2007/EK rendelet 27.
cikkének a kijelölt szervezetek intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel és uniós piacon mozgósított
termékekkel – az Unió leginkább rászoruló személyei számára történő szétosztás céljából – való ellátása tekintetében
történő alkalmazásából erednek.
05 02 05

Cukor

05 02 05 01

Cukorra és izoglükózra vonatkozó export-visszatérítések
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

264 399,37

Megjegyzések
Az előirányzat az 1308/2013/EU rendelet 196–199. és 201–204. cikkének és az 1370/2013/EU rendelet 13. cikkének
megfelelően a cukor és izoglükóz tekintetében nyújtott export-visszatérítések, valamint az 1260/2001/EK rendelet 27.
cikkével összhangban felmerülő, fennmaradó kiadások fedezésére szolgál, beleértve azokat is, amelyek a feldolgozott
gyümölcsben és zöldségben felhasznált bizonyos cukrokkal kapcsolatosak, a 2201/96/EK rendelet 16. és 18. cikkében
foglaltak szerint.
Jogalap
A gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2201/96/EK tanácsi rendelet (HL L 297.,
1996.11.21., 29. o.).
A cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendelet (HL L 178.,
2001.6.30., 1. o.).
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05 02. ALCÍM — A MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZAT VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA A MEZŐGAZDASÁGI PIACOKON
VÉGREHAJTOTT INTERVENCIÓK RÉVÉN (folytatás)

05 02 05

(folytatás)

05 02 05 03

A vegyiparban felhasznált cukorra vonatkozó termelési visszatérítések
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

194 999,22

Megjegyzések
Az előirányzat az 1308/2013/EU rendelet 129. cikkével és az 1370/2013/EU rendelet 8. cikkével összhangban az ipari
cukorra vonatkozó termelési visszatérítésekre fordított fennmaradó kiadások, valamint az 1234/2007/EK rendelet 97.
cikkével összhangban a fennmaradó, vegyiparban való felhasználásra vonatkozó visszatérítésekre fordított kiadások
fedezésére szolgál.
05 02 05 08

A cukor magántárolása
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat az 1308/2013/EU rendelet 8., 9. és 17–20. cikkével, valamint az 1370/2013/EU rendelet 4. cikkével
összhangban a cukor magántárolásához nyújtott támogatás fedezésére szolgál.
05 02 05 99

Egyéb intézkedések (cukor)
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

– 2 064,15

Megjegyzések
Az előirányzat azoknak az 1234/2007/EK, az 1308/2013/EU és az 1370/2013/EU rendelet alapján a cukorral
kapcsolatban felmerülő egyéb kiadásoknak, továbbá azoknak az 1260/2001/EK, a 318/2006/EK és a 320/2006/EK
rendelet alkalmazásából eredő egyéb fennmaradó egyenlegeknek – ideértve a kapcsolódó korrekciókat – a fedezésére
szolgál, amelyeket a 05 02 05. jogcímcsoport alatti egyéb jogcímekre vonatkozó előirányzatok nem fedeznek. Ezek a
fennmaradó egyenlegek többek között olyan esetleg fennmaradó kiadásokat foglalnak magukban, amelyek – az 1260/
2001/EK rendelet 7. cikke (4) bekezdésének első albekezdésével összhangban – a Franciaország tengeren túli megyéiben
előállított nyerscukor értékesítésének támogatására irányuló intézkedésekhez kapcsolódnak, vagy – az 1260/2001/EK
rendelet 7. cikke (4) bekezdésének második albekezdésével, illetve 33. cikke (2) bekezdésével és 38. cikkével összhangban – a finomítóiparnak juttatott felzárkóztatási támogatással kapcsolatosak. Idetartoznak különösen az 1308/
2013/EU rendelet 219. cikkével, 220. cikke (1) bekezdésének b) pontjával és 221. cikkével összhangban végrehajtott
rendkívüli intézkedésekkel összefüggésben felmerülő kiadások.

2016.2.24.

HU

L 48/615

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
05. CÍM — MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

05 02. ALCÍM — A MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZAT VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA A MEZŐGAZDASÁGI PIACOKON
VÉGREHAJTOTT INTERVENCIÓK RÉVÉN (folytatás)

05 02 05

(folytatás)

05 02 05 99

(folytatás)

Jogalap

A cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendelet (HL L 178.,
2001.6.30., 1. o.).

A cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 58.,
2006.2.28., 1. o.).

A Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról és a közös
agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. február 20-i 320/2006/EK
tanácsi rendelet (HL L 58., 2006.2.28., 42. o.).

05 02 06

Olívaolaj

05 02 06 03

Az olívaolaj magántárolása
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

– 49 750,—

Megjegyzések

Az előirányzat az 1308/2013/EU rendelet 8., 9. és 17–20. cikkével, valamint az 1370/2013/EU rendelet 4. cikkével
összhangban az olívaolaj magántárolásához nyújtott támogatás fedezésére szolgál.

05 02 06 05

Minőségjavító intézkedések
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok

45 000 000

2015. évi előirányzatok

46 000 000

2014. évi teljesítés

42 965 160,37

L 48/616

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
05. CÍM — MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

05 02. ALCÍM — A MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZAT VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA A MEZŐGAZDASÁGI PIACOKON
VÉGREHAJTOTT INTERVENCIÓK RÉVÉN (folytatás)

05 02 06

(folytatás)

05 02 06 05

(folytatás)
Megjegyzések
Az előirányzat az 1308/2013/EU rendelet 29–31. cikkével összhangban a piaci szereplők szervezeteinek nyújtott
támogatásokhoz kapcsolódó kiadások fedezésére szolgál.

05 02 06 99

Egyéb intézkedések (olívaolaj)
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

300 000

2014. évi teljesítés

600 000

115 269,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az 1308/2013/EU rendelet értelmében az olívaolajjal kapcsolatos egyéb kiadások, valamint a 136/66/
EGK, a 865/2004/EK és az 1234/2007/EK rendelet alkalmazásából eredő fennálló egyenleg fedezésére szolgál,
amelyeket a 05 02 06. jogcímcsoport alatti egyéb jogcímekre vonatkozó előirányzatok nem fedeznek. Idetartoznak
különösen az 1308/2013/EU rendelet 219. cikke, 220. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 221. cikke szerinti
rendkívüli intézkedésekkel összefüggésben felmerülő kiadások.
05 02 07

Rostnövények

05 02 07 02

A lenrost magántárolása
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat az 1308/2013/EU rendelet 8., 9. és 17–20. cikkével, valamint az 1370/2013/EU rendelet 4. cikkével
összhangban a lenrost magántárolásához nyújtott támogatás fedezésére szolgál.
05 02 07 03

Gyapot – Nemzeti szerkezetátalakítási programok
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

6 100 000

2014. évi teljesítés

6 100 000

6 134 000,—

Megjegyzések
Az előirányzat az 1307/2013/EU rendelet 66. cikkének (2) bekezdésével összhangban felmerülő kiadások fedezésére
szolgál.

2016.2.24.

HU
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
05. CÍM — MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

05 02. ALCÍM — A MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZAT VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA A MEZŐGAZDASÁGI PIACOKON
VÉGREHAJTOTT INTERVENCIÓK RÉVÉN (folytatás)

05 02 07

(folytatás)

05 02 07 03

(folytatás)
Jogalap
A közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott
közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 347., 2013.12.20., 608. o.).

05 02 07 99

Egyéb intézkedések (rostnövények)
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

100 000

2014. évi teljesítés

100 000

139 976,29

Megjegyzések
Az előirányzat az 1051/2001/EK rendelettel összhangban a kártolatlan vagy fésületlen gyapot támogatására fordított
esetleges fennmaradó kiadások, valamint az 1234/2007/EK rendelet és az 1308/2013/EU rendelet alapján a rostnövényekkel kapcsolatos minden egyéb olyan kiadás – ideértve a rostlen és a rostkender feldolgozási támogatásához
kapcsolódó fennmaradó kifizetéseket – fedezésére szolgál, amelyeket a 05 02 07. jogcímcsoport alatti egyéb jogcímekre
vonatkozó előirányzatok nem fedeznek.
Idetartoznak különösen az 1308/2013/EU rendelet 219. cikke, 220. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 221. cikke
szerinti rendkívüli intézkedésekkel összefüggésben felmerülő kiadások.
Jogalap
A Görögország csatlakozási okmányához csatolt 4. jegyzőkönyvvel bevezetett, a gyapotra vonatkozó támogatási
rendszer hatodik alkalommal történő kiigazításáról szóló, 2001. május 22-i 1050/2001/EK tanácsi rendelet (HL L
148., 2001.6.1., 1. o.).
A gyapotra vonatkozó termelési támogatásról szóló, 2001. május 22-i 1051/2001/EK tanácsi rendelet (HL L 148.,
2001.6.1., 3. o.).
05 02 08

Gyümölcs és zöldség

05 02 08 03

Termelői szervezetek számára biztosított működési alapok
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

298 000 000

2015. évi előirányzatok

541 500 000

2014. évi teljesítés

724 444 659,89

L 48/618
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
05. CÍM — MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

05 02. ALCÍM — A MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZAT VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA A MEZŐGAZDASÁGI PIACOKON
VÉGREHAJTOTT INTERVENCIÓK RÉVÉN (folytatás)

05 02 08

(folytatás)

05 02 08 03

(folytatás)
Megjegyzések
Az előirányzat a termelői szervezetek számára biztosított működési alapokhoz kapcsolódó kiadások uniós részfinanszírozásának fedezésére szolgál az 1308/2013/EU rendelet 32–38. és 152–160. cikkével összhangban.

05 02 08 11

A termelői szervezetek előzetes elismerésére nyújtott támogatás
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

86 000 000

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

150 000 000

212 307 497,24

Megjegyzések
Az előirányzat az 1234/2007/EK rendelet II. része I. címe IV. fejezete IVa. szakaszának I. alszakaszával összhangban az
előzetesen elismert termelői csoportoknak nyújtott támogatásokra fordított kiadások fedezésére szolgál.
05 02 08 12

Iskolagyümölcs-program
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

150 000 000

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

144 000 000

73 702 631,59

Megjegyzések
Ez az előirányzat az 1308/2013/EU rendelet 22–25. cikke és az 1370/2013/EU rendelet 5. cikke értelmében – a helyi
és/vagy hazai termékeket előnyben részesítő - iskolagyümölcs-programhoz való hozzájárulásként az Unió által
folyósított összegeket hivatott fedezni.
05 02 08 99

Egyéb intézkedések (gyümölcs és zöldség)
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

77 800 000

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

700 000

72 957,42

Megjegyzések
Az előirányzat azoknak az 1308/2013/EU rendelet, illetve az 1370/2013/EU rendelet alapján a gyümölcsök és
zöldségek tekintetében felmerülő egyéb kiadásoknak, továbbá azoknak a 399/94/EK, a 2200/96/EK, a 2201/96/EK, a
2202/96/EK, az 1782/2003/EK és az 1234/2007/EK rendelet alapján végrehajtott intézkedésekhez kapcsolódó fennmaradó kiadásoknak a fedezésére szolgál, amelyeket a 05 02 08. jogcímcsoport alatti egyéb jogcímekre vonatkozó
előirányzatok nem fedeznek.

2016.2.24.

HU

L 48/619

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
05. CÍM — MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

05 02. ALCÍM — A MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZAT VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA A MEZŐGAZDASÁGI PIACOKON
VÉGREHAJTOTT INTERVENCIÓK RÉVÉN (folytatás)

05 02 08

(folytatás)

05 02 08 99

(folytatás)
Idetartoznak különösen az 1308/2013/EU rendelet 219. cikke, 220. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 221. cikke
szerinti rendkívüli intézkedésekkel összefüggésben felmerülő kiadások.

05 02 09

Szőlészeti-borászati termékek

05 02 09 08

Nemzeti támogatási programok a borágazat számára
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

1 075 000 000

2014. évi teljesítés

1 094 000 000

1 019 483 384,85

Megjegyzések
Az előirányzat a borágazatban végrehajtott támogatási programok kiadásainak fedezésére szolgál az 1308/2013/EU
rendelet 39–54. cikkével összhangban.
05 02 09 99

Egyéb intézkedések (szőlészeti ágazat)
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

1 000 000

2014. évi teljesítés

1 000 000

2 906 936,16

Megjegyzések
Az előirányzat azoknak a 822/87/EGK, az 1493/1999/EK, a 479/2008/EK, az 1234/2007/EK és az 1308/2013/EU
rendelet alkalmazásából eredő fennmaradó egyenlegeknek a fedezésére szolgál, amelyeket a 05 02 09. jogcímcsoport
alatti egyéb jogcímekre vonatkozó előirányzatok nem fedeznek.
Idetartoznak különösen az 1308/2013/EU rendelet 219. cikkével, 220. cikke (1) bekezdésének b) pontjával és 221.
cikkével összhangban végrehajtott rendkívüli intézkedésekkel összefüggésben felmerülő kiadások.
Jogalap
A borpiac közös szervezéséről szóló, 1987. március 16-i 822/87/EGK tanácsi rendelet (HL L 84., 1987.3.27., 1. o.).
A borpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1493/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 179., 1999.7.14., 1. o.).
A borpiac közös szervezéséről, az 1493/1999/EK, az 1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK rendelet
módosításáról, valamint a 2392/86/EGK és az 1493/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április
29-i 479/2008/EK tanácsi rendelet (HL L 148., 2008.6.6., 1. o.).

L 48/620
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
05. CÍM — MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

05 02. ALCÍM — A MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZAT VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA A MEZŐGAZDASÁGI PIACOKON
VÉGREHAJTOTT INTERVENCIÓK RÉVÉN (folytatás)

05 02 10

Ösztönzés
Jogalap
A mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban történő megismertetésével és promóciójával
kapcsolatos intézkedésekről szóló, 2007. december 17-i 3/2008/EK tanácsi rendelet (HL L 3., 2008.1.5., 1. o.).
A belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és
promóciós intézkedésekről és a 3/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. október 22-i 1144/
2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 317., 2014.11.4., 56. o.).

05 02 10 01

Ösztönző intézkedések – A tagállamok által teljesített kifizetések
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

77 000 000

2014. évi teljesítés

64 000 000

53 195 490,42

Megjegyzések
Az előirányzat a 3/2008/EK és az 1144/2014/EU rendelet rendelkezései alapján a tagállamok által a mezőgazdasági
termékek, azok termelési módszerei és az élelmiszertermékek tekintetében végrehajtott promóciós programok társfinanszírozására szolgál.
05 02 10 02

Népszerűsítő intézkedések – Az Unió által teljesített közvetlen kifizetések
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

16 000 000

Kötelezettségvállalások

4 337 221

2014. évi teljesítés

Kifizetések

1 189 000

1 252 166

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 495 798,32

993 725,30

Megjegyzések
Az előirányzat a 3/2008/EK és az 1144/2014/EU rendelet rendelkezései alapján közvetlenül a Bizottság által igazgatott
promóciós fellépések, valamint a promóciós programok végrehajtásához szükséges technikai segítségnyújtás, például
előkészítő munka, monitoring, értékelés, felügyelet és irányítási tevékenységek finanszírozására szolgál.
05 02 10 99

Egyéb intézkedések (ösztönzés)
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

38 462,13

2016.2.24.

HU

L 48/621

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
05. CÍM — MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

05 02. ALCÍM — A MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZAT VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA A MEZŐGAZDASÁGI PIACOKON
VÉGREHAJTOTT INTERVENCIÓK RÉVÉN (folytatás)

05 02 10

(folytatás)

05 02 10 99

(folytatás)
Megjegyzések
Ez az előirányzat a 3/2008/EK és az 1144/2014/EU rendelet értelmében azon egyéb intézkedések fedezésére szolgál,
amelyeket a 05 02 10. jogcímcsoport alatti egyéb jogcímekre vonatkozó előirányzatok nem finanszíroznak.

05 02 11

Egyéb növényi termékek/intézkedések

05 02 11 03

Komló – A termelői szervezeteknek nyújtott támogatás
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2 300 000

2014. évi teljesítés

2 300 000

2 277 000,—

Megjegyzések
Az előirányzat a komlószektor termelői szervezetei számára nyújtott támogatás fedezésére szolgál az 1308/2013/EU
rendelet 58–60. cikkével összhangban.
05 02 11 04

POSEI (a közvetlen kifizetések kivételével)
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

237 000 000

2015. évi előirányzatok

231 000 000

2014. évi teljesítés

238 477 941,40

Megjegyzések
Az előirányzat a 228/2013/EU és a 229/2013/EU rendelettel összhangban felmerülő kiadások, valamint a POSEI-nek és
az égei-tengeri szigetekre vonatkozó jogszabályoknak a 247/2006/EK és az 1405/2006/EK rendelet alapján történő
végrehajtásából eredő fennmaradó kiadások fedezésére szolgál.
Jogalap
Az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló, 2006. január 30-i 247/
2006/EK tanácsi rendelet (HL L 42., 2006.2.14., 1. o.).
Egyedi mezőgazdasági intézkedések kisebb égei-tengeri szigetek javára történő meghatározásáról szóló, 2006.
szeptember 18-i 1405/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 265., 2006.9.26., 1. o.).
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
05. CÍM — MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

05 02. ALCÍM — A MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZAT VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA A MEZŐGAZDASÁGI PIACOKON
VÉGREHAJTOTT INTERVENCIÓK RÉVÉN (folytatás)

05 02 11

(folytatás)

05 02 11 04

(folytatás)
Az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról és a 247/2006/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. március 13-i 228/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 78.,
2013.3.20., 23. o.).
Az egyedi mezőgazdasági intézkedéseknek a kisebb égei-tengeri szigetek javára történő megállapításáról és az 1405/
2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. március 13-i 229/2013/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 78., 2013.3.20., 41. o.).

05 02 11 99

Egyéb intézkedések (más növényi termékek/intézkedések)
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

100 000

2014. évi teljesítés

100 000

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat azoknak a 2075/92/EGK rendelet, az 1786/2003/EK rendelet, az 1234/2007/EK rendelet és az 1308/
2013/EU rendelet szerinti, más növényi termékekhez/intézkedésekhez kapcsolódó fennmaradó egyenlegeknek és egyéb
kiadásoknak a fedezésére szolgál, amelyeket a 05 02 11. jogcímcsoport egyéb jogcímeinek előirányzatai nem fedeznek.
Idetartoznak különösen az 1308/2013/EU rendelet 219. cikke, 220. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 221. cikke
szerinti rendkívüli intézkedésekkel összefüggésben felmerülő kiadások.
Jogalap
A nyersdohány piaca közös szervezésének létrehozásáról szóló, 1992. június 30-i 2075/92/EGK rendelet (HL L 215.,
1992.7.30., 70. o.).
A szárított takarmány piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1786/2003/EK tanácsi rendelet
(HL L 270., 2003.10.21., 114. o.).

05 02 12

Tej és tejtermékek

05 02 12 01

Tejre és tejtermékekre vonatkozó visszatérítések
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

16 963,36

2016.2.24.

HU

L 48/623

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
05. CÍM — MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

05 02. ALCÍM — A MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZAT VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA A MEZŐGAZDASÁGI PIACOKON
VÉGREHAJTOTT INTERVENCIÓK RÉVÉN (folytatás)

05 02 12

(folytatás)

05 02 12 01

(folytatás)

Megjegyzések

Az előirányzat a tejre és tejtermékekre vonatkozó, az 1308/2013/EU rendelet 196–199. és 201–204. cikkével és az
1370/2013/EU rendelet 13. cikkével összhangban nyújtott export-visszatérítések fedezésére szolgál.
05 02 12 02

A sovány tejporra vonatkozó tárolási intézkedések
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

17 000 000

2014. évi teljesítés

p.m.

0,—

Megjegyzések

Az előirányzat a sovány tejpor intervenciós raktározás céljából történő felvásárlásával kapcsolatos műszaki, pénzügyi és
egyéb költségeknek – többek között a készletek pénzügyi értékcsökkenésének – a fedezésére szolgál az 1308/2013/EU
rendelet 8., 9., 11–16., 19. és 20. cikkével, valamint az 1370/2013/EU rendelet 2. és 3. cikkével összhangban.
Az előirányzat továbbá az 1308/2013/EU rendelet 8., 9. és 17–20. cikkével, valamint az 1370/2013/EU rendelet 4.
cikkével összhangban a sovány tejpor magántárolásához nyújtott támogatás fedezésére is szolgál.
05 02 12 04

A vajra és a tejszínre vonatkozó tárolási intézkedések
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

15 000 000

2015. évi előirányzatok

p.m.

2014. évi teljesítés

4 142 775,56

Megjegyzések

Az előirányzat az 1308/2013/EU rendelet 8., 9. és 17–20. cikkével, valamint az 1370/2013/EU rendelet 4. cikkével
összhangban, a vaj és a tejszín magántárolásához nyújtott támogatásra fordított kiadások fedezésére szolgál.
Ezen túlmenően a vaj és a tejszín intervenciós raktározás céljából történő felvásárlásával kapcsolatos műszaki, pénzügyi
és egyéb költségeknek – többek között a készletek pénzügyi értékcsökkenésének – a fedezésére is szolgál az 1308/
2013/EU rendelet 8., 9., 11–16., 19. és 20. cikkével, valamint az 1370/2013/EU rendelet 2. és 3. cikkével összhangban.

L 48/624
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
05. CÍM — MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

05 02. ALCÍM — A MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZAT VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA A MEZŐGAZDASÁGI PIACOKON
VÉGREHAJTOTT INTERVENCIÓK RÉVÉN (folytatás)

05 02 12

(folytatás)

05 02 12 06

Bizonyos sajtok magántárolása
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

Megjegyzések
Az előirányzat az 1308/2013/EU rendelet 8., 9. és 17–20. cikkével, valamint az 1370/2013/EU rendelet 4. cikkével
összhangban bizonyos sajtok magántárolásához nyújtott támogatásra fordított kiadások fedezésére szolgál.
05 02 12 08

Iskolatej
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

75 000 000

2014. évi teljesítés

77 000 000

67 626 501,91

Megjegyzések
Ez az előirányzat az 1308/2013/EU rendelet 26–28. cikke és az 1370/2013/EU rendelet 6. cikke értelmében az oktatási
intézmények tanulóinak bizonyos tejtermékekkel történő – a helyi és/vagy hazai termékeket előnyben részesítő ellátásához nyújtott uniós támogatásra fordított kiadások fedezésére szolgál.
05 02 12 09

Tejtermék-szétosztás a humanitárius válság sürgős kezelése érdekében
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

30 000 000

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

30 000 000

Megjegyzések
Új jogcím
Az uniós tejágazatban a piaci egyensúly helyreállítására irányuló szükséghelyzeti intézkedések részeként az előirányzat
azon kiadások fedezésére szolgál, amelyek az 1257/96/EK tanácsi rendelettel és különösen annak 1. és 6. cikkével
összhangban az uniós humanitárius segítségnyújtás keretében uniós származású tejtermékek harmadik országokban
történő szétosztásához kapcsolódnak.

2016.2.24.
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
05. CÍM — MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

05 02. ALCÍM — A MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZAT VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA A MEZŐGAZDASÁGI PIACOKON
VÉGREHAJTOTT INTERVENCIÓK RÉVÉN (folytatás)

05 02 12

(folytatás)

05 02 12 09

(folytatás)
Jogalap
A humanitárius segítségnyújtásról szóló, 1996. június 20-i 1257/96/EK tanácsi rendelet (HL L 163., 1996.7.2., 1. o.).

05 02 12 99

Egyéb intézkedések (tej és tejtermékek)
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

430 100 000

2014. évi teljesítés

100 000

3 134,51

Megjegyzések
Az előirányzat azoknak a 2330/98/EK, az 1234/2007/EK és az 1233/2009/EU rendelet alapján a tejágazatban
megvalósított intézkedésekhez kapcsolódó egyéb fennmaradó kiadásoknak, valamint azoknak az 1308/2013/EU és az
1370/2013/EU rendelet alkalmazásából eredő egyéb kiadásoknak a fedezésére szolgál, amelyeket a 05 02 12.
jogcímcsoport alatti egyéb jogcímekre vonatkozó előirányzatok nem fedeznek.
Idetartoznak különösen az 1308/2013/EU rendelet 219–221. cikkével összhangban végrehajtott rendkívüli intézkedésekkel összefüggésben felmerülő kiadások.
Jogalap
Az egyes, kereskedelmi tevékenységükben időszakosan korlátozott tejtermelőknek és tejtermékgyártóknak nyújtott
kártalanítás felajánlásáról szóló, 1998. október 22-i 2330/98/EK tanácsi rendelet (HL L 291., 1998.10.30., 4. o.).

05 02 13

Marha- és borjúhús

05 02 13 01

Marha- és borjúhúsra vonatkozó visszatérítések
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

100 000

2014. évi teljesítés

100 000

169 451,37

Megjegyzések
Az előirányzat a marha- és borjúhúsra vonatkozó, az 1308/2013/EU rendelet 196–204. cikkével és az 1370/2013/EU
rendelet 13. cikkével összhangban nyújtott export-visszatérítések fedezésére szolgál.

L 48/626
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
05. CÍM — MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

05 02. ALCÍM — A MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZAT VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA A MEZŐGAZDASÁGI PIACOKON
VÉGREHAJTOTT INTERVENCIÓK RÉVÉN (folytatás)

05 02 13

(folytatás)

05 02 13 02

A marha- és borjúhúsra vonatkozó tárolási intézkedések
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat az 1308/2013/EU rendelet 8., 10. és 17–20. cikkével, valamint az 1370/2013/EU rendelet 4. cikkével
összhangban a marha- és borjúhús magántárolásához nyújtott támogatás fedezésére szolgál.
Az előirányzat ezenkívül a marha- és borjúhús intervenciós raktározás céljából történő felvásárlásával kapcsolatos
műszaki, pénzügyi és egyéb költségeknek – többek között a készletek pénzügyi értékcsökkenésének – a fedezésére is
szolgál az 1308/2013/EU rendelet 8–16., 19. és 20. cikkével, valamint az 1370/2013/EU rendelet 2. és 3. cikkével
összhangban.
05 02 13 04

Élő állatokra vonatkozó visszatérítések
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

274 727,61

Megjegyzések
Az előirányzat az élő állatokra vonatkozó, az 1308/2013/EU rendelet 196–204. cikkével és az 1370/2013/EU rendelet
13. cikkével összhangban nyújtott export-visszatérítések fedezésére szolgál.
05 02 13 99

Egyéb intézkedések (marha- és borjúhús)
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

– 35,86

Megjegyzések
Az előirányzat azoknak az 1308/2013/EU rendelet és az 1370/2013/EU rendelet alapján a marha- és borjúhúságazatban megvalósított intézkedésekhez kapcsolódó egyéb kiadásoknak, valamint azoknak az 1254/1999/EK rendelet
és az 1234/2007/EK rendelet alkalmazásából eredő egyéb fennmaradó egyenlegeknek a fedezésére szolgál, amelyeket a
05 02 13. jogcímcsoport alatti egyéb jogcímekre vonatkozó előirányzatok nem fedeznek.
Az előirányzat az Egyesült Királyságban a marhahúspiacra alkalmazandó kivételes támogatási intézkedések elfogadásáról
szóló, 1996. április 19-i 716/96/EK bizottsági rendelet (HL L 99., 1996.4.20., 14. o.) alkalmazásából eredő fennmaradó
kifizetések fedezésére is szolgál.
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
05. CÍM — MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

05 02. ALCÍM — A MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZAT VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA A MEZŐGAZDASÁGI PIACOKON
VÉGREHAJTOTT INTERVENCIÓK RÉVÉN (folytatás)

05 02 13

(folytatás)

05 02 13 99

(folytatás)
Idetartoznak különösen az 1308/2013/EU rendelet 219–221. cikkével összhangban végrehajtott rendkívüli intézkedésekkel összefüggésben felmerülő kiadások.

Jogalap
A marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1254/1999/EK tanácsi rendelet (HL L
263., 2000.10.18., 34. o.).

05 02 14

Juh- és kecskehús

05 02 14 01

A juhhús és a kecskehús magántárolása
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat az 1308/2013/EU rendelet 8–10. és 17–21. cikkével, valamint az 1370/2013/EU rendelet 4. cikkével
összhangban a juh- és kecskehús magántárolásához nyújtott támogatás fedezésére szolgál.
05 02 14 99

Egyéb intézkedések (juh- és kecskehús)
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat azoknak az 1308/2013/EU rendelet és az 1370/2013/EU rendelet alapján a juh- és kecskehúságazatban
megvalósított intézkedésekhez kapcsolódó egyéb kiadásoknak, valamint azoknak a 2529/2001/EK rendelet és az 1234/
2007/EK rendelet alkalmazásából eredő egyéb fennmaradó egyenlegeknek a fedezésére szolgál, amelyeket a 05 02 14.
jogcímcsoport alatti egyéb jogcímekre vonatkozó előirányzatok nem fedeznek.
Idetartoznak különösen az 1308/2013/EU rendelet 219–221. cikkével összhangban végrehajtott rendkívüli intézkedésekkel összefüggésben felmerülő kiadások.
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
05. CÍM — MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

05 02. ALCÍM — A MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZAT VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA A MEZŐGAZDASÁGI PIACOKON
VÉGREHAJTOTT INTERVENCIÓK RÉVÉN (folytatás)

05 02 15

Sertéshús, tojás, baromfi, méhészet és egyéb állati termékek

05 02 15 01

Sertéshúsra vonatkozó visszatérítések
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

214 519,63

Megjegyzések
Az előirányzat a sertéshúsra vonatkozó, az 1308/2013/EU rendelet 196–199. és 201–204. cikkével és az 1370/2013/
EU rendelet 13. cikkével összhangban nyújtott export-visszatérítések fedezésére szolgál.
05 02 15 02

A sertéshús magántárolása
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

32 000 000

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

p.m.

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat az 1308/2013/EU rendelet 8., 9. és 17–20. cikkével, valamint az 1370/2013/EU rendelet 4. cikkével
összhangban a sertéshús magántárolásához nyújtott támogatás fedezésére szolgál.
05 02 15 04

Tojásra vonatkozó visszatérítések
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

18 837,57

Megjegyzések
Az előirányzat a tojásra vonatkozó, az 1308/2013/EU rendelet 196–199. és 201–204. cikkével és az 1370/2013/EU
rendelet 13. cikkével összhangban nyújtott export-visszatérítésekhez kapcsolódó kiadások fedezésére szolgál.
05 02 15 05

Baromfihúsra vonatkozó visszatérítések
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

p.m.

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

1 000 000

924 088,13
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
05. CÍM — MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

05 02. ALCÍM — A MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZAT VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA A MEZŐGAZDASÁGI PIACOKON
VÉGREHAJTOTT INTERVENCIÓK RÉVÉN (folytatás)

05 02 15

(folytatás)

05 02 15 05

(folytatás)

Megjegyzések

Az előirányzat a baromfihúsra vonatkozó, az 1308/2013/EU rendelet 196–199. és 201–204. cikkével és az 1370/
2013/EU rendelet 13. cikkével összhangban nyújtott export-visszatérítésekhez kapcsolódó kiadások fedezésére szolgál.

05 02 15 06

Méhészetre vonatkozó különtámogatás
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok

32 000 000

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

31 000 000

30 948 596,79

Megjegyzések

Az előirányzat a méhészeti ágazatban végrehajtott nemzeti programok kiadásainak fedezésére szolgál az 1308/2013/EU
rendelet 55–57. cikkével összhangban.

05 02 15 99

Egyéb intézkedések (sertéshús, baromfi, tojás, méhészet, egyéb állati termékek)
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok

p.m.

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

8 800 000

815 639,50

Megjegyzések

Az előirányzat azoknak az 1308/2013/EU rendelet és az 1370/2013/EU rendelet alapján a sertéshús, baromfi, tojás,
méhészet és az egyéb állati termékek ágazataiban megvalósított intézkedésekhez kapcsolódó egyéb kiadásoknak,
valamint azoknak az 1234/2007/EK rendelet alkalmazásából eredő egyéb fennmaradó egyenlegeknek a fedezésére
szolgál, amelyeket a 05 02 15. jogcímcsoport alatti egyéb jogcímekre vonatkozó előirányzatok nem fedeznek.

Idetartoznak különösen az 1308/2013/EU rendelet 219–221. cikkével összhangban végrehajtott rendkívüli intézkedésekkel összefüggésben felmerülő kiadások.
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
05. CÍM — MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

05 03. ALCÍM — A MEZŐGAZDASÁGI ÜZEMEK JÖVEDELMÉHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁSRA, A JÖVEDELEMINGADOZÁS
MÉRSÉKLÉSÉRE, VALAMINT A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS AZ ÉGHAJLATTAL KAPCSOLATOS CÉLKITŰZÉSEK TELJESÍTÉSÉRE
IRÁNYULÓ KÖZVETLEN KIFIZETÉSEK
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

05 03

05 03 01

Megnevezés

PK

2016. évi előirányzatok 2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

A MEZŐGAZDASÁGI ÜZEMEK JÖVEDELMÉHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁSRA,
A JÖVEDELEMINGADOZÁS MÉRSÉKLÉSÉRE, VALAMINT A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS AZ ÉGHAJLATTAL
KAPCSOLATOS CÉLKITŰZÉSEK TELJESÍTÉSÉRE IRÁNYULÓ KÖZVETLEN
KIFIZETÉSEK
Termeléstől független közvetlen
kifizetések

05 03 01 01 Egységes támogatási rendszer (SPS)

2

61 000 000

05 03 01 02 Egységes területalapú kifizetési rendszer
(SAPS)

2

4 237 000 000

7 806 000 000

7 366 436 539,76

173,86

05 03 01 03 Elkülönített cukortámogatás

2

1 000 000

278 000 000

274 493 125,89

27 449,31

05 03 01 04 Elkülönített gyümölcs- és zöldségtámogatás

2

100 000

12 000 000

11 941 769,01

11 941,77

05 03 01 05 Egyedi támogatás (a 73/2009/EK rendelet
68. cikke) – A termeléstől független
közvetlen kifizetések

2

1 000 000

507 000 000

457 415 813,45

45 741,58

05 03 01 06 A bogyós gyümölcsökre vonatkozó elkülönített támogatás

2

100 000

12 000 000

11 370 747,27

11 370,75

440 000 000

05 03 01 07 Átcsoportosítással nyújtható támogatás

2

1 251 000 000

05 03 01 10 Alaptámogatási rendszer

2

15 927 000 000

05 03 01 11 Az éghajlat és a környezet szempontjából
előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra
vonatkozóan nyújtott támogatás

2

12 239 000 000

05 03 01 12 A hátrányos természeti adottságú
területeken gazdálkodó mezőgazdasági
termelők részére nyújtott támogatás

2

3 000 000

05 03 01 13 A fiatal mezőgazdasági termelők részére
nyújtott támogatás

2

549 000 000

05 03 01 99 Egyéb (termeléstől független közvetlen
kifizetések)

2

05 03 02

p.m.
34 269 200 000

05 03 01. jogcímcsoport – Részösszeg
Egyéb közvetlen kifizetések

28 342 000 000 30 834 240 250,22

p.m.

50 547,93

– 3 842 836,10

37 397 000 000 38 952 055 409,50

113,66

05 03 02 06 Fejőstehénre vonatkozó támogatások

2

1 500 000

884 000 000

899 017 357,07

59 934,49

05 03 02 07 Fejőstehénre vonatkozó kiegészítő
támogatás

2

100 000

49 000 000

47 369 012,96

47 369,01

05 03 02 13 Juh- és kecskehúsra vonatkozó támogatás

2

500 000

22 000 000

21 866 696,36

4 373,34

05 03 02 14 A juh- és kecskehúsra vonatkozó
kiegészítő támogatás

2

100 000

7 000 000

6 784 232,34

6 784,23

05 03 02 28 Selyemhernyóra vonatkozó támogatás

2

500 000

500 000

397 885,54

79,58

05 03 02 40 A gyapotra vonatkozó terményspecifikus
támogatás

2

247 000 000

239 000 000

231 804 961,36

93,85

05 03 02 44 Egyedi támogatás (a 73/2009/EK rendelet
68. cikke) – Termeléstől függő közvetlen
kifizetések

2

3 000 000

1 430 000 000

1 062 362 818,28

35 412,09
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05 03. ALCÍM — A MEZŐGAZDASÁGI ÜZEMEK JÖVEDELMÉHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁSRA, A JÖVEDELEMINGADOZÁS
MÉRSÉKLÉSÉRE, VALAMINT A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS AZ ÉGHAJLATTAL KAPCSOLATOS CÉLKITŰZÉSEK TELJESÍTÉSÉRE
IRÁNYULÓ KÖZVETLEN KIFIZETÉSEK (folytatás)
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

05 03 02

Megnevezés

PK

2016. évi előirányzatok 2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

(folytatás)

05 03 02 50 POSEI – Európai uniós támogatási
programok

2

416 000 000

421 000 000

409 731 714,10

98,49

05 03 02 52 POSEI – A kisebb Égei-tengeri szigetek

2

17 000 000

18 000 000

16 316 285,75

95,98

05 03 02 60 A termeléstől függő önkéntes támogatási
rendszer

2

4 046 000 000

05 03 02 61 Mezőgazdasági kistermelői támogatási
rendszer

2

05 03 02 99 Egyéb (közvetlen kifizetések)

2

3 108 157

7 897 789

11 940 117,58

384,15

4 734 808 157

3 078 397 789

2 707 591 081,34

57,18

100 000

200 000

32 942,76

32,94

05 03 02. jogcímcsoport – Részösszeg
05 03 03

A kiegészítő támogatás összege

2

05 03 09

A mezőgazdasági termelők részére
nyújtott közvetlen kifizetések visszatérítése a pénzügyi fegyelmi mechanizmussal kapcsolatban áthozott
előirányzatokból

2

A mezőgazdasági válságokra képzett
tartalék

2

05 03 10

05 03. alcím – Összesen

p.m.

p.m.
441 600 000
39 445 708 157

p.m.
433 000 000

0,—
0,—

0

40 908 597 789 41 659 679 433,60

105,61

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikkével és 174. cikkével összhangban a bevételi kimutatás 6 7 0. jogcímcsoportja alá
tartozó bevételekből további előirányzatok nyújthatók ezen alcím bármely tételére.
Ezen alcím költségvetési igényeinek meghatározása során a 05 03 01. jogcímcsoport és különösen a 05 03 01 10.
jogcím költségvetési igényeinek meghatározásakor figyelembe vettek egy 2 380 000 000 EUR-s összeget, amely az
általános bevételi kimutatás 6 7 0 1., 6 7 0 2. és 6 7 0 3. jogcíméből származik.
Eltérő rendelkezés hiányában a következő jogalap az alcím minden jogcímcsoportjára és jogcímére vonatkozik.
Jogalap
A közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a
mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról, továbbá a 2019/93/EGK, 1452/
2001/EK, 1453/2001/EK, 1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK
és a 2529/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 270.,
2003.10.21., 1. o.).
A közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási
rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási
rendszerek létrehozásáról, továbbá a z 1290/2005/EK, a 247/2006/EK, a 378/2007/EK rendeletek módosításáról és az
1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet (HL L 30.,
2009.1.31., 16. o.).
A 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetések 2013. évi
alkalmazása tekintetében történő módosításáról szóló, 2012. július 11-i 671/2012/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet (HL L 204., 2012.7.31., 11. o.).
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IRÁNYULÓ KÖZVETLEN KIFIZETÉSEK (folytatás)

A közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK,
a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013.
december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 549. o.).
A közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott
közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 347., 2013.12.20., 608. o.).
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásra vonatkozó egyes
átmeneti rendelkezések megállapításáról, az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a források és a
források 2014. évben történő elosztása tekintetében történő módosításáról, valamint a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek
és az 1307/2013/EU, az 1306/2013/EU és az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 2014. évben
való alkalmazásuk tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. december 17-i 1310/2013/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 865. o.).

05 03 01

Termeléstől független közvetlen kifizetések

05 03 01 01

Egységes támogatási rendszer (SPS)
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

61 000 000

2015. évi előirányzatok

28 342 000 000

2014. évi teljesítés

30 834 240 250,22

Megjegyzések
Az előirányzat az egységes támogatási rendszer alapján történő fennmaradó kiadások fedezésére szolgál a 73/2009/EK
rendelet III. címével és az 1782/2003/EK rendelet III. címével összhangban.
05 03 01 02

Egységes területalapú kifizetési rendszer (SAPS)
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

4 237 000 000

2015. évi előirányzatok

7 806 000 000

2014. évi teljesítés

7 366 436 539,76

Megjegyzések
Az előirányzat az egységes területalapú támogatási rendszer alapján történő kiadások fedezésére szolgál az 1307/2013/
EU rendelet III. címe 1. fejezetének 4. szakaszával összhangban, valamint az egységes területalapú kifizetési rendszer
alapján felmerülő fennmaradó kiadások fedezésére a 73/2009/EK rendelet V. címével, az 1782/2003/EK rendelet IVa.
címével, valamint a 2003. és a 2005. évi csatlakozási okmánnyal összhangban.
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MÉRSÉKLÉSÉRE, VALAMINT A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS AZ ÉGHAJLATTAL KAPCSOLATOS CÉLKITŰZÉSEK TELJESÍTÉSÉRE
IRÁNYULÓ KÖZVETLEN KIFIZETÉSEK (folytatás)

05 03 01

(folytatás)

05 03 01 02

(folytatás)
Jogalap
A 2003. évi, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a
Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság
csatlakozási feltételeiről szóló okmány és különösen annak a 2004/281/EK tanácsi határozattal (HL L 93., 2004.3.30.,
1. o.) módosított, „A csatlakozási okmány 20. cikkében hivatkozott lista” című II. mellékletének 6A(26) pontja.
A 2005. évi, a Bolgár Köztársaság és Románia csatlakozásának feltételeiről szóló okmány és különösen annak „A
csatlakozási okmány 19. cikkében hivatkozott lista” című III. melléklete.

05 03 01 03

Elkülönített cukortámogatás
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 000 000

2014. évi teljesítés

278 000 000

274 493 125,89

Megjegyzések
Ez az előirányzat az egységes területalapú kifizetési rendszert alkalmazó tagállamok számára nyújtott elkülönített
cukortámogatás keretében felmerülő fennmaradó kiadások fedezésére szolgál a 73/2009/EK rendelet V. címével és az
1782/2003/EK rendelet IVa. címével összhangban.
05 03 01 04

Elkülönített gyümölcs- és zöldségtámogatás
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

100 000

2014. évi teljesítés

12 000 000

11 941 769,01

Megjegyzések
Ez az előirányzat az egységes területalapú kifizetési rendszert alkalmazó tagállamok számára nyújtott elkülönített
gyümölcs- és zöldségtámogatás keretében felmerülő egyéb fennmaradó kiadások fedezésére szolgál a 73/2009/EK
rendelet V. címével és az 1782/2003/EK rendelet IVa. címével összhangban.
05 03 01 05

Egyedi támogatás (a 73/2009/EK rendelet 68. cikke) – A termeléstől független közvetlen kifizetések
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

1 000 000

507 000 000

2014. évi teljesítés

457 415 813,45
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IRÁNYULÓ KÖZVETLEN KIFIZETÉSEK (folytatás)

05 03 01

(folytatás)

05 03 01 05

(folytatás)
Megjegyzések
Ez az előirányzat a termeléstől független, a 73/2009/EK rendelet 68. cikke szerinti egyedi támogatással kapcsolatos
fennmaradó kiadások fedezésére szolgál, különös tekintettel az említett cikk (1) bekezdése a) pontjának v. alpontjára,
valamint (1) bekezdése c) és d) pontjára.

05 03 01 06

A bogyós gyümölcsökre vonatkozó elkülönített támogatás
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

100 000

12 000 000

2014. évi teljesítés

11 370 747,27

Megjegyzések
Az előirányzat a 73/2009/EK rendelet 129. cikkében meghatározott, a bogyós gyümölcsökre vonatkozó elkülönített
támogatás fennmaradó kiadásainak fedezésére szolgál az említett rendelet V. címével összhangban az egységes
területalapú támogatási rendszert alkalmazó tagállamokban.
05 03 01 07

Átcsoportosítással nyújtható támogatás
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

1 251 000 000

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

440 000 000

Megjegyzések
Az előirányzat az 1307/2013/EU rendelet III. címének 2. fejezetében előírt, átcsoportosítással nyújtható támogatásokkal
kapcsolatos kiadások fedezésére, valamint a 73/2009/EK rendelet 72a. és 125a. cikkében előírt, átcsoportosítással
nyújtható támogatásokkal kapcsolatos fennmaradó kiadások fedezésére szolgál a 2014-es naptári évre vonatkozóan.
05 03 01 10

Alaptámogatási rendszer
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

15 927 000 000

Megjegyzések
Új jogcím

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés
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IRÁNYULÓ KÖZVETLEN KIFIZETÉSEK (folytatás)

05 03 01

(folytatás)

05 03 01 10

(folytatás)
Az előirányzat az 1307/2013/EU rendelet III. címének 1. fejezetével összhangban az alaptámogatási rendszer
költségeinek fedezésére szolgál (1).

05 03 01 11

Az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra vonatkozóan nyújtott támogatás
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

12 239 000 000

Megjegyzések
Új jogcím
Az előirányzat az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra vonatkozóan nyújtott
támogatás alapján történő kiadások fedezésére szolgál az 1307/2013/EU rendelet III. címének 3. fejezetével összhangban.
05 03 01 12

A hátrányos természeti adottságú területeken gazdálkodó mezőgazdasági termelők részére nyújtott támogatás
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

3 000 000

Megjegyzések
Új jogcím
Az előirányzat a hátrányos természeti adottságú területeken gazdálkodó mezőgazdasági termelők részére nyújtott
támogatás alapján történő kiadások fedezésére szolgál az 1307/2013/EU rendelet III. címének 4. fejezetével összhangban.
05 03 01 13

A fiatal mezőgazdasági termelők részére nyújtott támogatás
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

549 000 000

(1) Az utolsó mondat kapcsán a Bizottság „végrehajthatóságról szóló levele” a következőket tartalmazza: „A költségvetési megjegyzéseknek teljes mértékben meg
kell felelniük az elfogadott jogalapoknak és a költségvetési rendeletnek. Ez a módosítás a közös agrárpolitika jogi rendelkezéseit, különösen az 1307/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendeletet módosítja, ezért nem hajtható végre”.
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05 03 01

(folytatás)

05 03 01 13

(folytatás)

Megjegyzések
Új jogcím
Az előirányzat a fiatal mezőgazdasági termelők részére nyújtott támogatás alapján történő kiadások fedezésére szolgál
az 1307/2013/EU rendelet III. címének 5. fejezetével összhangban.
05 03 01 99

Egyéb (termeléstől független közvetlen kifizetések)
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

– 3 842 836,10

Megjegyzések
Az előirányzat a 05 03 01. jogcímcsoport alatti egyéb jogcímekre vonatkozó előirányzatok által nem fedezett,
termeléstől független egyéb közvetlen kifizetések kiadásainak fedezésére, valamint a 73/2009/EK rendelet 8. és 40.
cikkében és az 1307/2013/EU rendelet 6. és 7. cikkében rögzített felső határok be nem tartásából adódó olyan
korrekciók fedezésére szolgál, amelyek a 05 03 01. jogcímcsoport alatt nem rendelhetők hozzá egy adott költségvetési
sorhoz.

05 03 02

Egyéb közvetlen kifizetések

05 03 02 06

Fejőstehénre vonatkozó támogatások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 500 000

884 000 000

2014. évi teljesítés

899 017 357,07

Megjegyzések
Az előirányzat a fejőstehénre vonatkozó támogatással kapcsolatos fennmaradó kiadások fedezésére szolgál a 73/2009/
EK rendelet IV. címe 1. fejezetének 11. szakaszával és az 1782/2003/EK rendelet IV. címének 12. fejezetével összhangban.
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05 03 02

(folytatás)

05 03 02 07

Fejőstehénre vonatkozó kiegészítő támogatás
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

100 000

2014. évi teljesítés

49 000 000

47 369 012,96

Megjegyzések
Az előirányzat a fejőstehénre vonatkozó kiegészítő nemzeti támogatásokkal kapcsolatos fennmaradó kiadások
fedezésére szolgál a 73/2009/EK rendelet IV. címe 1. fejezetének 11. szakaszával és az 1782/2003/EK rendelet IV.
címének 12. fejezetével összhangban.
05 03 02 13

Juh- és kecskehúsra vonatkozó támogatás
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

500 000

2014. évi teljesítés

22 000 000

21 866 696,36

Megjegyzések
Az előirányzat az állatlétszám-alapú fennmaradó kiadások fedezésére szolgál a 73/2009/EK rendelet IV. címe 1.
fejezetének 10. szakaszával és az 1782/2003/EK rendelet IV. címének 11. fejezetével összhangban.
05 03 02 14

A juh- és kecskehúsra vonatkozó kiegészítő támogatás
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

100 000

2014. évi teljesítés

7 000 000

6 784 232,34

Megjegyzések
Ez az előirányzat a juh- és kecskehús-termelők számára anyajuhonként, illetve anyakecskénként nyújtott egyedi
támogatáshoz kapcsolódó fennmaradó kiadások fedezésére szolgál a 73/2009/EK rendelet IV. címe 1. fejezetének 10.
szakaszával és az 1782/2003/EK rendelet IV. címének 11. fejezetével összhangban.
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05 03 02

(folytatás)

05 03 02 28

Selyemhernyóra vonatkozó támogatás
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

500 000

2014. évi teljesítés

500 000

397 885,54

Megjegyzések
Az előirányzat az 1234/2007/EK rendelet 111. cikkével összhangban nyújtott, selyemhernyóra vonatkozó támogatással
kapcsolatos fennmaradó kiadások fedezésére szolgál.
Jogalap
A mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó
egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet (az egységes közös piacszervezésről
szóló rendelet) (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.).
05 03 02 40

A gyapotra vonatkozó terményspecifikus támogatás
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

247 000 000

2014. évi teljesítés

239 000 000

231 804 961,36

Megjegyzések
Az előirányzat az 1307/2013/EU rendelet IV. címének 2. fejezetében előírt, a selyemhernyóra vonatkozó támogatással
kapcsolatos kiadások fedezésére, valamint a selyemhernyóra vonatkozó támogatással kapcsolatos fennmaradó kiadások
fedezésére szolgál a 73/2009/EK rendelet IV. címe 1. fejezetének 6. szakaszával és az 1782/2003/EK rendelet IV.
címének 10a. fejezetével összhangban.
05 03 02 44

Egyedi támogatás (a 73/2009/EK rendelet 68. cikke) – Termeléstől függő közvetlen kifizetések
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

3 000 000

1 430 000 000

2014. évi teljesítés

1 062 362 818,28

Megjegyzések
Ez az előirányzat a termeléstől függő, a 73/2009/EK rendelet 68. cikke szerinti egyedi támogatással kapcsolatos
fennmaradó kiadások fedezésére szolgál, különös tekintettel az említett cikk (1) bekezdése a) pontjának i., ii., iii. és iv.
alpontjára, valamint (1) bekezdése b) és e) pontjára.
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05 03 02

(folytatás)

05 03 02 50

POSEI – Európai uniós támogatási programok
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

416 000 000

2015. évi előirányzatok

421 000 000

2014. évi teljesítés

409 731 714,10

Megjegyzések
Az előirányzat a 228/2013/EU rendelettel összhangban az Unió legkülső régióiban a helyi mezőgazdasági termelést
támogató egyedi intézkedéseket tartalmazó programokra irányuló közvetlen kifizetések, valamint a 247/2006/EK
rendelet III. címének alkalmazásából eredő fennmaradó kiadások fedezésére szolgál.
Jogalap
Az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló, 2006. január 30-i 247/
2006/EK tanácsi rendelet (HL L 42., 2006.2.14., 1. o.).
Az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról és a 247/2006/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. március 13-i 228/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 78.,
2013.3.20., 23. o.).
05 03 02 52

POSEI – A kisebb Égei-tengeri szigetek
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

17 000 000

2015. évi előirányzatok

18 000 000

2014. évi teljesítés

16 316 285,75

Megjegyzések
Az előirányzat a 229/2013/EU rendelet végrehajtásából eredő, közvetlen támogatásra fordított egyéb kiadások, valamint
a 2019/93/EGK és az 1405/2006/EK rendelet alkalmazásából eredő fennmaradó kiadások fedezésére szolgál.
Jogalap
Az egyes mezőgazdasági termékek vonatkozásában a kisebb égei-tengeri szigetek javára hozott egyedi intézkedések
bevezetéséről szóló, 1993. július 19-i 2019/93/EGK tanácsi rendelet (HL L 184., 1993.7.27., 1. o.).
Egyedi mezőgazdasági intézkedések kisebb égei-tengeri szigetek javára történő meghatározásáról, továbbá az 1782/
2003/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. szeptember 18-i 1405/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 265., 2006.9.26.,
1. o.).
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IRÁNYULÓ KÖZVETLEN KIFIZETÉSEK (folytatás)

05 03 02

(folytatás)

05 03 02 52

(folytatás)
Az egyedi mezőgazdasági intézkedéseknek a kisebb égei-tengeri szigetek javára történő megállapításáról és az 1405/
2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. március 13-i 229/2013/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 78., 2013.3.20., 41. o.).

05 03 02 60

A termeléstől függő önkéntes támogatási rendszer
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

4 046 000 000

Megjegyzések
Új jogcím
Az előirányzat az 1307/2013/EU rendelet IV. címének 1. fejezete szerinti, termeléstől függő önkéntes támogatási
rendszer alapján történő kiadások fedezésére szolgál.
05 03 02 61

Mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszer
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

p.m.

Megjegyzések
Új jogcím
Az előirányzat a mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszer alapján felmerülő kiadások fedezésére szolgál az 1307/
2013/EU rendelet V. címével összhangban.
05 03 02 99

Egyéb (közvetlen kifizetések)
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

3 108 157

2014. évi teljesítés

7 897 789

Megjegyzések
Korábbi 05 03 02 36., 05 03 02 39., 05 03 02 42. és 05 03 02 99. jogcím

11 940 117,58
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IRÁNYULÓ KÖZVETLEN KIFIZETÉSEK (folytatás)

05 03 02

(folytatás)

05 03 02 99

(folytatás)
Az előirányzat a 05 03 02. jogcímcsoport alatti egyéb jogcímekre vonatkozó előirányzatok által nem fedezett, egyéb
közvetlen kifizetésekhez kapcsolódó kiadások, valamint egy adott költségvetési sorhoz nem hozzárendelhető korrekciók
fedezésére szolgál. Emellett a 73/2009/EK rendelet 8. és 40. cikkében rögzített felső határok be nem tartásából adódó
olyan korrekciók fedezésére is szolgál, amelyek a 05 03 02. jogcímcsoport alatt nem rendelhetők hozzá egy adott
költségvetési sorhoz. Finanszírozhatja továbbá a következőkhöz kapcsolódó fennmaradó kiadásokat:
— a területalapú támogatásra fizetett pótlék az 1782/2003/EK rendelet IV. címének 8. fejezetével összhangban,
— a csicseriborsó, lencse és bükköny növények fenntartására hektáronként nyújtott támogatás az 1782/2003/EK
rendelet IV. címének 13. fejezetével összhangban,
— a szárított takarmányra vonatkozó átmeneti rendszer az 1782/2003/EK rendelettel összhangban,
— a nem hagyományos durumbúza-termesztő területeken a durumbúzára fizetett pótlék az 1782/2003/EK rendelet IV.
címének 10. fejezetével összhangban,
— a szarvasmarhatartásban a szezonalitást csökkentő támogatás az 1782/2003/EK rendelet IV. címének 12. fejezetével
összhangban,
— a külterjes szarvasmarhatartásra vonatkozó támogatás az 1782/2003/EK rendelet IV. címének 12. fejezetével
összhangban,
— a szarvasmarhatartóknak nyújtott kiegészítő kifizetések az 1782/2003/EK rendelet 133. cikkével összhangban,
— kiegészítő támogatások a juh- és kecskeágazatban az 1782/2003/EK rendelet IV. címének 11. fejezetével összhangban,
— a tejtermelőknek nyújtott tejtámogatás az 1782/2003/EK rendelet IV. címének 7. fejezetével összhangban,
— a tejtermelőknek nyújtott kiegészítő támogatások az 1782/2003/EK rendelet IV. címének 7. fejezetével összhangban,
— a 404/93/EGK rendelet 12. cikkével összhangban nyújtott, banánra vonatkozó kompenzációs támogatás,
— a cukorrépa-termelőknek nyújtott átmeneti támogatás az 1782/2003/EK rendelet IV. címének 10e. fejezetével
összhangban,
— az euro bevezetésével kapcsolatos agromonetáris intézkedések megállapítása a 2799/98/EK rendelettel összhangban,
— a szárított szőlőre vonatkozó területalapú támogatás a 2201/96/EK rendelet 7. cikkével összhangban,
— az energianövények termelőinek nyújtott területalapú támogatás az 1782/2003/EK rendelet IV. címének 5.
fejezetével összhangban,
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IRÁNYULÓ KÖZVETLEN KIFIZETÉSEK (folytatás)

05 03 02

(folytatás)

05 03 02 99

(folytatás)
— a gabonafélékre, az olajnövényekre, a fehérjenövényekre, a fűszilázsra és a területpihentetésre vonatkozó területalapú
támogatás az 1782/2003/EK rendelet IV. címének 10. fejezetével összhangban,
— a hagyományos durumbúza-termesztő területeken a durumbúza-termesztők számára odaítélt hektáronkénti
kifizetésekhez nyújtott kiegészítő támogatás az 1782/2003/EK rendelet IV. címének 10. fejezetével összhangban,
— a vetőmagokra vonatkozó termelési támogatás a 73/2009/EK rendelet IV. címe 1. fejezetének 5. szakaszával
összhangban,
— a szarvasmarhára vonatkozó különleges támogatás a 73/2009/EK rendelet IV. címe 1. fejezetének 11. szakaszával
összhangban,
— a szarvasmarhaborjak levágásához nyújtott támogatás a 73/2009/EK rendelet IV. címe 1. fejezetének 11. szakaszával
összhangban,
— a kifejlett szarvasmarhák levágásához nyújtott támogatás a 73/2009/EK rendelet IV. címe 1. fejezetének 11.
szakaszával összhangban,
— a burgonyakeményítő-gyártásra szánt burgonyát termesztő termelőknek nyújtott termelési támogatás a 73/2009/EK
rendelet IV. címe 1. fejezetének 2. szakaszával összhangban,
— a rizsre vonatkozóan a 73/2009/EK rendelet IV. címe 1. fejezetének 1. szakaszával összhangban nyújtott
területalapú támogatás,
— az olajfaligetekre vonatkozó támogatás az 1782/2003/EK rendelet IV. címének 10b. fejezetével összhangban,
— a nyersdohánytermelőknek az 1782/2003/EK rendelet IV. címének 10c. fejezetével összhangban nyújtott támogatás,
— a termelőknek nyújtott, komlóra vonatkozó területalapú támogatás az 1782/2003/EK rendelet IV. címének 10b.
fejezetével összhangban,
— a különleges minőségű durumbúzára vonatkozó támogatás az 1782/2003/EK rendelet IV. címének 1. fejezetével
összhangban,
— a fehérjenövények termelőinek nyújtott támogatás a 73/2009/EK rendelet IV. címe 1. fejezetének 3. szakaszával
összhangban,
— a héjas gyümölcsűek termelőinek nyújtott támogatás a 73/2009/EK rendelet IV. címe 1. fejezetének 4. szakaszával
összhangban,
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05 03 02

(folytatás)

05 03 02 99

(folytatás)
— a paradicsomot termesztő mezőgazdasági termelőknek nyújtott átmeneti támogatások a 73/2009/EK rendelet 54.
cikkének (1) bekezdésével és 128. cikkének (1) bekezdésével összhangban, valamint a bogyós gyümölcsök átmeneti
támogatásához kapcsolódó támogatás a 73/2009/EK rendelet IV. címe 1. fejezetének 9. szakaszával összhangban,
— a legkülső régiókban az 1782/2003/EK rendelet 70. cikke (1) bekezdésének b) pontjával összhangban nyújtott
közvetlen támogatások, valamint az említett régiókban 2006 előtt nyújtott közvetlen támogatások,
— a különleges gazdálkodási típusokra és a különleges minőség előállítására vonatkozó támogatások a 73/2009/EK
rendelet 72. cikkének (3) bekezdésével összhangban,
— a cukorrépa- és cukornádtermelőkre vonatkozó pótlólagos összeg a 73/2009/EK rendelet IV. címe 1. fejezetének 7.
szakaszával összhangban,
— az egy vagy több, a paradicsomtól eltérő gyümölcs- és zöldségfélét termesztő mezőgazdasági termelőknek nyújtott
átmeneti támogatások a 73/2009/EK rendelet 54. cikkének (2) bekezdésével és 128. cikkének (2) bekezdésével
összhangban.
Jogalap
A banánpiac közös szervezéséről szóló, 1993. február 13-i 404/93/EGK tanácsi rendelet (HL L 47., 1993.2.25., 1. o.).
A feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek piacának közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2201/96/EK
tanácsi rendelet (HL L 297., 1996.11.21., 29. o.).
Az euróval kapcsolatos agromonetáris szabályok megállapításáról szóló, 1998. december 15-i 2799/98/EK tanácsi
rendelet (HL L 349., 1998.12.24., 1. o.).
Az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló, 2006. január 30-i 247/
2006/EK tanácsi rendelet (HL L 42., 2006.2.14., 1. o.).

05 03 03

A kiegészítő támogatás összege
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

100 000

2014. évi teljesítés

200 000

32 942,76

Megjegyzések
Ez az előirányzat a még nem teljesített kifizetések fedezésére szolgál az 1782/2003/EK rendelet 12. cikkével összhangban.
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BIZOTTSÁG
05. CÍM — MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

05 03. ALCÍM — A MEZŐGAZDASÁGI ÜZEMEK JÖVEDELMÉHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁSRA, A JÖVEDELEMINGADOZÁS
MÉRSÉKLÉSÉRE, VALAMINT A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS AZ ÉGHAJLATTAL KAPCSOLATOS CÉLKITŰZÉSEK TELJESÍTÉSÉRE
IRÁNYULÓ KÖZVETLEN KIFIZETÉSEK (folytatás)

05 03 09

A mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetések visszatérítése a pénzügyi fegyelmi mechanizmussal
kapcsolatban áthozott előirányzatokból
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
A jogcímcsoport nem tartalmaz új előirányzatokat; olyan összegek kimutatására szolgál, amelyek a költségvetési
rendelet 169. cikkének (3) bekezdése értelmében áthozhatók az előző költségvetési évből a pénzügyi fegyelmi mechanizmus alkalmazásának eredményeként a közvetlen kifizetésekből az előző év tekintetében levont összeg visszatérítése
címén. Az 1306/2013/EU rendelet 26. cikkének (5) bekezdése szerint a tagállamok visszatérítik az előirányzatokat azon
végső kedvezményezettek számára, akiket a pénzügyi fegyelmi mechanizmusnak a 26. cikk (1)–(4) bekezdésével
összhangban történő alkalmazása érint abban a pénzügyi évben, amelyre az előirányzatokat átvitték.
05 03 10

A mezőgazdasági válságokra képzett tartalék
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

441 600 000

2015. évi előirányzatok

433 000 000

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Ennek a tartalékra vonatkozó jogcímcsoportnak az előirányzatai a mezőgazdasági termelést vagy a mezőgazdasági
termékek forgalmazását érintő nagyobb válságok leküzdéséhez szükséges intézkedésekre fordított kiadások fedezésére
szolgálnak.
A tartalék képzése oly módon történik, hogy a közvetlen kifizetéseket (05 03. alcím) minden év elején csökkenteni kell
a pénzügyi fegyelmi mechanizmusok alkalmazásával, az 1306/2013/EU rendelet 25. és 26. cikkével, valamint az 1307/
2013/EU rendelet 8. cikkével összhangban. Amennyiben a Bizottság a vonatkozó jogalkotási aktusnak megfelelően
szükségesnek ítéli a tartalék igénybevételét, javaslatot tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a tartalékból a
szükségesnek tartott intézkedések finanszírozására szolgáló megfelelő költségvetési tételbe történő átcsoportosításra. Az
e tartalékból történő átcsoportosításra vonatkozó bizottsági javaslatok előterjesztését megelőzően minden esetben meg
kell vizsgálni az előirányzatok közötti átcsoportosítás lehetőségét. A válságkezelési intézkedések céljára fel nem használt
tartalékösszegeket a pénzügyi év végéig közvetlen kifizetésként arányosan vissza kell téríteni a tartalékképzés érdekében
végrehajtott csökkentés által érintett költségvetési tételek javára. A visszatérítéseket a 05 03 09. jogcímcsoport keretében, az előző pénzügyi évről áthozott előirányzatokból kell végrehajtani.
A tartalék igénybevételével megvalósuló átcsoportosításokat és a tartalékból a közvetlen kifizetések javára történő
visszautalásokat a költségvetési rendelettel összhangban kell végrehajtani.
Jogi hivatkozások
Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti 2013. december 2-i intézményközi megállapodás a költségvetési
fegyelemről, a költségvetési kérdésekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról (HL C
373., 2013.12.20., 1. o.).
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05 04. ALCÍM — VIDÉKFEJLESZTÉS
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

05 04

VIDÉKFEJLESZTÉS

05 04 01

Az EMOGA
Garanciarészlege
által finanszírozott
vidékfejlesztés
lezárása – 2000–2006-os programozási
időszak

05 04 01 14

Az EMOGA
Garanciarészlege által
finanszírozott vidékfejlesztés lezárása
– 2000–2006-os
programozási
időszak

PK Kötelezettségvállalások

2

05 04 01.
jogcímcsoport –
Részösszeg

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

% 2014–
2016. évi
kifizetések

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

– 1 397 376,72

– 1 397 376,72

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

– 1 397 376,72

– 1 397 376,72

Kifizetések

05 04 02

Az EMOGA Orientációs Részlege által
finanszírozott vidékfejlesztés – Korábbi
programok lezárása

05 04 02 01

Az Európai
Mezőgazdasági
Orientációs és
Garanciaalap
(EMOGA) Orientációs Részlegének
lezárása – 1.
célkitűzéshez tartozó
régiók (2000–2006)

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

6 556 494,14

Az Észak-Írországban
és Írország határ
menti megyéiben a
béke megteremtésére
és a megegyezés
elérésére irányuló
különprogram
lezárása
(2000–2006)

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

87 488,03

87 488,03

Korábbi programok
lezárása az 1. és 6.
célkitűzéshez tartozó
régiókban (2000
előtt)

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Korábbi programok
lezárása az 5b.
célkitűzéshez tartozó
régiókban (2000
előtt)

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Korábbi programok
lezárása az 1.
célkitűzéshez tartozó
régiókon kívül (2000
előtt)

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

05 04 02 02

05 04 02 03

05 04 02 04

05 04 02 05
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05 04. ALCÍM — VIDÉKFEJLESZTÉS (folytatás)
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

% 2014–
2016. évi
kifizetések

Kifizetések

05 04 02

(folytatás)

05 04 02 06

A Leader lezárása
(2000–2006)

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Korábbi (2000 előtti)
közösségi kezdeményezések lezárása

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Korábbi innovatív
intézkedések lezárása
(2000 előtt)

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Az Európai
Mezőgazdasági
Orientációs és
Garanciaalap Orientációs Részlegének
lezárása – Operatív
technikai segítségnyújtás (2000–2006)

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

87 488,03

6 643 982,17

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2

p.m.

3 235 000 000

p.m.

5 890 339 551

05 04 02 07

05 04 02 08

05 04 02 09

05 04 02.
jogcímcsoport –
Részösszeg
05 04 03

Egyéb intézkedések
lezárása

05 04 03 02

Növényi és állati
genetikai
erőforrások – Korábbi
programok lezárása

2

05 04 03.
jogcímcsoport –
Részösszeg
05 04 04

Az EMOGA
Garanciarészlege
által az új
tagállamok számára
a vidékfejlesztés
finanszírozására
nyújtott átmeneti
eszköz – Programok
befejezése
(2004–2006)

05 04 05

Az Európai
Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap
(EMVA) által
finanszírozott vidékfejlesztés
(2007–2013)
lezárása

05 04 05 01

Vidékfejlesztési
programok

0,— 10 947 350 313,60

338,40
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05 04. ALCÍM — VIDÉKFEJLESZTÉS (folytatás)
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

05 04 05

(folytatás)

05 04 05 02

Operatív technikai
segítségnyújtás

PK Kötelezettségvállalások

2

05 04 05.
jogcímcsoport –
Részösszeg

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 235 000 000

p.m.

5 890 339 551

05 04 60

Európai
Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap
– EMVA
(2014–2020)

05 04 60 01

A fenntartható vidékfejlesztésnek,
valamint az uniós
mezőgazdasági
ágazat területi és
környezetvédelmi
szempontból
kiegyensúlyozottabbá, éghajlatbarátabbá és innovatívabbá válásának
előmozdítása

2

18 650 559 495

Operatív technikai
segítségnyújtás

2

21 363 000

Tagállami kérésre a
Bizottság által kezelt
operatív technikai
segítségnyújtás

2

05 04 60 02

05 04 60 03

05 04 60.
jogcímcsoport –
Részösszeg
05 04. alcím –
Összesen

05 04 01

2015. évi előirányzatok

p.m.

18 671 922 495

8 487 000 000 18 149 536 729

20 025 443

p.m.

15 792 400

p.m.

8 507 025 443 18 165 329 129

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

% 2014–
2016. évi
kifizetések

Kifizetések

0,—

5 076 009,58

0,— 10 952 426 323,18

338,56

5 252 192 422

3 294 627 697,—

224 989 885,83

2,65

19 770 986

11 869 022,38

3 335 486,64

16,66

0,—

0,—

3 306 496 719,38

228 325 372,47

2,68

3 305 186 830,69 11 185 998 301,10

95,26

p.m.

5 271 963 408

18 671 922 495 11 742 025 443 18 165 329 129 11 162 302 959

Az EMOGA Garanciarészlege által finanszírozott vidékfejlesztés lezárása – 2000–2006-os programozási időszak
Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. és 174. cikkével összhangban a bevételi kimutatás 6 7 0. jogcímcsoportja alá tartozó
bevételekből további előirányzatok nyújthatók e jogcímcsoport bármely tételére.
Eltérő rendelkezés hiányában a következő jogalap a jogcímcsoport minden jogcímére vonatkozik.
Jogalap
Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, valamint
bizonyos rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 1999. május 17-i 1257/1999/EK tanácsi
rendelet (HL L 160., 1999.6.26., 80. o.).
A strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. június 21-i 1260/1999/EK
tanácsi rendelet (HL L 161., 1999.6.26., 1. o.).
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BIZOTTSÁG
05. CÍM — MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

05 04. ALCÍM — VIDÉKFEJLESZTÉS (folytatás)

05 04 01

(folytatás)
A csatlakozni szándékozó közép- és kelet-európai országok előcsatlakozási mezőgazdasági és vidékfejlesztési intézkedéseinek az előcsatlakozási időszakban történő közösségi támogatásáról szóló, 1999. június 21-i 1268/1999/EK tanácsi
rendelet (HL L 161., 1999.6.26., 87. o.).
A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet (HL L 209.,
2005.8.11., 1. o.) és különösen annak 39. cikke.

05 04 01 14

Az EMOGA Garanciarészlege által finanszírozott vidékfejlesztés lezárása – 2000–2006-os programozási időszak
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

– 1 397 376,72

Megjegyzések
Az előirányzat a tagállamok által behajtott azon összegek fedezésére szolgál, amelyek az 1290/2005/EK rendelet 32.
cikke értelmében nem tekinthetők szabálytalanság vagy hanyagság miatt keletkezettnek. Ezen összegeket a korábban a
05 04 01 01–05 04 01 13. jogcímből finanszírozott, kiadásokhoz kapcsolódó korrekcióként kell nyilvántartani,
amelyeket a tagállamok nem használhatnak fel újra.
Az előirányzat az 1290/2005/EK tanácsi 39. cikke (3) bekezdésének alkalmazását követően a tagállamok által
bejelentett fennmaradó összegek kifizetésének fedezésére is szolgál.

05 04 02

Az EMOGA Orientációs Részlege által finanszírozott vidékfejlesztés – Korábbi programok lezárása
Megjegyzések
Az 1260/1999/EK rendelet 39. cikke pénzügyi korrekciókat ír elő, az azokból származó bevétel elszámolása a bevételi
kimutatás 6 5 0 0. jogcíme alatt történik. A szóban forgó bevételből a költségvetési rendelet 21. és 177. cikkével
összhangban további előirányzatok nyújthatók olyan konkrét esetekben, amikor a korábban jóváhagyott korrekciók
törlésével vagy csökkentésével kapcsolatos kockázatok fedezéséhez szükség van ilyen további előirányzatokra.
Eltérő rendelkezés hiányában a következő jogalap a jogcímcsoport minden jogcímére vonatkozik.

Jogalap
Az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerződés és különösen annak 158., 159. és 161. cikke.
Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, valamint
bizonyos rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 1999. május 17-i 1257/1999/EK tanácsi
rendelet (HL L 160., 1999.6.26., 80. o.).
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05. CÍM — MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

05 04. ALCÍM — VIDÉKFEJLESZTÉS (folytatás)

05 04 02

(folytatás)
A strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. június 21-i 1260/1999/EK
tanácsi rendelet (HL L 161., 1999.6.26., 1. o.).
A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet (HL L 209.,
2005.8.11., 1. o.) és különösen annak 39. cikke.
Jogi hivatkozások
Az 1999. március 24–25-i berlini Európai Tanács következtetései.

05 04 02 01

Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Orientációs Részlegének lezárása – 1. célkitűzéshez
tartozó régiók (2000–2006)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

6 556 494,14

Megjegyzések
Ez az előirányzat az EMOGA Orientációs Részlege keretében az 1. célkitűzéssel kapcsolatban a 2000–2006 közötti
programozási időszakra vonatkozóan még teljesítendő kötelezettségvállalások fedezésére szolgál.
Jogi hivatkozások
A strukturális alapok 1. célkitűzése keretében történő kötelezettségvállalási előirányzatok tagállamonkénti indikatív
felosztásának a 2000-től 2006-ig tartó időszakra történő rögzítéséről szóló, 1999. július 1-jei 1999/501/EK bizottsági
határozat (HL L 194., 1999.7.27., 49. o.) és különösen annak (5) preambulumbekezdése.
05 04 02 02

Az Észak-Írországban és Írország határ menti megyéiben a béke megteremtésére és a megegyezés elérésére irányuló
különprogram lezárása (2000–2006)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

87 488,03

Kifizetések

87 488,03

Megjegyzések
A békét és a megbékélést szolgáló különprogram a 2000–2006 közötti programozási időszakban még nem teljesített
kötelezettségvállalások fedezésére szolgál.
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BIZOTTSÁG
05. CÍM — MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

05 04. ALCÍM — VIDÉKFEJLESZTÉS (folytatás)

05 04 02

(folytatás)

05 04 02 02

(folytatás)
Jogi hivatkozások
A strukturális alapok 1. célkitűzése keretében történő kötelezettségvállalási előirányzatok tagállamonkénti indikatív
felosztásának a 2000-től 2006-ig tartó időszakra történő rögzítéséről szóló, 1999. július 1-jei 1999/501/EK bizottsági
határozat (HL L 194., 1999.7.27., 49. o.) és különösen annak (5) preambulumbekezdése.

05 04 02 03

Korábbi programok lezárása az 1. és 6. célkitűzéshez tartozó régiókban (2000 előtt)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

0,—

Megjegyzések
Ez a jogcím az 1. és 6. célkitűzés tekintetében a korábbi programozási időszakokban még nem teljesített kötelezettségvállalások finanszírozására szolgál.
05 04 02 04

Korábbi programok lezárása az 5b. célkitűzéshez tartozó régiókban (2000 előtt)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

0,—

Megjegyzések
Ez a jogcím a korábbi 5b. célkitűzéssel kapcsolatban a korábbi programozási időszakokra vonatkozóan még teljesítendő
kötelezettségvállalásoknak az EMOGA Orientációs Részlege általi finanszírozását fedezi.
05 04 02 05

Korábbi programok lezárása az 1. célkitűzéshez tartozó régiókon kívül (2000 előtt)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—
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BIZOTTSÁG
05. CÍM — MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

05 04. ALCÍM — VIDÉKFEJLESZTÉS (folytatás)

05 04 02

(folytatás)

05 04 02 05

(folytatás)
Megjegyzések
Ez a jogcím a korábbi 5a. célkitűzéssel kapcsolatban a korábbi programozási időszakokban még nem teljesített
kötelezettségvállalásoknak az EMOGA Orientációs Részlege általi finanszírozását fedezi.

05 04 02 06

A Leader lezárása (2000–2006)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a Leader+ közösségi kezdeményezésből finanszírozandó, a 2000–2006 közötti programozási
időszakra vonatkozóan még teljesítendő kötelezettségvállalások fedezésére szolgál.
Jogi hivatkozások
A tagállamok részére a vidékfejlesztésről szóló közösségi kezdeményezésre (Leader+) vonatkozó iránymutatások
meghatározásáról szóló, 2000. április 14-i bizottsági közlemény (HL C 139., 2000.5.18., 5. o.).
05 04 02 07

Korábbi (2000 előtti) közösségi kezdeményezések lezárása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Ez a jogcím a 2000 és 2006 közötti programozási időszak előtti közösségi kezdeményezésekkel kapcsolatban még
teljesítendő kötelezettségvállalások fedezésére szolgál.
Jogi hivatkozások
A tagállamok részére a legkülső régiókra irányuló közösségi kezdeményezés (Regis II) keretében a tagállamok által
felállítandó operatív programokra vonatkozó iránymutatások meghatározásáról szóló, 1994. június 15-i bizottsági
közlemény (HL C 180., 1994.7.1., 44. o.).
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BIZOTTSÁG
05. CÍM — MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

05 04. ALCÍM — VIDÉKFEJLESZTÉS (folytatás)

05 04 02

(folytatás)

05 04 02 07

(folytatás)
A tagállamok részére a vidékfejlesztésre irányuló közösségi kezdeményezés (Leader II) keretében a tagállamok által
benyújtandó, támogatás iránti kérelmek tárgyát képező integrált operatív programokra vagy globális támogatásokra
vonatkozó iránymutatások meghatározásáról szóló, 1994. június 15-i bizottsági közlemény (HL C 180., 1994.7.1., 48.
o.).
A tagállamok részére a határ menti övezetek fejlesztésére, a határokon átnyúló együttműködésre és a kiválasztott
energiahálózatokra irányuló közösségi kezdeményezés (Interreg II) keretében a tagállamok által felállítandó operatív
programokra vonatkozó iránymutatások meghatározásáról szóló, 1994. június 15-i bizottsági közlemény (HL C 180.,
1994.7.1., 60. o.).
A tagállamok részére az Észak-Írországban és Írország határ menti megyéiben a békét és megbékélést szolgáló egyedi
támogatási program (Peace I) keretében létrejövő kezdeményezésre vonatkozó iránymutatások meghatározásáról szóló,
1995. május 16-i bizottsági közlemény (HL C 186., 1995.7.20., 3. o.).
A tagállamok részére a területrendezéssel kapcsolatos transznacionális együttműködésre irányuló Interreg közösségi
kezdeményezés (Interreg II C) keretében a tagállamok által felállítandó operatív programokra vonatkozó iránymutatások
meghatározásáról szóló, 1996. május 8-i bizottsági közlemény (HL C 200., 1996.7.10., 23. o.).
Az Európai Parlament, a Tanács, a Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága részére az Észak-Írországban
és Írország határ menti megyéiben a békét és megbékélést szolgáló egyedi támogatási programról (1995–1999) (Peace I)
szóló, 1997. november 26-i bizottsági közlemény (COM(1997) 642 végleges).

05 04 02 08

Korábbi innovatív intézkedések lezárása (2000 előtt)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Ez a jogcím a korábbi programozási időszakok során az innovatív, előkészítési, nyomonkövetési és értékelési
intézkedésekkel, valamint az érintett rendeletekben előírt bármely hasonló technikai segítségnyújtási intézkedéssel
kapcsolatban vállalt kötelezettségek teljesítésének fedezésére szolgál.
Ezenkívül finanszírozza a korábbi többéves intézkedésekből – különösen a fent említett rendeletek alapján elfogadott és
végrehajtott intézkedésekből – fennmaradó azon összegeket, amelyeket az alapok prioritást élvező célkitűzései nem
fedeznek.
Adott esetben ez az előirányzat felhasználható az EMOGA Orientációs Részlegével fizetendő összegek finanszírozására
olyan intézkedések vonatkozásában, amelyek esetében a megfelelő kötelezettségvállalási előirányzatok nem állnak
rendelkezésre, és azokat nem is írják elő a 2000 és 2006 közötti programozási időszakra.
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(folytatás)

05 04 02 09

Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Orientációs Részlegének lezárása – Operatív technikai segítségnyújtás (2000–2006)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

0,—

Megjegyzések
Ez a jogcím az EMOGA Orientációs Részlege által finanszírozandó, a 2000–2006 közötti programozási időszakra
vonatkozóan még teljesítendő kötelezettségvállalások fedezésére szolgál az 1260/1999/EK tanácsi rendelet 23. cikkében
előírtak szerinti technikai segítségnyújtási intézkedések esetében. A technikai segítségnyújtás az EMOGA Orientációs
Részlege keretében történő segítségnyújtáshoz szükséges előkészítésre, nyomon követésre, értékelésre, ellenőrzésre és
igazgatásra terjedt ki. Különösen a következőkre használták fel:
— támogatási ráfordítások (reprezentációs költségek, képzés, találkozók, kiküldetések),
— tájékoztatási és közzétételi ráfordítások,
— informatikai és távközlési ráfordítások,
— szolgáltatási szerződések,
— juttatások.
05 04 03

Egyéb intézkedések lezárása

05 04 03 02

Növényi és állati genetikai erőforrások – Korábbi programok lezárása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a mezőgazdasági genetikai erőforrások megőrzésére, jellemzésére, begyűjtésére és hasznosítására
irányuló közösségi programmal kapcsolatos kötelezettségvállalások teljesítésének fedezésére szolgál.
Ezt az előirányzatot elsősorban a biológiai sokszínűségnek a gazdálkodók, az e területen tevékenykedő nem
kormányzati szervezetek, illetve az állami és magánintézmények együttműködése révén történő fenntartható hasznosítására és fejlesztésére kell fordítani; emellett támogatni kell e területen a fogyasztók tudatosságának fokozását is.
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A költségvetési rendelet 21. és 174. cikkével összhangban a bevételi kimutatás 6 7 0. jogcímcsoportja alá tartozó
bevételekből további előirányzatok nyújthatók.

Jogalap
A mezőgazdasági genetikai erőforrások megőrzésére, jellemzésére, begyűjtésére és hasznosítására irányuló közösségi
program létrehozásáról és az 1467/94/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 26-i 870/2004/EK
tanácsi rendelet (HL L 162., 2004.4.30., 18. o.).
A közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK,
a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013.
december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 549. o.).

05 04 04

Az EMOGA Garanciarészlege által az új tagállamok számára a vidékfejlesztés finanszírozására nyújtott átmeneti
eszköz – Programok befejezése (2004–2006)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a 2004–2006 közötti programozási időszakra vonatkozó kötelezettségvállalások kifizetésére szolgál.

Jogalap
Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, továbbá
bizonyos rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 1999. május 17-i 1257/1999/EK tanácsi
rendelet (HL L 160., 1999.6.26., 80. o.).
A 2003. évi, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a
Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság
csatlakozási feltételeiről szóló okmány és különösen annak a 2004/281/EK tanácsi határozattal (HL L 93., 2004.3.30.,
1. o.) kiigazított, „A csatlakozási okmány 20. cikkében hivatkozott lista” című II. melléklete 6. fejezete A. pontjának 26.
alpontja.
A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet (HL L 209.,
2005.8.11., 1. o.) és különösen annak 39. cikke.
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05 04 05

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott vidékfejlesztés (2007–2013) lezárása
Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. és 177. cikkével összhangban a bevételi kimutatás 6 7 1. jogcímcsoportja alá tartozó
bevételekből további előirányzatok nyújthatók e jogcímcsoport bármely tételére.

Eltérő rendelkezés hiányában a következő jogalap a jogcímcsoport minden jogcímére vonatkozik.

Jogalap

A közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK,
a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013.
december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 549. o.).

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005.
szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet (HL L 277., 2005.10.21., 1. o.).

A közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a
mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK rendeletben
meghatározott közvetlen kifizetések önkéntes modulációjára vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint
az 1290/2005/EK rendelet módosításáról szóló, 2007. március 27-i 378/2007/EK tanácsi rendelet (HL L 95.,
2007.4.5., 1. o.).

A közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási
rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási
rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az
1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet (HL L 30.,
2009.1.31., 16. o.).

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásra vonatkozó egyes
átmeneti rendelkezések megállapításáról, az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a források és a
források 2014. évben történő elosztása tekintetében történő módosításáról, valamint a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek
és az 1307/2013/EU, az 1306/2013/EU és az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 2014. évben
való alkalmazásuk tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. december 17-i 1310/2013/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 865. o.).

Jogi hivatkozások

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/
EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1974/2006/EK rendelet módosításáról
szóló, 2013. április 12-i 335/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet (HL L 105., 2013.4.13., 1. o.).
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BIZOTTSÁG
05. CÍM — MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

05 04. ALCÍM — VIDÉKFEJLESZTÉS (folytatás)

05 04 05

(folytatás)

05 04 05 01

Vidékfejlesztési programok
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

3 235 000 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

5 890 339 551

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,— 10 947 350 313,60

Megjegyzések
Az előirányzat az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott, 2007–2013 közötti időszakra
szóló vidékfejlesztési programok kötelezettségvállalásainak kifizetésére szolgál.
05 04 05 02

Operatív technikai segítségnyújtás
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

5 076 009,58

Megjegyzések
Az előirányzat az 1698/2005/EK rendelet 66. cikkének (1) bekezdésében előírt technikai segítségnyújtási intézkedésekkel és különösen az Európai Vidékfejlesztési Hálózattal kapcsolatos kötelezettségvállalások kifizetésére szolgál.
05 04 60

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap – EMVA (2014–2020)
Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. és 177. cikkével összhangban az általános bevételi kimutatás 6 7 1. jogcímcsoportja alá
tartozó, a 2014–2020-as időszakra szóló programokhoz kapcsolódó bevételekből további előirányzatok nyújthatók e
jogcímcsoport bármely tételére.
Eltérő rendelkezés hiányában a következő jogalap a jogcímcsoport minden jogcímére vonatkozik.
Jogalap
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és
Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347.,
2013.12.20., 320. o.).
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BIZOTTSÁG
05. CÍM — MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

05 04. ALCÍM — VIDÉKFEJLESZTÉS (folytatás)

05 04 60

(folytatás)
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/
EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 487. o.).
A közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK,
a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013.
december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 549. o.).
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásra vonatkozó egyes
átmeneti rendelkezések megállapításáról, az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a források és a
források 2014. évben történő elosztása tekintetében történő módosításáról, valamint a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek
és az 1307/2013/EU, az 1306/2013/EU és az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 2014. évben
való alkalmazásuk tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. december 17-i 1310/2013/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 865. o.).
A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom
tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).

05 04 60 01

A fenntartható vidékfejlesztésnek, valamint az uniós mezőgazdasági ágazat területi és környezetvédelmi szempontból
kiegyensúlyozottabbá, éghajlatbarátabbá és innovatívabbá válásának előmozdítása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

18 650 559 495

Kifizetések

8 487 000 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

18 149 536 729

Kifizetések

5 252 192 422

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

3 294 627 697,—

Kifizetések

224 989 885,83

Megjegyzések
Az előirányzat az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott, 2014–2020 közötti időszakra
szóló vidékfejlesztési programok finanszírozására szolgál.
A vidékfejlesztési intézkedések értékelése a gazdálkodási rendszerekre és termelési módokra vonatkozó részletesebb
teljesítménymutatókkal történik, az éghajlatváltozáshoz, a vízvédelemhez, a biodiverzitáshoz és a megújuló energiákhoz
kapcsolódó kihívásokra való reagálás érdekében.
05 04 60 02

Operatív technikai segítségnyújtás
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

21 363 000

Kifizetések

20 025 443

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

15 792 400

Kifizetések

19 770 986

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

11 869 022,38

Kifizetések

3 335 486,64
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BIZOTTSÁG
05. CÍM — MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

05 04. ALCÍM — VIDÉKFEJLESZTÉS (folytatás)

05 04 60

(folytatás)

05 04 60 02

(folytatás)
Megjegyzések
Az előirányzat az 1305/2013/EU rendelet 51–54. cikkében, az 1306/2013/EU rendelet 6. cikkében és az 1303/2013/
EU rendelet 58. cikkében előírt, a Bizottság által kezdeményezett technikai segítségnyújtási intézkedésekkel kapcsolatos
kiadások fedezésére szolgál. Idetartozik az Európai Vidékfejlesztési Hálózat és az Európai Innovációs Partnerségi Hálózat
finanszírozása.

05 04 60 03

Tagállami kérésre a Bizottság által kezelt operatív technikai segítségnyújtás
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat a technikai segítségnyújtás tagállami keretösszege azon részének fedezésére szolgál, amelyet a Bizottság
által kezdeményezett technikai segítségnyújtáshoz csoportosítottak át az átmeneti költségvetési nehézségekkel küzdő
tagállam kérésére. Az 1303/2013/EU rendelet 25. cikkének megfelelően a jogcím arra szolgál, hogy fedezze az adott
tagállamban tapasztalható gazdasági és társadalmi kihívások kezelése érdekében megvalósítandó szerkezeti és igazgatási
reformok azonosítására, rangsorolására és végrehajtására irányuló intézkedéseket.
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BIZOTTSÁG
05. CÍM — MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

05 05. ALCÍM — ELŐCSATLAKOZÁSI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ – MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

2015. évi előirányzatok

PK

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

05 05

ELŐCSATLAKOZÁSI
TÁMOGATÁSI ESZKÖZ –
MEZŐGAZDASÁG ÉS
VIDÉKFEJLESZTÉS

05 05 01

Speciális Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Csatlakozási
Program (SAPARD) –
Korábbi intézkedések
lezárása (2014 előtt)

05 05 01 01

A SAPARD előcsatlakozási
eszköz – A program
(2000–2006) lezárása

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

A SAPARD előcsatlakozási
eszköz – A nyolc tagjelölt
országgal kapcsolatos
előcsatlakozási támogatás
lezárása

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4

p.m.

375 000 000

p.m.

143 793 016

0,—

158 726 294,26

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

05 05 01 02

05 05 01. jogcímcsoport –
Részösszeg
05 05 02

A vidékfejlesztést célzó
előcsatlakozási támogatási
eszköz (IPARD) – A
program (2007–2013)
lezárása

05 05 03

Segítségnyújtás Abániának,
Bosznia és Hercegovinának,
Koszovónak (1), Montenegrónak, Szerbiának és
Macedónia Volt Jugoszláv
Köztársaságnak

05 05 03 01

A politikai reformokhoz és a
kapcsolódó, az uniós
vívmányokhoz való
fokozatos közelítéshez
nyújtott támogatás

4

A gazdasági, társadalmi és
területi fejlődéshez és a
kapcsolódó, az uniós
vívmányokhoz való
fokozatos közelítéshez
nyújtott támogatás

4

05 05 03 02

05 05 03. jogcímcsoport –
Részösszeg
05 05 04

Támogatás Törökországnak

05 05 04 01

A politikai reformokhoz és a
kapcsolódó, az uniós
vívmányokhoz való
fokozatos közelítéshez
nyújtott támogatás

4

%
2014–2016.
évi
kifizetések

42,33

43 000 000

9 000 000

25 000 000

7 917 659

0,—

0,—

0

43 000 000

9 000 000

25 000 000

7 917 659

0,—

0,—

0

0,—

0,—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.
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BIZOTTSÁG
05. CÍM — MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

05 05. ALCÍM — ELŐCSATLAKOZÁSI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ – MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS (folytatás)
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

%
2014–2016.
évi
kifizetések

PK

Kötelezettségvállalások

4

69 000 000

41 400 000

69 000 000

25 458 317

0,—

0,—

0

05 05 04. jogcímcsoport –
Részösszeg

69 000 000

41 400 000

69 000 000

25 458 317

0,—

0,—

0

05 05. alcím – Összesen

112 000 000

425 400 000

94 000 000

177 168 992

0,—

158 726 294,26

37,31

05 05 04

(folytatás)

05 05 04 02

A gazdasági, társadalmi és
területi fejlődéshez és a
kapcsolódó, az uniós
vívmányokhoz való
fokozatos közelítéshez
nyújtott támogatás

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

(1) Ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1244/1999. határozatával és
a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével.

05 05 01

Speciális Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Csatlakozási Program (SAPARD) – Korábbi intézkedések lezárása
(2014 előtt)
Megjegyzések
Eltérő rendelkezés hiányában a következő jogalap a jogcímcsoport minden jogcímére vonatkozik.
Jogalap
A csatlakozni szándékozó közép- és kelet-európai országok előcsatlakozási mezőgazdasági és vidékfejlesztési intézkedéseinek az előcsatlakozási időszakban történő közösségi támogatásáról szóló, 1999. június 21-i 1268/1999/EK tanácsi
rendelet (HL L 161., 1999.6.26., 87. o.).
A 3906/89/EGK rendelet, az 1267/1999/EK rendelet, az 1268/1999/EK rendelet, a 2666/2000/EK rendelet
Horvátország tagjelölt jogállásának figyelembevételére irányuló módosításáról szóló, 2004. december 20-i 2257/
2004/EK tanácsi rendelet (HL L 389., 2004.12.30., 1. o.).
Az egy előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló, 2006. július 17-i 1085/2006/EK tanácsi rendelet
(HL L 210., 2006.7.31., 82. o.).

05 05 01 01

A SAPARD előcsatlakozási eszköz – A program (2000–2006) lezárása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat célja a 2006. december 31-ig Bulgáriában, Romániában és Horvátországban a SAPARD program
mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogató intézkedéseivel kapcsolatban tett kötelezettségvállalások elszámolásának
finanszírozása.
A kedvezményezettől függetlenül e jogcím alapján igazgatási kiadás nem engedélyezett.
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BIZOTTSÁG
05. CÍM — MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

05 05. ALCÍM — ELŐCSATLAKOZÁSI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ – MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS (folytatás)

05 05 01

(folytatás)

05 05 01 02

A SAPARD előcsatlakozási eszköz – A nyolc tagjelölt országgal kapcsolatos előcsatlakozási támogatás lezárása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat a 2003. december 31-ig a 2004-ben tagállammá vált nyolc tagjelölt országban a SAPARD program
mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogató intézkedéseivel kapcsolatban tett kötelezettségvállalások elszámolásának
fedezésére szolgál.
A kedvezményezettől függetlenül e jogcím alapján igazgatási kiadás nem engedélyezett.
05 05 02

A vidékfejlesztést célzó előcsatlakozási támogatási eszköz (IPARD) – A program (2007–2013) lezárása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

375 000 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

143 793 016

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

158 726 294,26

Megjegyzések
Az előirányzat az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.
Jogalap
Az egy előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló, 2006. július 17-i 1085/2006/EK tanácsi rendelet
(HL L 210., 2006.7.31., 82. o.).
05 05 03

Segítségnyújtás Abániának, Bosznia és Hercegovinának, Koszovónak (1), Montenegrónak, Szerbiának és Macedónia
Volt Jugoszláv Köztársaságnak

05 05 03 01

A politikai reformokhoz és a kapcsolódó, az uniós vívmányokhoz való fokozatos közelítéshez nyújtott támogatás
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

(1) Ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1244/
1999. határozatával és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével.
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BIZOTTSÁG
05. CÍM — MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

05 05. ALCÍM — ELŐCSATLAKOZÁSI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ – MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS (folytatás)

05 05 03

(folytatás)

05 05 03 01

(folytatás)

Megjegyzések
Az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA II) keretében az előirányzat a következő konkrét célkitűzéseket érinti a
Nyugat-Balkánon:
— politikai reformokhoz nyújtott támogatás,
— a 231/2014/EU rendelet I. mellékletében felsorolt kedvezményezett országok azon képességének a javítása minden
szinten, hogy teljesíteni tudják a tagsággal járó kötelezettségeket a politikai reformok terén az uniós vívmányokhoz
való fokozatos közelítés, azok elfogadásának, végrehajtásának és érvényesítésének támogatása révén.
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket –, valamint szervezetek vagy
természetes személyek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.

Jogalap
Az IPA II Előcsatlakozási Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 231/2014/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 11. o.) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésének a) és c) pontja.
05 05 03 02

A gazdasági, társadalmi és területi fejlődéshez és a kapcsolódó, az uniós vívmányokhoz való fokozatos közelítéshez
nyújtott támogatás
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

43 000 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

9 000 000

Kötelezettségvállalások

25 000 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

7 917 659

Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA II) keretében az előirányzat a következő konkrét célkitűzéseket érinti a
Nyugat-Balkánon:
— az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés elérését célzó gazdasági, társadalmi és területi fejlődés támogatása,
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BIZOTTSÁG
05. CÍM — MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

05 05. ALCÍM — ELŐCSATLAKOZÁSI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ – MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS (folytatás)

05 05 03

(folytatás)

05 05 03 02

(folytatás)
— a 231/2014/EU rendelet I. mellékletében felsorolt kedvezményezett országok azon képességének a javítása minden
szinten, hogy teljesíteni tudják a tagsággal járó kötelezettségeket a gazdasági, társadalmi és területi fejlődés terén az
uniós vívmányokhoz való fokozatos közelítés, azok elfogadásának, végrehajtásának és érvényesítésének támogatása
révén, ideértve az uniós strukturális alapok, a Kohéziós Alap és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
irányítására vonatkozó felkészülést.
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket –, valamint szervezetek vagy
természetes személyek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.
Jogalap
Az IPA II Előcsatlakozási Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 231/2014/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 11. o.) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja.

05 05 04

Támogatás Törökországnak

05 05 04 01

A politikai reformokhoz és a kapcsolódó, az uniós vívmányokhoz való fokozatos közelítéshez nyújtott támogatás
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA II) keretében az előirányzat a következő konkrét célkitűzéseket érinti
Törökországban:
— politikai reformokhoz nyújtott támogatás,
— a 231/2014/EU rendelet I. mellékletében felsorolt kedvezményezett országok azon képességének a javítása minden
szinten, hogy teljesíteni tudják a tagsággal járó kötelezettségeket a politikai reformok terén az uniós vívmányokhoz
való fokozatos közelítés, azok elfogadásának, végrehajtásának és érvényesítésének támogatása révén.
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket –, valamint szervezetek vagy
természetes személyek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
05. CÍM — MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

05 05. ALCÍM — ELŐCSATLAKOZÁSI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ – MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS (folytatás)

05 05 04

(folytatás)

05 05 04 01

(folytatás)

Jogalap
Az IPA II Előcsatlakozási Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 231/2014/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 11. o.) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésének a) és c) pontja.
05 05 04 02

A gazdasági, társadalmi és területi fejlődéshez és a kapcsolódó, az uniós vívmányokhoz való fokozatos közelítéshez
nyújtott támogatás
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

69 000 000

Kifizetések

41 400 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

69 000 000

Kifizetések

25 458 317

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA II) keretében az előirányzat a következő konkrét célkitűzéseket érinti
Törökországban:
— az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés elérését célzó gazdasági, társadalmi és területi fejlődés támogatása,
— a 231/2014/EU rendelet I. mellékletében felsorolt kedvezményezett országok azon képességének a javítása minden
szinten, hogy teljesíteni tudják a tagsággal járó kötelezettségeket a gazdasági, társadalmi és területi fejlődés terén az
uniós vívmányokhoz való fokozatos közelítés, azok elfogadásának, végrehajtásának és érvényesítésének támogatása
révén, ideértve az uniós strukturális alapok, a Kohéziós Alap és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
irányítására vonatkozó felkészülést.
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket –, valamint szervezetek vagy
természetes személyek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.

Jogalap
Az IPA II Előcsatlakozási Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 231/2014/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 11. o.) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésének a) és c) pontja.
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BIZOTTSÁG
05. CÍM — MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

05 06. ALCÍM — A „MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS” SZAKPOLITIKAI TERÜLET NEMZETKÖZI VONATKOZÁSAI
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

05 06

A „MEZŐGAZDASÁG ÉS
VIDÉKFEJLESZTÉS”
SZAKPOLITIKAI
TERÜLET NEMZETKÖZI
VONATKOZÁSAI

05 06 01

Nemzetközi
mezőgazdasági megállapodások
05 06. alcím –
Összesen

05 06 01

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

%
2014–2016.
évi
kifizetések

PK

Kötelezettségvállalások

4

6 966 518

6 966 518

4 675 000

4 201 456

1 806 025,54

1 806 025,54

25,92

6 966 518

6 966 518

4 675 000

4 201 456

1 806 025,54

1 806 025,54

25,92

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Nemzetközi mezőgazdasági megállapodások
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

6 966 518

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

6 966 518

Kötelezettségvállalások

4 675 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

4 201 456

Kötelezettségvállalások

1 806 025,54

Kifizetések

1 806 025,54

Megjegyzések
Ez az előirányzat az alább említett nemzetközi megállapodásokhoz való uniós hozzájárulás fedezésére szolgál.
Jogalap
Az 1992. évi nemzetközi cukormegállapodás aláírásáról és megkötéséről szóló, 1992. november 13-i 92/580/EGK
tanácsi határozat (HL L 379., 1992.12.23., 15. o.).
A Gabonakereskedelmi Egyezményből és az Élelmiszersegély-egyezményből álló Nemzetközi Gabonaügyi Megállapodásnak az Európai Közösség által történő jóváhagyásáról szóló, 1995. december 19-i 96/88/EK tanácsi határozat (HL
L 21., 1996.1.27., 47. o.).
Az olívaolajról és az étkezési olajbogyóról szóló 2005. évi megállapodás megkötéséről szóló, 2005. november 14-i
2005/800/EK tanácsi határozat (HL L 302., 2005.11.19., 46. o.).
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) és különösen annak 54. cikke (2) bekezdésének d) pontja.
A cukorról szóló 1992. évi nemzetközi megállapodás meghosszabbítása tekintetében az Unió nevében a Nemzetközi
Cukortanácsban képviselendő álláspont meghatározásáról szóló, 2013. március 18-i 2013/139/EU tanácsi határozat
(HL L 77., 2013.3.20., 2. o.).
Az 1995. évi gabonakereskedelmi egyezmény meghosszabbítása tekintetében az Európai Unió nevében a Nemzetközi
Gabonatanácsban képviselendő álláspont meghatározásáról szóló, 2013. március 18-i 2013/138/EU tanácsi határozat
(HL L 77., 2013.3.20., 1. o.).
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BIZOTTSÁG
05. CÍM — MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

05 06. ALCÍM — A „MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS” SZAKPOLITIKAI TERÜLET NEMZETKÖZI VONATKOZÁSAI (folytatás)

05 06 01

(folytatás)
Az Európai Unió nevében a Nemzetközi Olívatanács tagjainak tanácsában az olívaolajról és az étkezési olajbogyóról
szóló 2005. évi nemzetközi megállapodás meghosszabbítása tekintetében elfogadandó álláspontról szóló, 2014.
szeptember 15-i 2014/664/EU tanácsi határozat (HL L 275., 2014.9.17., 6. o.).
Jogi hivatkozások
Az 1995. évi gabonakereskedelmi egyezmény időbeli hatálya meghosszabbítása tekintetében az Európai Unió által a
Nemzetközi Gabonatanácsban képviselendő álláspont meghatározásáról szóló tanácsi határozatra irányuló, a Bizottság
által 2015. február 12-én előterjesztett javaslat (COM(2015) 52 final).
A cukorról szóló 1992. évi nemzetközi megállapodás meghosszabbítása tekintetében az Unió által a Nemzetközi
Cukortanácsban képviselendő álláspont meghatározásáról szóló tanácsi határozatra irányuló, a Bizottság által 2015.
február 12-én előterjesztett javaslat (COM(2015) 53 final).
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
05. CÍM — MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

05 07. ALCÍM — AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI GARANCIAALAP (EMGA) ÁLTAL FINANSZÍROZOTT MEZŐGAZDASÁGI
KIADÁSOK PÉNZÜGYI ELLENŐRZÉSE
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

05 07

AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI
GARANCIAALAP (EMGA) ÁLTAL
FINANSZÍROZOTT
MEZŐGAZDASÁGI KIADÁSOK
PÉNZÜGYI ELLENŐRZÉSE

05 07 01

Mezőgazdasági kiadások
ellenőrzése

PK

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

05 07 01 02 Ellenőrzési és megelőző intézkedések – Az Unió által teljesített
közvetlen fizetések

2

9 130 000

6 800 000

6 799 667,58

74,48

05 07 01 06 A korábbi évek számláinak számviteli vizsgálatára vonatkozó határozatok nyomán az EMOGA
Garanciaalap (korábbi intézkedések) és az EMGA keretében
bejelentett megosztott igazgatási
kiadások tekintetében a tagállamok
javára végrehajtott pénzügyi
korrekciókhoz kapcsolódó
kiadások

2

20 000 000

20 000 000

19 204 745,65

96,02

05 07 01 07 A korábbi évek számláinak megfelelőségi vizsgálatára vonatkozó
határozatok nyomán az EMOGA
Garanciaalap (korábbi intézkedések) és az EMGA keretében
bejelentett megosztott igazgatási
kiadások tekintetében a tagállamok
javára végrehajtott pénzügyi
korrekciókhoz kapcsolódó
kiadások

2

05 07 01. jogcímcsoport –
Részösszeg
05 07 02

Jogviták rendezése
05 07. alcím – Összesen

2

p.m.

p.m.

505 183,59

29 130 000

26 800 000

26 509 596,82

91,00

29 500 000

60 500 000

92 327 649,50

312,98

58 630 000

87 300 000

118 837 246,32

202,69

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikkével és 174. cikkével összhangban a bevételi kimutatás 6 7 0. jogcímcsoportja alá
tartozó bevételekből további előirányzatok nyújthatók ezen alcím bármely tételére.
Eltérő megjelölés hiányában a következő jogalap az alcím minden jogcímcsoportjára és jogcímére vonatkozik.
Jogalap
A mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó
egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet (az egységes közös piacszervezésről
szóló rendelet) (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.).
A közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK,
a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013.
december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 549. o.).
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
05. CÍM — MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

05 07. ALCÍM — AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI GARANCIAALAP (EMGA) ÁLTAL FINANSZÍROZOTT MEZŐGAZDASÁGI KIADÁSOK
PÉNZÜGYI ELLENŐRZÉSE (folytatás)

A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/
EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 671. o.).

05 07 01

Mezőgazdasági kiadások ellenőrzése

05 07 01 02

Ellenőrzési és megelőző intézkedések – Az Unió által teljesített közvetlen fizetések
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

9 130 000

2014. évi teljesítés

6 800 000

6 799 667,58

Megjegyzések

Az előirányzat a távérzékeléses ellenőrzésekkel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál az 1306/2013/EU rendelet 6.
cikkének b) pontjával és 21. cikkével összhangban.

05 07 01 06

A korábbi évek számláinak számviteli vizsgálatára vonatkozó határozatok nyomán az EMOGA Garanciaalap (korábbi
intézkedések) és az EMGA keretében bejelentett megosztott igazgatási kiadások tekintetében a tagállamok javára
végrehajtott pénzügyi korrekciókhoz kapcsolódó kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok

20 000 000

2015. évi előirányzatok

20 000 000

2014. évi teljesítés

19 204 745,65

Megjegyzések

Az előirányzat a számlaelszámolási határozatokból eredő korrekciók fedezésére szolgál az 1306/2013/EU rendelet 51.
cikkével összhangban, amennyiben e határozatok értelmében a korrekciókat a tagállamok javára kell végrehajtani.
Ezenkívül a cukoripar szerkezetátalakítási alapjára vonatkozó számlaelszámolási határozatokból eredő korrekciók
fedezésére is szolgál, amennyiben e korrekciókat a tagállamok javára kell végrehajtani.

Jogalap

A Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról és a közös
agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. február 20-i 320/2006/EK
tanácsi rendelet (HL L 58., 2006.2.28., 42. o.).
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05 07. ALCÍM — AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI GARANCIAALAP (EMGA) ÁLTAL FINANSZÍROZOTT MEZŐGAZDASÁGI KIADÁSOK
PÉNZÜGYI ELLENŐRZÉSE (folytatás)

05 07 01

(folytatás)

05 07 01 07

A korábbi évek számláinak megfelelőségi vizsgálatára vonatkozó határozatok nyomán az EMOGA Garanciaalap
(korábbi intézkedések) és az EMGA keretében bejelentett megosztott igazgatási kiadások tekintetében a tagállamok
javára végrehajtott pénzügyi korrekciókhoz kapcsolódó kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

505 183,59

Megjegyzések
Az előirányzat a megfelelőségi vizsgálatokra vonatkozó határozatokból eredő korrekciók fedezésére szolgál az 1306/
2013/EU rendelet 52. cikkével összhangban, amennyiben e határozatok értelmében a korrekciókat a tagállamok javára
kell végrehajtani.
Ezenkívül a cukoripar szerkezetátalakítási alapjával kapcsolatos megfelelőségi vizsgálatokra vonatkozó határozatokból
eredő korrekciók fedezésére is szolgál, amennyiben e korrekciókat a tagállamok javára kell végrehajtani.

Jogalap
A Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról és a közös
agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. február 20-i 320/2006/EK
tanácsi rendelet (HL L 58., 2006.2.28., 42. o.).

05 07 02

Jogviták rendezése
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

29 500 000

2015. évi előirányzatok

60 500 000

2014. évi teljesítés

92 327 649,50

Megjegyzések
A jogcímcsoport célja, hogy szükség esetén előirányzatot biztosítson azon kiadások fedezésére, amelyek esetében a
Bizottság bírósági határozattal felelőssé tehető, ideértve a kártérítési és kamatigények rendezésének költségeit.
A jogcímcsoport továbbá a Bizottság számára a közös agrárpolitika finanszírozása keretében történt szabálytalanságokról és tévesen kifizetett összegek behajtásáról, továbbá egy információs rendszer e téren történő létrehozásáról,
valamint a 283/72/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 1991. március 4-i 595/91/EGK tanácsi rendelet
(HL L 67., 1991.3.14., 11. o.) 7. cikkének (2) bekezdése értelmében felmerülő valamennyi kiadás fedezésére is szolgál.
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BIZOTTSÁG
05. CÍM — MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

05 08. ALCÍM — POLITIKAI STRATÉGIA ÉS KOORDINÁCIÓ A „MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETEN
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

2015. évi előirányzatok

PK

Kötelezettségvállalások

15 119 325 17 487 116 15 009 325 11 783 396 14 516 206,40 13 732 660,66

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

05 08

POLITIKAI STRATÉGIA
ÉS KOORDINÁCIÓ A
„MEZŐGAZDASÁG ÉS
VIDÉKFEJLESZTÉS”
SZAKPOLITIKAI
TERÜLETEN

05 08 01

Mezőgazdasági számviteli információs
hálózat (FADN)

2

Felmérések a
mezőgazdasági üzemek
szerkezetéről

2

250 000

A mezőgazdasági
felmérések rendszereinek
átalakítása

2

5 681 842

5 437 303

4 773 648

3 160 136

A közvélemény felvilágosítása a közös agrárpolitikáról

2

8 000 000

8 000 000

Európai Mezőgazdasági
Garanciaalap (EMGA)
– Operatív technikai
segítségnyújtás

2

4 382 000

4 382 000

05 08 02

05 08 03

05 08 06

05 08 09

2014. évi teljesítés

1 500 000 19 450 000 16 070 098

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

% 2014–
2016. évi
kifizetések

78,53

249 073,94

175 242,04

11,68

1 751 497,50

1 057 709,07

19,45

7 900 000

7 900 000 10 773 022,80 10 773 022,80

134,66

2 895 000

2 895 000

1 669 972,01

1 669 972,01

0,—

675 359,12

38,11

05 08 77

Kísérleti projektek és
előkészítő intézkedések

05 08 77 01

Kísérleti projekt – A
környezetvédelemre,
állatjóllétre és élelmiszerbiztonságra vonatkozó
uniós szabályozásnak
való megfelelésből eredő
végfelhasználói költségek
értékelése

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Előkészítő intézkedés –
Mezőgazdasági Árak és
Árrések Európai Megfigyelőközpontja

2

p.m.

670 000

p.m.

300 000

86 234,04

387 670,37

57,86

Kísérleti projekt – Csereprogram a fiatal
gazdálkodók számára

2

p.m.

299 969

p.m.

899 905

0,—

599 936,40

200,00

05 08 77 06

05 08 77 08
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05 08. ALCÍM — POLITIKAI STRATÉGIA ÉS KOORDINÁCIÓ A „MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETEN
(folytatás)
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

% 2014–
2016. évi
kifizetések

05 08 77

(folytatás)

05 08 77 09

Előkészítő intézkedés –
Növényi és állati
genetikai erőforrások az
Unióban

2

p.m.

1 144 230

p.m.

1 250 000

1 000 000,—

0,—

0

Kísérleti projekt –
Agropol: határokon
átnyúló, európai
agráripari modellrégió
kialakítása

2

p.m.

480 000

p.m.

600 000

1 200 000,—

0,—

0

05 08 77 11

Kísérleti projekt – Agrárerdészet

2

p.m.

500 000

p.m.

500 000

1 000 000,—

0,—

0

05 08 77 12

Kísérleti projekt – Társadalombiztosítási kártya

2

400 000

200 000

05 08 77 13

Kísérleti projekt – A válságmegelőzés, valamint az
irányítási követelmények
és stratégiák javítása a
mezőgazdasági
ágazatban
2

300 000

150 000

Kísérleti projekt – A
mézelő méhek termelési
láncának átstrukturálása,
valamint a Varroa
fertőzéssel szembeni
ellenálló képességet célzó
nemesítési és szelekciós
program

2

700 000

350 000

Kísérleti projekt – A
termelői szervezetek
legjobb társulási, tevékenységi és támogatási
módjainak elemzése

2

300 000

150 000

1 700 000

3 944 199

p.m.

3 549 905

3 286 234,04

1 662 965,89

42,16

300 000

805 000

5 108 405

8 030 000,—

2 973 552,20

369,39

35 433 167 41 555 618 55 331 373 50 466 940 40 276 006,69 32 045 124,67

77,11

05 08 77 10

05 08 77 14

05 08 77 15

05 08 77. jogcímcsoport –
Részösszeg
05 08 80

Az Unió részvétele a
„Bolygónk élelmezése –
Életre szóló energia”
témájú, 2015. évi
milánói világkiállításon
05 08. alcím –
Összesen

2

5 303 400
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(folytatás)

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. és 174. cikkével összhangban a bevételi kimutatás 6 7 0. jogcímcsoportja alá tartozó
bevételekből további előirányzatok nyújthatók.
Eltérő megjelölés hiányában a következő jogalap az alcím minden jogcímcsoportjára és jogcímére vonatkozik.
Jogalap
A közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK,
a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013.
december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 549. o.).
05 08 01

Mezőgazdasági számviteli információs hálózat (FADN)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

15 119 325

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

17 487 116

Kötelezettségvállalások

15 009 325

Kifizetések

11 783 396

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

14 516 206,40

Kifizetések

13 732 660,66

Megjegyzések
Ez az előirányzat a mezőgazdasági üzemek gazdasági-könyvelési adatait összegyűjtő, feldolgozó, elemző, közzétevő és
terjesztő, valamint az eredményeket elemző eszközök átalánydíjainak és fejlesztésének fedezésére szolgál.
Jogalap
Az Európai Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli
adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról szóló, 2009. november 30-i 1217/2009/EK tanácsi rendelet
(kodifikált változat) (HL L 328., 2009.12.15., 27. o.).
05 08 02

Felmérések a mezőgazdasági üzemek szerkezetéről
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

250 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

1 500 000

Kötelezettségvállalások

19 450 000

Kifizetések

16 070 098

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

249 073,94

Kifizetések

175 242,04

Megjegyzések
Ez az előirányzat az Unión belüli struktúrák figyelemmel kíséréséhez szükséges statisztikai felmérések finanszírozásához
való hozzájárulások fedezésére szolgál, ideértve az Eurofarm adatbázist is.
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05 08 02

(folytatás)

Jogalap
A gazdaságszerkezeti felmérésekről és a mezőgazdasági termelési módszereket vizsgáló felmérésről, valamint az 571/
88/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19-i 1166/2008/EK európai parlament és
tanácsi rendelet (HL L 321., 2008.12.1.,14. o.).

05 08 03

A mezőgazdasági felmérések rendszereinek átalakítása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

5 681 842

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

5 437 303

4 773 648

2014. évi teljesítés

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

3 160 136

1 751 497,50

Kifizetések

1 057 709,07

Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— az Unió mezőgazdasági statisztikai rendszereinek fejlesztésével kapcsolatos ráfordítások,
— támogatások, szerződésben vállalt kiadások, valamint az adatbázisok vásárlásával és konzultációjával kapcsolatos
szolgáltatásokra vonatkozó kifizetéseket tartalmazó kiadások,
— támogatások, szerződésben vállalt kiadások, valamint a mezőgazdasági ágazat modellezésével és a rövid és
középtávú piaci előrejelzésekkel, a mezőgazdasági strukturális trendekkel, valamint az eredmények terjesztésével
kapcsolatos szolgáltatásokra vonatkozó kifizetéseket tartalmazó kiadások,
— támogatások, szerződésben vállalt kiadások, valamint a távérzékelés működtetésének végrehajtásával, területi
mintavétellel és a mezőgazdasági statisztikákhoz szükséges agrármeteorológiai modellekkel kapcsolatos szolgáltatásokra vonatkozó kifizetéseket tartalmazó kiadások,
— támogatások, szerződésben vállalt kiadások, valamint a mezőgazdasági politika mutatószámainak kifejlesztésével és
gazdasági elemzések elvégzésével kapcsolatos szolgáltatásokra vonatkozó kifizetéseket tartalmazó kiadások,
— támogatások, szerződésben vállalt kiadások, valamint az 1306/2013/EU rendelet 6. cikkének c) pontjával és 22.
cikkével összhangban a mezőgazdasági erőforrások monitoringjához és a közös agrárpolitika elemzéséhez,
irányításához, monitoringjához és végrehajtásához, valamint a közös monitoring- és értékelési keretnek az 1306/
2013/EU rendelet 6. cikkének a) pontja és 110. cikke szerinti megvalósításához kapcsolódó szolgáltatásokra
vonatkozó kifizetéseket tartalmazó kiadások,
— a 78/2008/EK tanácsi rendelet szerint vállalt fennálló kötelezettségvállalások.
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05 08 03

(folytatás)
Jogalap
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Bizottság intézményi szintű
előjogaiból eredő feladatok.
A közösségi agrárstatisztika tökéletesítéséről szóló, 1996. június 25-i 96/411/EK tanácsi határozat (HL L 162.,
1996.7.1., 14. o.).
Az 1999–2003 közötti agrárstatisztikákhoz a légi felmérés és a távérzékelés technikáinak alkalmazásáról szóló, 2000.
május 22-i 1445/2000/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 163., 2000.7.4., 1. o.).
A közös mezőgazdasági politika keretében telepített távérzékelési alkalmazások segítségével a Bizottság által a
2008–2013 közötti időszakban meghozandó intézkedésekről szóló, 2008. január 21-i 78/2008/EK tanácsi rendelet
(HL L 25., 2008.1.30., 1. o.).

05 08 06

A közvélemény felvilágosítása a közös agrárpolitikáról
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

8 000 000

2014. évi teljesítés

7 900 000

10 773 022,80

Megjegyzések
Az előirányzat a közös agrárpolitika megismertetésének, végrehajtásának és továbbfejlesztésének elősegítését, valamint a
szóban forgó politika tartalmának és célkitűzéseinek a közvéleményben való tudatosítását célzó uniós tájékoztatatási
intézkedések fedezésére szolgál az 1306/2013/EU rendelet 45. cikkével összhangban.
Ezek az intézkedések lehetnek harmadik felek által előterjesztett éves munkaprogramok vagy más egyedi intézkedések
és/vagy a Bizottság kezdeményezése alapján végrehajtott tevékenységek.

05 08 09

Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) – Operatív technikai segítségnyújtás
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

4 382 000

2014. évi teljesítés

2 895 000

1 669 972,01

Megjegyzések
Az előirányzat az 1306/2013/EU rendelet 6. cikke a) és d)–f) pontjának megfelelő kiadások fedezésére szolgál.
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05 08 09

(folytatás)
Az előirányzat az 1306/2013/EU rendelet 89. cikke (5) bekezdésének a) pontjában előírt, a borászati termékek
analitikai adatbankjának létrehozásával kapcsolatos kiadásokat is tartalmazza.

05 08 77

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

05 08 77 01

Kísérleti projekt – A környezetvédelemre, állatjóllétre és élelmiszer-biztonságra vonatkozó uniós szabályozásnak való
megfelelésből eredő végfelhasználói költségek értékelése
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

675 359,12

Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
05 08 77 06

Előkészítő intézkedés – Mezőgazdasági Árak és Árrések Európai Megfigyelőközpontja
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

670 000

Kötelezettségvállalások

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

300 000

Kötelezettségvállalások

86 234,04

Kifizetések

387 670,37

Megjegyzések
Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
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(folytatás)

05 08 77

(folytatás)

05 08 77 08

Kísérleti projekt – Csereprogram a fiatal gazdálkodók számára
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

p.m.

299 969

Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

p.m.

899 905

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

599 936,40

Megjegyzések

Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Jogalap

Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
05 08 77 09

Előkészítő intézkedés – Növényi és állati genetikai erőforrások az Unióban
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

1 144 230

Kötelezettségvállalások

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

1 250 000

Kötelezettségvállalások

1 000 000,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések

Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Jogalap

Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
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(folytatás)

05 08 77

(folytatás)

05 08 77 10

Kísérleti projekt – Agropol: határokon átnyúló, európai agráripari modellrégió kialakítása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

p.m.

480 000

Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

p.m.

600 000

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 200 000,—

0,—

Megjegyzések

Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Jogalap

Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
05 08 77 11

Kísérleti projekt – Agrárerdészet
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

500 000

Kötelezettségvállalások

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

500 000

Kötelezettségvállalások

1 000 000,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések

Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Jogalap

Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
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(folytatás)

05 08 77

(folytatás)

05 08 77 12

Kísérleti projekt – Társadalombiztosítási kártya
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

400 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

200 000

Megjegyzések

A vidék elnéptelenedése Unió-szerte közös kihívásokkal jár, és amely különösen Közép- és Kelet-Európában okoz
gondot. Az intelligens ökoszociális falvak projektje több különféle típusú „intelligens falu” modelljét dolgozza ki az
Unióban, különös figyelmet szentelve a Visegrádi Csoport országaira.
A projekt reprodukálható, szociális szempontból hasznos falumintákat dolgoz ki, és a legjobban bevált gyakorlatok
meghatározása révén ösztönző erővel hat, illetve egy ikt/online módszer révén támogatást nyújt.
A projekt a növekedés előmozdítására és a munkahelyteremtésre összpontosít a vidéki területeken az alábbiak révén:
— az uniós vidéki területek közös vonásainak elemzése (különös tekintettel a visegrádi országokra): infrastruktúra,
különféle erőforrások, szolgáltatások, piachoz való hozzáférés, a digitális egységes piac kínálta lehetőségek,
kapcsolatok az ökogazdasággal és a körforgásos gazdasággal (az innováció, a precíziós gazdálkodás, a környezetvédelem irányítása, a helyi megújuló energiák, az ellátási lánc, a szolgáltatások, a helyi élelmiszerek tekintetében), az
életminőség és a foglalkoztatás javításának lehetőségei, figyelembe véve a nők és fiatalok jelentőségét,
— a bevált gyakorlatok és a hatékony programok kiválasztása az Unió vidéki területeiről, a fenntartható környezetvédelem és faluvezetés elemzése a fent felsoroltak szempontjából. A projekt regionális esettanulmányokat, filmfelvételeket, ikt-t és dokumentációt használ, miközben azonosítja a bevált gyakorlatokat,
— esettanulmányok értékelése a régiók helyi közigazgatásának, tudományos szakembereinek, helyi közösségeinek,
magánszektorának és civil szervezeteinek bevonásával,
— több ökoszociális irányultságú, reprodukálható intelligensfalu-modell kidolgozása az intézkedések végrehajtásához
szükséges számítástechnikai támogatás létrehozásával.

Jogalap

Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
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05 08 77

(folytatás)

05 08 77 13

Kísérleti projekt – A válságmegelőzés, valamint az irányítási követelmények és stratégiák javítása a mezőgazdasági
ágazatban
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

300 000

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

150 000

Megjegyzések
A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, szóló 1308/2013/EU rendelet horizontális és
ágazati válságmegelőző és -kezelő intézkedésekre is kiterjed a mezőgazdaság terén.
Ugyanakkor a rendelet nem határozza meg pontosan, hogy mit ért „válsághelyzet” alatt. Ezért fontos megalkotni a
válsághelyzetek tipológiáját.
A kísérleti projekt létrehozza azon paraméterek listáját, amelyek célja a mezőgazdasági válságmegelőző és -kezelő
intézkedések végrehajtásának egyértelműbbé és egyszerűbbé tétele.
Ezen túlmenően a felmérné a piacfigyelők/megfigyelőközpontok létrehozásának megvalósíthatóságát; ezek feladata az
alapok megteremtése a válsághelyzetek és a piaci ingadozás jobb kezeléséhez azáltal, hogy korai előrejelzést adnak,
amennyiben válaszintézkedéseket kell hozni.
A fő cél annak tisztázása, hogy az európai gazdálkodók rendelkezésére álló eszközök milyen feltételek mellett vethetők
be az elmúlt években egyre gyakoribbá váló természeti csapásoknak és a piaci ingadozásnak való kitettség csökkentésére.
Európának fel kell készülnie arra, hogy a mezőgazdasági ágazat válságait hatékonyabban kezelje.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
05 08 77 14

Kísérleti projekt – A mézelő méhek termelési láncának átstrukturálása, valamint a Varroa fertőzéssel szembeni ellenálló
képességet célzó nemesítési és szelekciós program
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

700 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

350 000

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések
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(folytatás)

05 08 77

(folytatás)

05 08 77 14

(folytatás)
Megjegyzések
A méhek kipusztulása Unió szerte érezteti hatását, csökkentve a beporzás mennyiségét és veszélyeztetve a biológiai
sokféleséget és a közegészséget. Az Uniónak képesnek kell lennie e probléma kezelésére, mégpedig egy olyan, a
termeléstől a fogyasztásig terjedő valódi gazdasági stratégia kidolgozásával, amely a méztermelés valamennyi
láncszemét tekintetbe veszi.
E kísérleti projekt összefogja az innovációra, a társadalmi befogadásra és a munkahelyteremtésre vonatkozó különböző
európai stratégiákat annak érdekében, hogy ezeket összekapcsolva megváltoztassa a közös agrárpolitika irányultságát és
támogassa a fokozottabb fenntarthatóság és az – elsősorban a Varroa fertőzéssel szemben – ellenálló méhpopuláció
kitenyésztését is magában foglaló gyakorlati kutatás felé elmozduló mezőgazdaság fejlődését.
A projekt módszertana:
— kiegészítő és integrált intézkedések sorozatának végrehajtása, így genetikai szelekció (különösen a Varroa
fertőzésnek ellenálló fajok kiválasztása), fajmegőrzési célú szaporítás, méhészeti/egészségügyi képzés (a méhek
viselkedése, állatorvosi és egészségügyi technikák),
— helyi méhcsaládok, méhanyák reprodukciója és méhtenyésztő telepek támogatása,
— együttműködés a problémával foglalkozó tudósokkal és tudományos intézetekkel a maximális szinergia elérése
érdekében (többek között a mézelő méhekkel kapcsolatban az Unióban már futó kutatási programok
összekapcsolása révén).
Nagy szükség van konkrét, különösen a Varroa fertőzéssel szemben ellenálló méhek kiválasztására irányuló alkalmazott
kutatásokra a mézelő méhek megmentése érdekében, valamint olyan gyakorlati megoldások finanszírozására,
amelyeknek köszönhetően az önkéntesek hozzáférnek az Unió által támogatott tudományos intézetekben folyó
méhészeti projektek alapvető kutatási eredményeihez.
Semmilyen, már működő programból nem lehet finanszírozni a know-how átadását, az említett módszertan végrehajtását és a kommunikációs eszközök támogatását. Az első Európai Méhészeti Képzési Központ lenne a kísérleti
projekt hídfőállása az alábbi kérdésekben: kutatás, kiválasztás és megőrzés, újratelepítés és biológiai sokszínűség.
Bár a méhészet rendkívül fontos szerepet tölt be a mezőgazdaságban, a legtöbb méhész és tenyésztő önkéntes. Ami a
beporzást és méztermelést illeti, vannak olyan hivatásos méhészek és kisvállalkozások, amelyek nagyobb méhkolóniákkal foglalkoznak. Ám e hivatásos méhészek gyakran olyan tenyésztő csoportoktól kapják a szaporítóanyagot,
amelyek főként önkéntesekből állnak össze.
Ennek az az eredménye, hogy a méhészközösségben minimális a rendelkezésre álló költségvetés a Varroa fertőzésnek
ellenálló méhfajták kitenyésztésére irányuló kutatási eredmények alkalmazására az önkéntesek (méhészek) és az ezzel
foglalkozó tudományos szakemberek uniós szintű összekapcsolása révén. A kísérleti projekt megoldást kíván találni erre
a gyakorlati hiányosságra a hetedik keretprogram SmartBees programjában és a nemzeti méhészeti programokban.
A fellépés mérhető eredményei a 2016–2020 közötti időszakban várhatóan elérik a 7 milliárd eurót, a következők
szerint:
— 10 millió kaptárnak az Unióban történő létrehozása több mint 2 milliárd eurós üzleti forgalmat jelent,
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05 08 77

(folytatás)

05 08 77 14

(folytatás)
— az egy kaptár működtetéséhez szükséges felszerelések beszerzése és az ennek megfelelő termelés a kaptár gyártói és
értékesítői számára több mint 3 milliárd eurós üzleti forgalmat jelent,
— az uniós méztermelés 10 millió kaptár létrehozásából eredő növekedése helyettesíti a harmadik országokból érkező
jelenlegi éves behozatalt (a kereslet 50 %-a), és több mint 2 milliárd eurós üzleti forgalmat képvisel.
Az uniós mezőgazdasági termelés fenntartásához és mennyiségi és minőségi fejlesztéséhez szükséges beporzás
megerősítése a mezőgazdasági termelés növelésén kívül lehetővé teszi a termelők részére a termeléskiesés ellensúlyozására nyújtott támogatások mértékének csökkentését.
30 000 új munkahely létrehozása 30 000 kapcsolódó munkahelyet eredményezne, ami összesen 60 000 új álláshelyet
jelent.

Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
05 08 77 15

Kísérleti projekt – A termelői szervezetek legjobb társulási, tevékenységi és támogatási módjainak elemzése
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

300 000

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

150 000

Megjegyzések
Ez a kísérleti projekt az alábbiakat elemzi:
— a gazdálkodók társulását és termelői szervezetek keretében folytatott együttműködését ösztönző, illetve ettől
elrettentő eszközök,
— a termelői szövetkezetek tevékenységének hatékony végrehajtását és tagjaik támogatását leginkább elősegítő
irányítási megoldások, együttműködési területek és kínálat-koncentrálódási szintek,
— a közös agrárpolitika által a támogatott termelői szövetkezetek részére felajánlható leghatékonyabb pénzügyi és jogi
eszközök.
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05 08. ALCÍM — POLITIKAI STRATÉGIA ÉS KOORDINÁCIÓ A „MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETEN
(folytatás)

05 08 77

(folytatás)

05 08 77 15

(folytatás)

Jogalap

Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

05 08 80

Az Unió részvétele a „Bolygónk élelmezése – Életre szóló energia” témájú, 2015. évi milánói világkiállításon

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

300 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

805 000

Kötelezettségvállalások

5 303 400

2014. évi teljesítés

Kifizetések

5 108 405

Kötelezettségvállalások

8 030 000,—

Kifizetések

2 973 552,20

Megjegyzések

Az előirányzat a 2015-ben Milánóban megrendezett, „Bolygónk élelmezése – Életre szóló energia” témájú világkiállításon való uniós részvétel finanszírozására szolgál.

Az előirányzatok célja az EU-nak az olasz pavilon keretében való részvételéhez kapcsolódó, alapforgatókönyv szerinti
költségek (a hely bérleti díja, a stand felállításával és feldíszítésével kapcsolatos kiadások, a folyó költségek), valamint az
EXPO 2015 tudományos programjának előkészítő és kezdeti szakaszával, többek között a szakpolitikai támogató
célokat szolgáló alapadatok összegyűjtésével kapcsolatos költségek fedezése. Az események és kiállítások szervezésének
költségét (például a szakértőkkel, a kiállítási anyagokkal stb. kapcsolatos költségek megtérítését) az érintett szakpolitikai
terület szerinti vonatkozó egyedi programok előirányzatai fedezik.

Jogalap

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdésének d) pontja szerinti, a Bizottság intézményi szintű
előjogaiból eredő feladat.
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05 09. ALCÍM — „HORIZONT 2020” – MEZŐGAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ

Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK Kötelezettségvállalások

05 09

„HORIZONT 2020” –
MEZŐGAZDASÁGGAL
KAPCSOLATOS
KUTATÁS ÉS
INNOVÁCIÓ

05 09 03

Társadalmi kihívások

05 09 03 01

Megfelelő tartalékok
biztosítása biztonságos
és jó minőségű élelmiszerekből és más,
bioalapú termékekből 1,1
05 09 03. jogcímcsoport
– Részösszeg

05 09 50

Az (Európai
Gazdasági Térségen
kívüli) harmadik felek
kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból származó
előirányzatok

05 09 50 01

Az (Európai Gazdasági
Térségen kívüli)
harmadik felek kutatási
és technológiafejlesztési
hozzájárulásaiból
származó
előirányzatok
(2014–2020)
1,1
05 09 50. jogcímcsoport
– Részösszeg
05 09. alcím –
Összesen

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

% 2014–
2016. évi
kifizetések

214 205 269

79 277 928 101 455 799

19 076 239 52 095 604,— 1 165 882,—

1,47

214 205 269

79 277 928 101 455 799

19 076 239 52 095 604,— 1 165 882,—

1,47

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

11 730,—

0,—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

11 730,—

0,—

214 205 269

79 277 928 101 455 799

19 076 239 52 107 334,— 1 165 882,—

1,47

Megjegyzések

E megjegyzések az ebben az alcímben található valamennyi költségvetési sorra alkalmazandók.
Az előirányzat a 2014–2020-ra szóló „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramban kerül felhasználásra.
A „Horizont 2020” kulcsfontosságú szerepet tölt be az Európa 2020 stratégia „Innovatív Unió” elnevezésű kiemelt
kezdeményezése, valamint egyéb kiemelt kezdeményezések, nevezetesen az „Erőforrás-hatékony Európa”, az „Iparpolitika a globalizáció korában” és az „Európai digitális menetrend” végrehajtásában, emellett pedig az Európai Kutatási
Térség (EKT) fejlesztésében és működésében. A „Horizont 2020” keretprogram kellő mennyiségű további kutatás-,
fejlesztés- és innovációfinanszírozás mozgósítása révén hozzájárul a tudás- és innovációalapú gazdaságnak az Unió
egészében történő kiépítéséhez.
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05 09. ALCÍM — „HORIZONT 2020” – MEZŐGAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ (folytatás)

A keretprogram az Európai Unió működéséről szóló szerződés 179. cikkében megállapított általános célkitűzések
megvalósítása érdekében kerül végrehajtásra, hogy hozzájáruljon az Európai Kutatási Térségen alapuló, tudásalapú
társadalom létrehozásához azáltal, hogy az egész Unióban valamennyi szinten támogatja a határokon átnyúló
együttműködést, az emberi tudás végső határáig fokozza az európai kutatás dinamizmusát, kreativitását és kiválóságát,
minőségileg és mennyiségileg erősíti az európai kutatási és technológiai humánerőforrást, valamint Európa-szerte a
kutatási és innovációs kapacitást, és gondoskodik legelőnyösebb kihasználásukról.

Ugyancsak e jogcímcsoportok és jogcímek fedezik a Bizottság által szervezett, Európa-szerte érdeklődésre számot tartó
magas szintű tudományos és technológiai találkozók, konferenciák, munkaértekezletek és szemináriumok költségeit, az
Unió nevében – többek között az Európai Kutatási Térséggel összefüggésben – uniós cselekvésre megfelelő új kutatási
területek vizsgálata érdekében végzett, magas szintű tudományos és technológiai elemzésekhez és értékelésekhez
biztosított finanszírozást, valamint a programok – köztük a korábbi keretprogramokhoz tartozó intézkedések –
eredményeinek figyelemmel kíséréséhez és közzétételéhez kapcsolódó kiadásokat.

Az előirányzat a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról, valamint az 1906/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i
1290/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 347., 2013.12.20., 81. o.) összhangban kerül
felhasználásra.

Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az ezen alcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államoktól származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e
szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete alapján, amely az
általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

E projektek közül néhány esetében harmadik országok, illetve harmadik országok intézményei is részt vehetnek a
tudományos és műszaki kutatás területén folytatott európai együttműködésben. A bevételi kimutatás 6 0 1 3. és 6 0 1
5. jogcíme alá tartozó pénzügyi hozzájárulásokból a költségvetési rendelet 21. cikke alapján további előirányzatok
nyújthatók.

A tudományos és műszaki kutatás terén folyó európai együttműködésben részt vevő államoktól származó, a bevételi
kimutatás 6 0 1 6. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 21. cikkének megfelelően további
előirányzatok nyújthatók.

A tagjelölt országok és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók.

A külső szervezetek által uniós tevékenységekhez nyújtott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 3.
jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 21. cikke alapján további előirányzatok nyújthatók.

További előirányzatok rendelkezésre bocsátására a 05 09 50 01. jogcím alatt kerül sor.

Az ezen alcímhez tartozó igazgatási előirányzatok rendelkezésre bocsátására a 05 01 05. jogcímcsoport alatt kerül sor.
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05 09. ALCÍM — „HORIZONT 2020” – MEZŐGAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ (folytatás)

05 09 03

Társadalmi kihívások
Megjegyzések

A „Horizont 2020” keretprogram e prioritása közvetlen válasz az Európa 2020 stratégiában kijelölt szakpolitikai
prioritásokra és társadalmi kihívásokra. Az érintett tevékenységek végrehajtása a kihívásokból kiinduló olyan
megközelítés alkalmazásával történik, mely egyesíti a különféle területekhez, technológiáikhoz és tudományágakhoz
kapcsolódó erőforrásokat és ismereteket. A tevékenységek a kutatástól a piacig elvezető teljes folyamatra kiterjednek,
mostantól kiemelt hangsúlyt helyezve az innovációhoz kapcsolódó tevékenységekre, például a kísérletezésre, a demonstrációra, a tesztelési környezetekre, a közbeszerzések támogatására, a terméktervezésre, a végfelhasználó-központú
innovációra, a szociális innovációra és az innovatív megoldások piaci elterjedésére. A tevékenységek uniós szinten
közvetlenül támogatják a megfelelő ágazati szakpolitikai kompetenciákat.

05 09 03 01

Megfelelő tartalékok biztosítása biztonságos és jó minőségű élelmiszerekből és más, bioalapú termékekből
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

214 205 269

Kifizetések

79 277 928

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

101 455 799

Kifizetések

19 076 239

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

52 095 604,—

Kifizetések

1 165 882,—

Megjegyzések

E tevékenység fenntarthatóbb és termelékenyebb mezőgazdasági és erdőgazdálkodási rendszerek létrehozására és ezzel
párhuzamosan a vidéki területek fejlődését előmozdító szolgáltatások, koncepciók és politikák kidolgozására irányul. A
tevékenységnek ezenkívül hangsúlyozott célja az is, hogy mindenki egészséges és biztonságos élelmiszerhez jusson, és
teret nyerjenek az olyan versenyképes élelmiszer-feldolgozási módszerek, amelyek kevesebb nyersanyagot használnak
fel, és kevesebb melléktermék keletkezésével járnak. Ezzel egyidejűleg erőfeszítések megtételére kerül sor az élő vízi
erőforrások fenntartható módon történő kiaknázása érdekében (például fenntartható és környezetbarát halászati formák
kialakítása révén). További cél a bioalapú termékek előállításával foglalkozó, alacsony szén-dioxid-kibocsátású, erőforráshatékony, fenntartható és versenyképes európai iparágak fejlődésének előmozdítása is.

Jogalap

A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról és a 2006/971/EK, a 2006/972/EK, a 2006/973/EK, a 2006/974/EK és a 2006/975/EK határozatok hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 3-i 2013/743/EU tanácsi határozat (HL L 347., 2013.12.20., 965. o.).

A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L
347., 2013.12.20., 104. o.).
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05 09 50

Az (Európai Gazdasági Térségen kívüli) harmadik felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból
származó előirányzatok

05 09 50 01

Az (Európai Gazdasági Térségen kívüli) harmadik felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból származó
előirányzatok (2014–2020)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

11 730,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az olyan bevételekkel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál, amelyek a 2014–2020-as időszakban
további előirányzatok nyújtását teszik lehetővé a kutatási és technológiafejlesztési projektekben részt vevő (az Európai
Gazdasági Térségen kívüli) harmadik felek vagy harmadik országok hozzájárulásaiból.
A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban a bevételi kimutatás 6 0 1 3., 6 0 1 5., 6 0 1 6., 6 0 3 1. és 6 0 3 3.
jogcíme alá tartozó bevételekből további előirányzatok nyújthatók.
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06. CÍM
MOBILITÁS ÉS KÖZLEKEDÉS
Az előirányzatok (2016 és 2015) és az egyenleg (2014) általános összegzése
Cím
Alcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

06 01

A „MOBILITÁS ÉS KÖZLEKEDÉS” SZAKPOLITIKAI
TERÜLETTEL KAPCSOLATOS
IGAZGATÁSI KIADÁSOK

06 02

EURÓPAI KÖZLEKEDÉSPOLITIKA

06 03

HORIZONT 2020 – A
KÖZLEKEDÉSSEL
KAPCSOLATOS KUTATÁS ÉS
INNOVÁCIÓ

Kötelezettségvállalások

71 348 528

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

3 931 587 922 1 909 318 257 2 272 028 544 1 803 202 715 2 586 561 073,65

930 476 079,29

234 117 242

75 145 385

Kötelezettségvállalások

72 407 093,67

315 196 545

75 145 385

Kifizetések

2014. évi teljesítés

72 407 093,67

216 540 737

71 348 528

2015. évi előirányzatok

177 949 829

219 730 498,37

34 671 034,17

06. cím – Összesen 4 219 477 187 2 295 863 330 2 581 291 171 2 056 297 929 2 878 698 665,69 1 037 554 207,13
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06 01. ALCÍM — A „MOBILITÁS ÉS KÖZLEKEDÉS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

Az 1., 2., 3. és 5. jogcímcsoport részletezése a(z) XX 01. fejezetben található.
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

PK

06 01

A „MOBILITÁS ÉS KÖZLEKEDÉS”
SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL
KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK

06 01 01

A „Mobilitás és közlekedés” szakpolitikai területen foglalkoztatott
tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások 5,2

06 01 02

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

35 442 852

41 352 248

42 269 821,73

119,26

A „Mobilitás és közlekedés” szakpolitikai területen foglalkoztatott
külső munkatársakkal
kapcsolatos és egyéb igazgatási
kiadások

06 01 02 01 Külső munkatársak

5,2

2 276 288

2 288 852

2 032 764,39

89,30

06 01 02 11 Egyéb igazgatási kiadások

5,2

2 061 310

2 097 882

2 712 557,62

131,59

4 337 598

4 386 734

4 745 322,01

109,40

2 262 001

2 625 291

3 047 243,22

134,71

2 500 000

2 953 000

1 968 744,92

78,75

2 500 000

2 953 000

1 968 744,92

78,75

06 01 02. jogcímcsoport –
Részösszeg
06 01 03

06 01 04

A „Mobilitás és közlekedés” szakpolitikai terület információs és
kommunikációs technológiai
eszközökkel és szolgáltatásokkal
kapcsolatos kiadásai
5,2
A „Mobilitás és közlekedés” szakpolitikai terület tevékenységeihez
és programjaihoz kapcsolódó
támogatási kiadások

06 01 04 01 Az Európai Hálózatfinanszírozási
Eszközzel (CEF) kapcsolatban
felmerülő kiadások – Közlekedés

1,1

06 01 04. jogcímcsoport –
Részösszeg
06 01 05

A „Mobilitás és közlekedés” szakpolitikai területbe tartozó kutatási
és innovációs programokhoz
kapcsolódó támogatási kiadások

06 01 05 01 A kutatási és innovációs
programokat végrehajtó tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások –
„Horizont 2020”

1,1

4 728 548

5 052 336

5 252 344,—

111,08

06 01 05 02 A kutatási és innovációs
programokat végrehajtó külső
munkatársakkal kapcsolatos
kiadások – „Horizont 2020”

1,1

2 318 624

2 400 000

2 768 667,—

119,41
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BIZOTTSÁG
06. CÍM — MOBILITÁS ÉS KÖZLEKEDÉS

06 01. ALCÍM — A „MOBILITÁS ÉS KÖZLEKEDÉS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

06 01 05

Megnevezés

PK

2016. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

(folytatás)

06 01 05 03 A kutatási és innovációs programokkal kapcsolatos egyéb igazgatási kiadások – „Horizont 2020”

1,1

06 01 05. jogcímcsoport –
Részösszeg
06 01 06

2015. évi előirányzatok

595 089

566 751

771 552,79

129,65

7 642 261

8 019 087

8 792 563,79

115,05

11 583 398,—

77,17

Végrehajtó ügynökségek

06 01 06 01 Innovációs és Hálózati Projektek
Végrehajtó Ügynökség – Hozzájárulás az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből

1,1

15 010 344

14 413 000

06 01 06 03 Innovációs és Hálózati Projektek
Végrehajtó Ügynökség – Hozzájárulás a Kohéziós Alapból

1,2

4 153 472

1 396 025

06 01 06. jogcímcsoport –
Részösszeg

19 163 816

15 809 025

11 583 398,—

60,44

06 01. alcím – Összesen

71 348 528

75 145 385

72 407 093,67

101,48

06 01 01

A „Mobilitás és közlekedés” szakpolitikai területen foglalkoztatott tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal
kapcsolatos kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

35 442 852

2014. évi teljesítés

41 352 248

42 269 821,73

06 01 02

A „Mobilitás és közlekedés” szakpolitikai területen foglalkoztatott külső munkatársakkal kapcsolatos és egyéb
igazgatási kiadások

06 01 02 01

Külső munkatársak
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2 276 288

06 01 02 11

2014. évi teljesítés

2 288 852

2 032 764,39

Egyéb igazgatási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

2 061 310

2014. évi teljesítés

2 097 882

2 712 557,62

2016.2.24.

HU
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
06. CÍM — MOBILITÁS ÉS KÖZLEKEDÉS

06 01. ALCÍM — A „MOBILITÁS ÉS KÖZLEKEDÉS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

06 01 03

A „Mobilitás és közlekedés” szakpolitikai terület információs és kommunikációs technológiai eszközökkel és
szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásai
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2 262 001

2014. évi teljesítés

2 625 291

3 047 243,22

06 01 04

A „Mobilitás és közlekedés” szakpolitikai terület tevékenységeihez és programjaihoz kapcsolódó támogatási
kiadások

06 01 04 01

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközzel (CEF) kapcsolatban felmerülő kiadások – Közlekedés
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

2 500 000

2014. évi teljesítés

2 953 000

1 968 744,92

Megjegyzések
Az előirányzat az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a
680/2007/EK és 67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1316/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 348., 2013.12.20., 129. o.) 2. cikkének (7) bekezdésében és 5. cikke (2)
bekezdésének b) pontjában meghatározott és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz program, illetve a transzeurópai
közlekedési hálózatokra (TEN-T) vonatkozó iránymutatások végrehajtásához közvetlenül kapcsolódó „programtámogató fellépések” fedezésére szolgál. Ez magában foglalja az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz célkitűzésének
eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tanulmányokkal, szakértői találkozókkal, tájékoztatással, kiadványokkal, szoftverekkel, adatbázisokkal és támogató fellépésekkel kapcsolatos kiadásokat is.
Jogalap
Lásd a 06 02 01. jogcímcsoportot.
06 01 05

A „Mobilitás és közlekedés” szakpolitikai területbe tartozó kutatási és innovációs programokhoz kapcsolódó
támogatási kiadások

06 01 05 01

A kutatási és innovációs programokat végrehajtó tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások –
„Horizont 2020”
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

4 728 548

2014. évi teljesítés

5 052 336

5 252 344,—

Megjegyzések
Az előirányzat a kutatási és innovációs programokat: a „Horizont 2020” keretprogramot végrehajtó és az engedélyezett
létszámtervek alapján a nem nukleáris programok közvetett cselekvéseivel összefüggésben foglalkoztatott tisztviselőkre
és ideiglenes alkalmazottakra vonatkozó kiadások fedezésére szolgál, beleértve az uniós küldöttségeken foglalkoztatott
tisztviselőket és ideiglenes alkalmazottakat is.
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
06. CÍM — MOBILITÁS ÉS KÖZLEKEDÉS

06 01. ALCÍM — A „MOBILITÁS ÉS KÖZLEKEDÉS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

06 01 05

(folytatás)

06 01 05 01

(folytatás)
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az Unió általános költségvetésének elválaszthatatlan részét képezi.
Jogalap
Lásd a 06 03. alcímet.

06 01 05 02

A kutatási és innovációs programokat végrehajtó külső munkatársakkal kapcsolatos kiadások – „Horizont 2020”
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

2 318 624

2014. évi teljesítés

2 400 000

2 768 667,—

Megjegyzések
Az előirányzat a kutatási és innovációs programokat: a „Horizont 2020” keretprogramot a nem nukleáris programok
közvetett cselekvései vonatkozásában végrehajtó külső személyzet igénybevételével kapcsolatos kiadások fedezésére
szolgál, beleértve az uniós küldöttségeken alkalmazott külső személyzetet is.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az Unió általános költségvetésének elválaszthatatlan részét képezi.
Jogalap
Lásd a 06 03. alcímet.
06 01 05 03

A kutatási és innovációs programokkal kapcsolatos egyéb igazgatási kiadások – „Horizont 2020”
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

595 089

2014. évi teljesítés

566 751

771 552,79

2016.2.24.
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
06. CÍM — MOBILITÁS ÉS KÖZLEKEDÉS

06 01. ALCÍM — A „MOBILITÁS ÉS KÖZLEKEDÉS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

06 01 05

(folytatás)

06 01 05 03

(folytatás)
Megjegyzések
Az előirányzat kutatási és innovációs programoknak: a „Horizont 2020” keretprogramnak a nem nukleáris programok
közvetett cselekvései vonatkozásában végzett teljes irányítására vonatkozó egyéb igazgatási kiadások fedezésére szolgál,
beleértve az uniós küldöttségeken alkalmazott munkatársakkal kapcsolatban felmerülő egyéb igazgatási kiadásokat is.
Az előirányzat továbbá az e jogcím alá tartozó program vagy intézkedések célkitűzéseinek eléréséhez közvetlenül
kapcsolódó tanulmányokkal, szakértői találkozókkal, tájékoztatással és kiadványokkal kapcsolatos kiadások, valamint
minden más technikai és igazgatási jellegű segítségnyújtáshoz kapcsolódó kiadás fedezésére szolgál, kivéve a Bizottság
által eseti jellegű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett hatósági feladatokat.
Célja továbbá, hogy fedezze a program vagy projektek meghatározásával, előkészítésével, irányításával, figyelemmel
kísérésével, ellenőrzésével és felülvizsgálatával kapcsolatos technikai és igazgatási jellegű segítségnyújtáshoz, így például
a konferenciákhoz, műhelytalálkozókhoz, szemináriumokhoz, informatikai rendszerek fejlesztéséhez és karbantartásához, kiküldetésekhez, képzésekhez és reprezentációhoz kapcsolódó kiadásokat.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az Unió általános költségvetésének elválaszthatatlan részét képezi.
Jogalap
Lásd a 06 03. alcímet.

06 01 06

Végrehajtó ügynökségek

06 01 06 01

Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség – Hozzájárulás az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

15 010 344

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

14 413 000

11 583 398,—

Megjegyzések
Az előirányzat az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség azon személyzeti és igazgatási kiadásainak
fedezését szolgáló támogatást tartalmazza, amelyek az Ügynökségnek a 2000–2006 és a 2007–2013 közötti időszakra
vonatkozó transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) program által finanszírozott projektek lezárása során az Európai
Hálózatfinanszírozási Eszköz program irányításában történő részvételével kapcsolatban merülnek fel.
A Végrehajtó Ügynökség létszámtervét az e szakaszhoz csatolt „Személyzet” című melléklet tartalmazza.

L 48/694

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
06. CÍM — MOBILITÁS ÉS KÖZLEKEDÉS

06 01. ALCÍM — A „MOBILITÁS ÉS KÖZLEKEDÉS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

06 01 06

(folytatás)

06 01 06 01

(folytatás)

Jogalap

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.).

A transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról és a 661/2010/EU határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1315/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L
348., 2013.12.20., 1. o.).

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és
67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1316/2013/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 348., 2013.12.20., 129. o.).

Jogi hivatkozások

A 2008. október 7-i C(2008) 5538 határozattal módosított, a transzeurópai közlekedési hálózat terén nyújtott
támogatással kapcsolatos közösségi programok – különösen a közösségi költségvetésben szereplő előirányzatok
teljesítését érintő – végrehajtásához kötődő feladatok elvégzése céljából a Transzeurópai Közlekedési Hálózat Végrehajtó
Hivatalára ruházott hatáskörökről szóló, 2007. november 5-i C(2007) 5282 bizottsági határozat.

Az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség létrehozásáról és a 2008/593/EK határozattal módosított
2007/60/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 23-i 2013/801/EU bizottsági végrehajtási
határozat (HL L 352., 2013.12.24., 65. o.).

A közlekedési, energetikai és távközlési infrastruktúra, valamint a közlekedési és energetikai kutatás és innováció terén
az uniós programok – különösen az uniós költségvetésben szereplő előirányzatok felhasználását érintő – végrehajtásához kötődő feladatok elvégzése céljából az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökségre ruházott
hatáskörökről szóló, 2013. december 23-i C(2013) 9235 bizottsági határozat.

06 01 06 03

Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség – Hozzájárulás a Kohéziós Alapból
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

4 153 472

2014. évi teljesítés

1 396 025

2016.2.24.

HU

L 48/695

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
06. CÍM — MOBILITÁS ÉS KÖZLEKEDÉS

06 01. ALCÍM — A „MOBILITÁS ÉS KÖZLEKEDÉS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

06 01 06

(folytatás)

06 01 06 03

(folytatás)

Megjegyzések

Az előirányzat az Innovációs és Hálózati Végrehajtó Ügynökség azon személyzeti és igazgatási kiadásainak fedezését
szolgáló támogatást tartalmazza, amelyek az Ügynökségnek az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz program Kohéziós
Alapból finanszírozott keretösszegének irányításában történő részvételével kapcsolatban merülnek fel.

A Végrehajtó Ügynökség létszámtervét az e szakaszhoz csatolt „Személyzet” című melléklet tartalmazza.

Jogalap

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.).

A transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról és a 661/2010/EU határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1315/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L
348., 2013.12.20., 1. o.).

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és
67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1316/2013/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 348., 2013.12.20., 129. o.).

Jogi hivatkozások

A 2008. október 7-i C(2008) 5538 határozattal módosított, a transzeurópai közlekedési hálózat terén nyújtott
támogatással kapcsolatos közösségi programok – különösen a közösségi költségvetésben szereplő előirányzatok
teljesítését érintő – végrehajtásához kötődő feladatok elvégzése céljából a Transzeurópai Közlekedési Hálózat Végrehajtó
Hivatalára ruházott hatáskörökről szóló, 2007. november 5-i C(2007) 5282 bizottsági határozat.

Az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség létrehozásáról és a 2008/593/EK határozattal módosított
2007/60/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 23-i 2013/801/EU bizottsági végrehajtási
határozat (HL L 352., 2013.12.24., 65. o.).

A közlekedési, energetikai és távközlési infrastruktúra, valamint a közlekedési és energetikai kutatás és innováció terén
az uniós programok – különösen az uniós költségvetésben szereplő előirányzatok felhasználását érintő – végrehajtásához kötődő feladatok elvégzése céljából az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökségre ruházott
hatáskörökről szóló, 2013. december 23-i C(2013) 9235 bizottsági határozat.
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BIZOTTSÁG
06. CÍM — MOBILITÁS ÉS KÖZLEKEDÉS

06 02. ALCÍM — EURÓPAI KÖZLEKEDÉSPOLITIKA
Cím

Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

06 02

EURÓPAI KÖZLEKEDÉSPOLITIKA

06 02 01

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz

PK

Kötelezettségvállalások

06 02 01 01 A szűk keresztmetszetek
megszüntetése, a vasúti
átjárhatóság fejlesztése, a
hiányzó kapcsolatok
kialakítása és a határokon
átnyúló szakaszok
fejlesztése

1,1 1 092 004 777

06 02 01 02 Fenntartható és hatékony
közlekedési rendszerek
biztosítása

1,1

06 02 01 03 A közlekedési módok integrációjának és
összekapcsolódásának optimalizálása, valamint a
közlekedés átjárhatóságának fejlesztése
1,1

1,1

06 02 01. jogcímcsoport –
Részösszeg
06 02 02

Európai Repülésbiztonsági
Ügynökség
1,1

06 02 03

Európai Tengerészeti
Biztonsági Ügynökség

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

582 450 000

686 522 277

68 547 064

31 045 375

43 000 681

32 970 282

203 641 042

92 100 505

129 002 042

378 659 459 1 215 582 454

2014. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

0,07

69 860 000,—

0,—

0

89 137 637

209 548 550,—

122 400,—

0,13

392 121 515

982 996 970,—

0,—

0

43 657 683

70 000 000,—

0,—

0

3 802 927 340 1 127 555 339 2 144 107 454 1 021 870 923 2 454 493 252,44

541 582,87

0,05

66 354 000

43 300 000

70 000 000

463 983 806 1 122 087 732,44

%
2014–2016.
évi kifizetések

Kifizetések

419 182,87

06 02 01 04 Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz – A Kohéziós
Alaphoz rendelt források
1,2 2 372 380 457
06 02 01 05 A közlekedési infrastruktúra projektekbe
történő magánberuházásokat jobban elősegítő
környezet megteremtése

Kifizetések

2015. évi előirányzatok

34 818 550

34 818 550

35 634 767

35 634 767

35 270 959,84

35 209 468,—

101,12

1,1

29 549 032

29 523 073

30 282 323

30 282 323

31 708 322,15

31 708 322,—

107,40

06 02 03 02 Európai Tengerészeti
Biztonsági Ügynökség –
Környezetszennyezés elleni
intézkedések
1,1

21 600 000

17 811 801

20 600 000

12 968 852

20 271 153,—

7 961 583,—

44,70

51 149 032

47 334 874

50 882 323

43 251 175

51 979 475,15

39 669 905,—

83,81

06 02 03 01 Európai Tengerészeti
Biztonsági Ügynökség

06 02 03. jogcímcsoport –
Részösszeg
06 02 04

Európai Vasúti Ügynökség 1,1

25 213 000

25 213 000

24 659 000

24 659 000

25 721 664,40

25 715 600,—

101,99

06 02 05

Az európai közlekedéspolitikát és az utasjogokat
támogató tevékenységek,
ideértve a kommunikációs
tevékenységeket
1,1

12 705 000

15 621 386

12 363 000

17 405 878

17 339 491,42

15 434 883,84

98,81

1 700 000

2 582 000

1 701 948

1 356 401,17

1 770 244,64

104,13

632 817 206

208 549,23

782 315 140,52

124,11

06 02 06

Közlekedésbiztonság

1,1

2 200 000

06 02 51

A transzeurópai
közlekedési hálózatok
programjának lezárása

1,1

p.m.

630 340 000

p.m.
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BIZOTTSÁG
06. CÍM — MOBILITÁS ÉS KÖZLEKEDÉS

06 02. ALCÍM — EURÓPAI KÖZLEKEDÉSPOLITIKA (folytatás)
Cím

Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

%
2014–2016.
évi kifizetések

Kifizetések

06 02 52

A Marco Polo program
lezárása

1,1

p.m.

19 185 423

p.m.

17 463 073

0,—

17 253 824,95

89,93

06 02 53

A környezetszennyezés
elleni intézkedések
lezárása

1,1

p.m.

4 688 199

p.m.

6 185 145

0,—

12 357 908,67

263,60

06 02 77

Kísérleti projektek és
előkészítő tevékenységek

790 000

p.m.

790 170

0,—

207 520,80

26,27

p.m.

436 192

0,—

0,—

250 000

0,—

0,—

87 238

191 280,—

0,—

0

191 280,—

207 520,80

7,25

3 931 587 922 1 909 318 257 2 272 028 544 1 803 202 715 2 586 561 073,65

930 476 079,29

48,73

06 02 77 01 Előkészítő intézkedés –
Európai közlekedési tájékoztató és közlekedési
módokat átfogó helyfoglalási felület

1,1

p.m.

06 02 77 03 Előkészítő intézkedés –
Cseppfolyósított földgázzal
(LNG) üzemelő hajók
1,1

p.m.

p.m.

06 02 77 05 Kísérleti projekt – A vasúti
járművek szerepe az
európai interoperabilitás
terén

1,1

p.m.

p.m.

06 02 77 06 Előkészítő intézkedés –
Nem kereskedelmi célú
közforgalmú légi
közlekedés – Statisztika és
fő adatok

1,1

p.m.

133 986

p.m.

06 02 77 07 Kísérleti projekt – A
forgalmi dugókon túl:
intelligens integrált
közlekedési megoldások a
közúti infrastruktúrához

1,1

p.m.

650 000

1 300 000

650 000

1 800 000

2 213 600

06 02 77 08 Kísérleti projekt - globális
navigációs felügyeleti
műholdrendszer nehézgépjárművek számára
1,1

350 000

175 000

06 02 77 09 Kísérleti projekt – Az Unió
közlekedési ágazatának
vonzóvá tétele a következő
generációk számára
1,1

500 000

250 000

06 02 77 10 Előkészítő intézkedés –
Intelligens kikötőváros

1,1

700 000

350 000

06 02 77 11 Kísérleti projekt – megvalósíthatósági tanulmány a
köz- és magánszféra
közötti partnerség
felhasználásának teszteléséről az Európai Vasúti
Forgalomirányítási
Rendszer kiépítésének
támogatására a törzshálózati folyosók mentén

1,1

400 000

200 000

06 02 77 12 Előkészítő intézkedés – A
távirányítású légijárműrendszerek (RPAS) integrálása az európai légtérbe
aktív geofencing szolgáltatás (AGS) használatával

1,1

500 000

250 000

06 02 77 13 Kísérleti projekt - A tömegközlekedés fenntartható
finanszírozásának
innovatív módjai
1,1

125 000

62 500

2 575 000

2 861 486

06 02 77. jogcímcsoport –
Részösszeg
06 02. alcím – Összesen

500 000
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BIZOTTSÁG
06. CÍM — MOBILITÁS ÉS KÖZLEKEDÉS

06 02. ALCÍM — EURÓPAI KÖZLEKEDÉSPOLITIKA (folytatás)

06 02 01

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz

06 02 01 01

A szűk keresztmetszetek megszüntetése, a vasúti átjárhatóság fejlesztése, a hiányzó kapcsolatok kialakítása és a
határokon átnyúló szakaszok fejlesztése
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

1 092 004 777

Kifizetések

582 450 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

686 522 277

Kifizetések

463 983 806

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 122 087 732,44

419 182,87

Megjegyzések
„A szűk keresztmetszetek megszüntetése és a hiányzó kapcsolódási pontok áthidalása” jogcím az 1316/2013/EU
rendelet 4. cikke (2) bekezdése a) pontjához kapcsolódik. A célkitűzés az éves és többéves munkaprogramok keretében
meghirdetett ajánlattételi felhívásokon keresztül valósul meg, melyek a költségvetési rendelet 84. cikke értelmében az
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz és a TEN-T iránymutatások mellékleteiben meghatározott uniós közlekedési
törzshálózat projektjeire és uniós közlekedési folyosókra vonatkozó finanszírozási határozatnak minősülnek. A
célkitűzés megvalósulása az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköznek köszönhetően létrejött új és jobb határkeresztező
kapcsolódásokon és a felszámolt szűk keresztmetszeteken mérhető le.
Jogalap
Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és
67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1316/2013/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 348., 2013.12.20., 129. o.) és különösen annak 4. cikke (2) bekezdésének a) pontja.
06 02 01 02

Fenntartható és hatékony közlekedési rendszerek biztosítása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

68 547 064

Kifizetések

31 045 375

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

43 000 681

Kifizetések

32 970 282

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

69 860 000,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
A „fenntartható és hatékony közlekedési rendszerek hosszú távon való biztosítása” jogcím az 1316/2013/EU rendelet 4.
cikke (2) bekezdése b) pontjához kapcsolódik. A célkitűzés az éves és többéves munkaprogramok keretében meghirdetett ajánlattételi felhívásokon keresztül valósul meg, melyek a költségvetési rendelet 84. cikke értelmében finanszírozási határozatnak minősülnek.
A 2014–2020 közötti időszakban a felülvizsgált TEN-T iránymutatások keretén belül az Európai Hálózatfinanszírozási
Eszköz biztosítja a Marco Polo program nyomon követését. A transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó
uniós iránymutatásokról és a 661/2010/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1315/
2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 348., 2013.12.20., 1. o.) 32. cikkével összhangban az eszköz új
megközelítést vezet be az uniós árufuvarozási szolgáltatások támogatása terén (indikatív költségvetés: 70–140 millió
EUR/év). Fontos a szállítási infrastruktúra használatának optimalizálása, a rakomány átcsoportosítása révén a fenntarthatóbb szállítási módok felé, beleértve a belvízi utakat, és a multimodális szolgáltatások hatékonyságának növelése
révén. A modális változás miatt a teherfuvarozóknál jelentkező költségek részbeni megtérítésére szolgáló fenntartható
rendszerek szintén támogathatók.
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BIZOTTSÁG
06. CÍM — MOBILITÁS ÉS KÖZLEKEDÉS

06 02. ALCÍM — EURÓPAI KÖZLEKEDÉSPOLITIKA (folytatás)

06 02 01

(folytatás)

06 02 01 02

(folytatás)
Jogalap
Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és
67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1316/2013/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 348., 2013.12.20., 129. o.) és különösen annak 4. cikke (2) bekezdésének b) pontja.

06 02 01 03

A közlekedési módok integrációjának és összekapcsolódásának optimalizálása, valamint a közlekedés átjárhatóságának
fejlesztése
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

203 641 042

Kifizetések

92 100 505

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

129 002 042

Kifizetések

89 137 637

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

209 548 550,—

122 400,—

Megjegyzések
„A közlekedési módok integrációjának és összekapcsolódásának optimalizálása, valamint a közlekedés átjárhatóságának,
biztonságának és biztonságosságának fejlesztése” jogcím az 1316/2013/EU rendelet 4. cikke (2) bekezdése c) pontjához
kapcsolódik.
A célkitűzés az éves és többéves munkaprogramok keretében meghirdetett ajánlattételi felhívásokon keresztül valósul
meg, melyek a költségvetési rendelet 84. cikke értelmében finanszírozási határozatnak minősülnek.
A célkitűzés megvalósulása a vasúthálózattal összekapcsolt belvízi és tengeri kikötők és repülőterek, a továbbfejlesztett
multimodális logisztikai platformok, a tengeri gyorsforgalmi utak révén megvalósuló jobb kapcsolatok, illetve a
törzshálózat mentén elérhető alternatív üzemanyagot szolgáltató állomások száma alapján mérhető.
A célkitűzés magában foglalja az egységes európai égbolttal kapcsolatos szakpolitika végrehajtását és a SESAR program
megvalósítását.
Jogalap
Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és
67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1316/2013/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 348., 2013.12.20., 129. o.) és különösen annak 4. cikke (2) bekezdésének c) pontja.
06 02 01 04

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz – A Kohéziós Alaphoz rendelt források
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2 372 380 457

Kifizetések

378 659 459

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

1 215 582 454

Kifizetések

392 121 515

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

982 996 970,—

Kifizetések

0,—
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BIZOTTSÁG
06. CÍM — MOBILITÁS ÉS KÖZLEKEDÉS

06 02. ALCÍM — EURÓPAI KÖZLEKEDÉSPOLITIKA (folytatás)

06 02 01

(folytatás)

06 02 01 04

(folytatás)

Megjegyzések

Az előirányzat a Kohéziós Alapból az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz „közlekedési infrastruktúrába irányuló
növekedés- és munkahelyteremtő beruházások” célkitűzésének jogcímén, az 1303/2013/EU rendelet 84. cikkének (4)
bekezdésével összhangban nyújtott támogatás fedezésére szolgál.
Az 1316/2013/EU rendelet 5. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban folyó árakon 11 305 500 000 EUR
összeget elkülönítenek a Kohéziós Alapból, mely összeget kizárólag a Kohéziós Alapból támogatható tagállamokban az
említett rendelettel összhangban kell elkölteni.
A 11. cikkel összhangban a célkitűzés az éves és többéves munkaprogramok keretében meghirdetett ajánlattételi
felhívásokon keresztül valósul meg, melyek kizárólag a Kohéziós Alapból támogatható tagállamok számára vannak
fenntartva. Az éves és/vagy többéves munkaprogramok a költségvetési rendelet 84. cikke szerinti finanszírozási
határozatnak minősülnek.
A 2. cikk (7) bekezdésével és az 5. cikk (2) bekezdésével összhangban a pénzügyi keretösszeg legfeljebb 1 %-át
„programtámogató fellépésekkel” kapcsolatos kiadásokra kell fordítani.

Jogalap

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és
Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347.,
2013.12.20., 320. o.).
Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és
67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1316/2013/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 348., 2013.12.20., 129. o.) és különösen:
— 5. cikke (1) bekezdésének a) pontja, a Kohéziós Alapból az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközre elkülönített
11 305 500 000 EUR vonatkozásában,
— 11. cikke, a Kohéziós Alapból elkülönített forrásokra vonatkozó egyedi felhívások vonatkozásában,
— a 2. cikkének (7) bekezdése és 5. cikkének (2) bekezdése az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz végrehajtását
elősegítő „programtámogató fellépések” vonatkozásában.
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BIZOTTSÁG
06. CÍM — MOBILITÁS ÉS KÖZLEKEDÉS

06 02. ALCÍM — EURÓPAI KÖZLEKEDÉSPOLITIKA (folytatás)

06 02 01

(folytatás)

06 02 01 05

A közlekedési infrastruktúra projektekbe történő magánberuházásokat jobban elősegítő környezet megteremtése
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

66 354 000

Kifizetések

43 300 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

70 000 000

Kifizetések

43 657 683

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

70 000 000,—

0,—

Megjegyzések
„A közlekedési infrastrukturális projektekbe történő magánberuházásokat jobban elősegítő környezet megteremtése”
célkitűzés a közös érdekű projektek megvalósításának elősegítésére szolgál a pénzügyi eszközökön keresztül, az Unió
általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól szóló, 2012. október 29-i 1268/2012/EU bizottság i felhatalmazáson alapuló
rendelet (HL L 362., 2012.12.31., 1. o.) 224. cikkében előírt előzetes értékelés alapján. Az 1316/2013/EU rendelet 21.
cikke (4) bekezdésének megfelelően az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz közlekedési keretösszegének 10–20 %-a áll
rendelkezésre olyan innovatív pénzügyi eszközökre, mint a projektkötvényekhez kapcsolódó eszköz, a hitelgaranciaeszköz és olyan egyéb eszközök, mint a köz- és magánszféra pénzügyi forrásait az európai infrastrukturális beruházások
felgyorsítása érdekében összefogó közös vállalkozások vagy a tőkeinstrumentumok. A pénzügyi eszközök célja a
magánforrásokhoz való hozzáférés megkönnyítése és ezzel a TEN-T iránymutatások és az 1316/2013/EU rendelet
címén támogatható TEN-T projektek felgyorsítása, illetve finanszírozásának megvalósíthatósága. A pénzügyi eszközöket
„adóssági” vagy „sajáttőke” keretekként kell kialakítani, és céljuk bizonyos egyedi piaci hiányosságok orvoslása, illetve
megfelelő finanszírozási megoldások nyújtása. Végrehajtásukat a megbízott szervezetek a költségvetési rendelet
értelmében közvetlen irányítás keretében, vagy más megbízott szervezetekkel közösen biztosítják. A megbízott
szervezeteknek jogosítvánnyal kell rendelkezniük ahhoz, hogy garantálni tudják a Bizottság felé az Unió pénzügyi
érdekeinek védelmét, a költségvetési rendelet előírásaival összhangban.
A pénzügyi eszközökből a Bizottságnak visszautalt és a bevételekről szóló kimutatás 6 3 4 1. jogcíme alá rendelt, a
költségvetési rendelet 140. cikkének (6) bekezdése szerinti visszafizetésekből – ideértve a tőketörlesztéseket, a
felszabadított biztosítékokat és a kölcsönök tőkeösszegének visszafizetését – származó bevételekből pótlólagos
előirányzatok nyújthatók, a költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének i) pontjával összhangban.
Jogalap
Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és
67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1316/2013/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 348., 2013.12.20., 129. o.) és különösen annak 14. cikke.

06 02 02

Európai Repülésbiztonsági Ügynökség
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

34 818 550

Kifizetések

34 818 550

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

35 634 767

Kifizetések

35 634 767

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

35 270 959,84

Kifizetések

35 209 468,—
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BIZOTTSÁG
06. CÍM — MOBILITÁS ÉS KÖZLEKEDÉS

06 02. ALCÍM — EURÓPAI KÖZLEKEDÉSPOLITIKA (folytatás)

06 02 02

(folytatás)

Megjegyzések
Az előirányzat az Ügynökség személyzeti és igazgatási kiadásainak (1. és 2. cím), valamint a munkaprogrammal
kapcsolatos operatív kiadásainak (3. cím) fedezésére szolgál.
Az Ügynökség köteles tájékoztatni az Európai Parlamentet és a Tanácsot az előirányzatoknak a működési és az
igazgatási kiadások közötti átcsoportosításáról.
Az Ügynökség létszámtervét az e szakaszhoz csatolt „Személyzet” című melléklet tartalmazza.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását
és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az Unió általános költségvetésének elválaszthatatlan részét képezi.
A 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi
keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (HL L 328.,
2013.12.7., 42. o.) 20. cikkének megfelelően visszafizetett összegek címzett bevételnek minősülnek (a költségvetési
rendelet 21. cikke (3) bekezdésének c) pontja), amelyet az általános bevételi kimutatás 6 6 0 0. jogcíme alatt kell
feltüntetni.
A 2016. évi uniós hozzájárulás összesen 36 370 000 EUR-t tesz ki. A többletből befolyó 1 551 450 EUR hozzáadódik
a költségvetésben szereplő 34 818 550 EUR összeghez.

Jogalap
A polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a
91/670/EK tanácsi rendelet, az 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 79., 2008.3.19., 1. o.).
A 216/2008/EK rendeletnek a repülőterek, a légiforgalmi szolgáltatás és a léginavigációs szolgálatok tekintetében
történő módosításáról szóló, 2009. október 21-i 1108/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 309.,
2009.11.24., 51. o.).

Jogi hivatkozások
A 2004/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a közösségi repülőtereket használó légi járművek biztonságára
vonatkozó információk összegyűjtése és cseréje, valamint az információs rendszer kezelése tekintetében történő
végrehajtásáról szóló, 2006. május 19-i 768/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 134., 2006.5.20., 16. o.).
Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség által felszámított tanúsítási és szolgáltatási díjakról szóló 593/2007/EK
rendelet módosításáról szóló, 2008. december 23-i 1356/2008/EK bizottsági rendelet (HL L 350., 2008.12.30., 46. o.).
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BIZOTTSÁG
06. CÍM — MOBILITÁS ÉS KÖZLEKEDÉS

06 02. ALCÍM — EURÓPAI KÖZLEKEDÉSPOLITIKA (folytatás)

06 02 02

(folytatás)
Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség szabványosítási vizsgálatok végzésével és a 216/2008/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet szabályai alkalmazásának nyomon követésével kapcsolatos munkamódszereiről, valamint a 736/
2006/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június 28-i 628/2013/EU bizottsági végrehajtási
rendelet (HL L 179., 2013.6.29., 46. o.).
A Európai Repülésbiztonsági Ügynökség által felszámított tanúsítási és szolgáltatási díjakról, és az 593/2007/EK
bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. március 27-i 319/2014/EU bizottság rendelet (HL L 93.,
2014.3.28., 58. o.).

06 02 03

Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség

06 02 03 01

Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

29 549 032

Kifizetések

29 523 073

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

30 282 323

Kifizetések

30 282 323

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

31 708 322,15

Kifizetések

31 708 322,—

Megjegyzések
Az előirányzat az Ügynökség személyzeti és igazgatási kiadásainak (1. és 2. cím), valamint a munkaprogrammal
kapcsolatos operatív kiadásainak (3. cím) fedezésére szolgál, a környezetszennyezés elleni intézkedések (lásd a 06 02 03
02. jogcímet) kivételével.
Az Ügynökség köteles tájékoztatni az Európai Parlamentet és a Tanácsot az előirányzatoknak a működési és az
igazgatási kiadások közötti átcsoportosításáról.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az Unió általános költségvetésének elválaszthatatlan részét képezi.
Az 1271/2013 /EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet 20. cikkének megfelelően visszafizetett összegek
címzett bevételnek minősülnek (a költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének c) pontja), amelyet az általános
bevételi kimutatás 6 6 0 0. jogcíme alatt kell feltüntetni.
Az Ügynökség létszámtervét az e szakaszhoz csatolt „Személyzet” című melléklet tartalmazza.
A 2016. évi uniós hozzájárulás, a környezetszennyezés elleni intézkedéseket is beleértve, összesen 53 379 372 EUR-t
tesz ki. A többletből befolyó 2 230 340 EUR hozzáadódik a költségvetésben szereplő 51 149 032 EUR összeghez.
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BIZOTTSÁG
06. CÍM — MOBILITÁS ÉS KÖZLEKEDÉS

06 02. ALCÍM — EURÓPAI KÖZLEKEDÉSPOLITIKA (folytatás)

06 02 03

(folytatás)

06 02 03 01

(folytatás)
Jogalap
Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2002. június 27-i 1406/2002/EK módosított európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 208., 2002.8.5., 1. o.).

06 02 03 02

Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség – Környezetszennyezés elleni intézkedések
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

21 600 000

17 811 801

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

20 600 000

Kifizetések

12 968 852

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

20 271 153,—

Kifizetések

7 961 583,—

Megjegyzések
Az előirányzat az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökségnek (EMSA) a hajók és az olaj- és gázipari létesítmények
által okozott tengerszennyezéssel kapcsolatos válaszintézkedésekhez kötődő tevékenységeinek többéves finanszírozásáról szóló 911/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott környezetszennyezés elleni
intézkedések költségeinek fedezésére szolgál.
Összhangban áll az Európai Parlament és a Tanács azon határozatával, melynek célja az EMSA feladatkörének
kibővítése, hogy az ügynökség válaszintézkedéseket hozhasson a kőolaj- és földgázkitermelést szolgáló tengeri létesítmények okozta tengerszennyezés leküzdése érdekében.
Jogalap
Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2002. június 27-i 1406/2002/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 208., 2002.8.5., 1. o.).
Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökségnek a hajók és az olaj- és gázipari létesítmények által okozott tengerszennyezés
elhárításával kapcsolatos tevékenységeinek többéves finanszírozásáról szóló, 2014. július 23-i 911/2014/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 257., 2014.8.28., 115. o.).
06 02 04

Európai Vasúti Ügynökség
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

25 213 000

Kifizetések

25 213 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

24 659 000

Kifizetések

24 659 000

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

25 721 664,40

Kifizetések

25 715 600,—

Megjegyzések
Az előirányzat az Ügynökség személyzeti és igazgatási kiadásainak (1. és 2. cím), valamint a munkaprogrammal
kapcsolatos operatív kiadásainak (3. cím) fedezésére szolgál.
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BIZOTTSÁG
06. CÍM — MOBILITÁS ÉS KÖZLEKEDÉS

06 02. ALCÍM — EURÓPAI KÖZLEKEDÉSPOLITIKA (folytatás)

06 02 04

(folytatás)
Az Ügynökség köteles tájékoztatni az Európai Parlamentet és a Tanácsot az előirányzatoknak a működési és az
igazgatási kiadások közötti átcsoportosításáról.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását
és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az Unió általános költségvetésének elválaszthatatlan részét képezi.
Az 1271/2013/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet 20. cikkének megfelelően visszafizetett összegek címzett
bevételnek minősülnek (a költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének c) pontja), amelyet az általános bevételi
kimutatás 6 6 0 0. jogcíme alatt kell feltüntetni.
Az Ügynökség létszámtervét az e szakaszhoz csatolt „Személyzet” című melléklet tartalmazza.
A 2016. évi uniós hozzájárulás összesen 26 000 000 EUR-t tesz ki. A többletből befolyó 787 000 EUR hozzáadódik a
költségvetésben szereplő 25 213 000 EUR összeghez.
Jogalap
Az Európai Vasúti Ügynökség létrehozásáról szóló, 2004. április 29-i 881/2004/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet (HL L 164., 2004.4.30., 1. o.).
A közösségi vasutak biztonságáról szóló, 2004. április 29-i 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
(vasútbiztonsági irányelv) (HL L 164., 2004.4.30., 44. o.).
A közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők minősítéséről szóló, 2007.
október 23-i 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 315., 2007.12.3., 51. o.).
A vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2008. június 17-i 2008/57/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 191., 2008.7.18., 1. o.).
Jogi hivatkozások
Az Európai Unió Vasúti Ügynökségéről és a 881/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti
és tanácsi rendeletre irányuló, a Bizottság által 2013. január 30-án előterjesztett javaslat (COM(2013) 27 final).

06 02 05

Az európai közlekedéspolitikát és az utasjogokat támogató tevékenységek, ideértve a kommunikációs
tevékenységeket
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

12 705 000

Kifizetések

15 621 386

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

12 363 000

Kifizetések

17 405 878

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

17 339 491,42

Kifizetések

15 434 883,84

L 48/706

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2016.2.24.

BIZOTTSÁG
06. CÍM — MOBILITÁS ÉS KÖZLEKEDÉS

06 02. ALCÍM — EURÓPAI KÖZLEKEDÉSPOLITIKA (folytatás)

06 02 05

(folytatás)

Megjegyzések
Az előirányzat az e jogcím alá tartozó program vagy intézkedések célkitűzéseinek eléréséhez közvetlenül kapcsolódó
tanulmányokkal és szakértői találkozókkal kapcsolatos kiadások, valamint minden más technikai és igazgatási jellegű
segítségnyújtáshoz kapcsolódó kiadás fedezésére szolgál, kivéve a Bizottság által eseti jellegű szolgáltatási szerződések
keretében kiszervezett hatósági feladatokat.
Az előirányzat a közlekedési szakpolitika céljainak eléréséhez közvetlenül kapcsolódó, tájékoztatással és kommunikációval, a közlekedési ágazat tevékenységeit népszerűsítő konferenciákkal és eseményekkel, elektronikus és nyomtatott
kiadványokkal, valamint a közlekedési szolgáltatásokat igénybe vevők biztonságával és védelmével kapcsolatos kiadások
fedezésére szolgál.
Az előirányzat az Unió közös közlekedéspolitikájának elemzéséhez, meghatározásához, előmozdításához, nyomon
követéséhez és végrehajtásához szükséges bármilyen információ összegyűjtése és feldolgozása során a Bizottság számára
felmerült kiadások fedezésére szolgál, valamennyi közlekedési mód (közúti, vasúti, légi, tengeri és belvízi) és valamennyi
közlekedési ágazat vonatkozásában (közlekedésbiztonság, közlekedési belső piac és végrehajtási szabályai, a közlekedési
hálózat optimalizálása, utasjogok és -védelem valamennyi közlekedési mód tekintetében, alternatív üzemanyagok
használata valamennyi közlekedési módban, tisztajármű-beszerzés és városi mobilitás, foglalkoztatással kapcsolatos
adatok, továbbá valamennyi, a közlekedéshez kapcsolódó egyéb részterület). A fő megerősített fellépések és célok az
Unió közös közlekedéspolitikáját hivatottak támogatni, beleértve a közös közlekedéspolitika harmadik országokra való
kiterjesztését, a technikai segítségnyújtást valamennyi közlekedési mód és ágazat számára, az egyedi képzést, a
közlekedésbiztonság szabályainak meghatározását, az adminisztratív eljárások egyszerűsítését, az ikt-technológiák
használatát, a szabványosítási folyamat elősegítését, a közös közlekedési politika ösztönzését, amibe beletartozik az
Európai Unió működéséről szóló szerződés által is megerősített, transzeurópai hálózatok felé való irányultság kialakítása
és végrehajtása, csakúgy, mint az utasjogok és -védelem megerősítése valamennyi közlekedési módban, valamint az
utasjogokkal kapcsolatos meglévő szabályozás alkalmazásának és érvényesítésének javítása, különösen a szabályozásról
szóló, a közlekedési iparra és az utazóközönségre egyaránt irányuló figyelemfelkeltő tevékenységeken keresztül.
Tengeri közlekedés és logisztika
Az előirányzat fedezi az Unió tengeri szállítási stratégiájának kidolgozását és végrehajtását, összhangban a közlekedés
jövőjéről szóló fehér könyvben meghatározott célkitűzésekkel.
Ez magában foglalja a gazdasági és technológiai fejlemények elemzését, a nemzetközi tárgyalások támogatását, a
kabotázsra vonatkozó szabályok kidolgozását és értelmezését, a panaszok és a kötelezettségszegési eljárások nyomon
követését, a rövid távú tengeri fuvarozás előmozdítását szolgáló fellépések kidolgozását és végrehajtását, a vízi
közlekedési és logisztikai ágazatban alkalmazott ikt-rendszerek adminisztratív eljárásainak egyszerűsítését és e
rendszerek alkalmazását, valamint a hajózási ágazat fenntartható fejlődésének támogatását.
Az előirányzat fedezi az Unió teherfuvarozási logisztikára vonatkozó stratégiájának – beleértve a szállításra és
logisztikára vonatkozó digitális menetrendnek – a kidolgozását és végrehajtását, keretet és megfelelő fellépéseket
biztosítva az interoperábilis és multimodális szállítási információs és irányítási rendszerek és az ezekkel kapcsolatos
szabványosítási kérdések, a multimodális szállítás adminisztratív (európai) egyablakos ügyintézési rendszere(i), az
egységes fuvarokmány, valamint a multimodális szállítás felelősségi rendszere tekintetében.
Az előirányzat fedezi továbbá a szén-dioxid-kalkulátorok referenciakeretének kidolgozását, a modális váltás nyomon
követését (korábbi Marco Polo program), a felszerelések szabványosításának és harmonizációjának támogatását,
valamint a kombinált szállítást.
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Tengerbiztonság
Az előirányzat a tengerbiztonságra vonatkozó uniós jogszabályok nyomon követéséhez, értékeléséhez és felülvizsgálatához (hatásvizsgálat), a tengeri környezet védelméhez, valamint a tengerészek képzettségének és munkakörülményeinek javításához kapcsolódó költségek fedezésére is szolgál.
Utasjogok
Az előirányzat az utasjogokra vonatkozó uniós jogszabályok nyomon követéséhez, értékeléséhez és felülvizsgálatához,
valamint az e jogszabályokra vonatkozó tájékoztató kampányokhoz kapcsolódó költségek fedezésére szolgál.
A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és
segítség közös szabályainak megállapításáról és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február
11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 46., 2004.2.17., 1. o.) kapcsolatban a Bizottságnak
további intézkedéseket kell kidolgoznia a rendelet hatékonyabb érvényesítése érdekében. Biztosítani kell továbbá a légi
járműveken utazó fogyatékkal élő, illetve csökkent mozgásképességű személyek jogairól szóló, 2006. július 5-i 1107/
2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 204., 2006.7.26., 1. o. és a légi fuvarozók baleset esetén fennálló
felelősségéről szóló, 1997. október 9-i 2027/97/EK tanácsi rendelet (HL L 285., 1997.10.17., 1. o.) végrehajtását.
A vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló, 2007. október 23-i 1371/2007/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., 2007.12.3., 14. o.) végrehajtása a Bizottság törvényileg előírt
jelentéstételi kötelezettségeiből, valamint a végrehajtásban érintett regionális, nemzeti és nemzetközi (COTIF) igazgatási
struktúrák összetett viszonyából adódóan külön végrehajtási fellépést igényel.
A tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogairól szóló, 2010. november 24-i 1177/2010/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 334., 2010.12.17., 1. o.) végrehajtása külön végrehajtási intézkedéseket igényel a
rendelet tagállamokban történő megfelelő alkalmazásának és végrehajtásának, valamint a tagállamoknak a Bizottság
irányában fennálló, jogszabályon alapuló jelentéstételi kötelezettsége teljesítésének biztosítása érdekében.
Az autóbusszal közlekedő utasok jogairól szóló, 2011. február 16-i 181/2011/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet (HL L 55., 2011.2.28., 1. o.) végrehajtása külön végrehajtási intézkedéseket igényel a rendelet tagállamokban
történő megfelelő alkalmazásának és végrehajtásának, valamint a tagállamoknak a Bizottság irányában fennálló,
jogszabályon alapuló jelentéstételi kötelezettsége teljesítésének biztosítása érdekében.
A Bizottság a végrehajtás érdemi támogatásaként néhány vagy valamennyi tagállamra kiterjedő célzott fellépéseket tesz a
nyilvánosságnak az utasjogokkal kapcsolatos jobb tájékoztatása érdekében. Az utazni kívánó, jegyet vásárló uniós
polgárok közel egyharmada (31 %) van tisztában jogaival és kötelezettségeivel, 59 %-uk viszont úgy nyilatkozott, hogy
ezeket nem ismeri (a 2014. évi, utasjogokról szóló Eurobarométer-felmérés).
Ezeket a fellépéseket és célokat különböző (helyi, regionális, nemzeti, európai és nemzetközi) szinten lehetne támogatni
valamennyi közlekedési mód és közlekedéssel kapcsolatos ágazat vonatkozásában, valamint mind műszaki, technológiai, szabályozási, informatikai, környezeti, éghajlati és politikai területen, mind a fenntartható fejlődés érdekében.
A légi közlekedés már régóta az egyik olyan ágazat, amellyel kapcsolatban a fogyasztóvédelmi hatóságokhoz a legtöbb
panasz érkezik az Unióban. Az elektronikusan (interneten vagy mobiltelefonon) végzett üzleti tranzakciók számának
növekedésével csak tovább emelkedett az uniós fogyasztóvédelmi jogszabályok megsértésével kapcsolatos esetek száma.
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Az uniós fogyasztók egyik legfőbb panasza az, hogy magukon a repülőtereken nincsenek hatékony jogorvoslati
eszközök, különösen azon esetekben, amikor viták támadnak, mert a légitársaságok és egyéb szolgáltatók nem teljesítik
kötelezettségeiket. Az uniós fogyasztóvédelmi és légi közlekedési hatóságoknak ezért együtt kell működniük a repülőtéri
utastámogatási és -tájékoztatási létesítmények haladéktalan fejlesztésének biztosítása és egyúttal az ágazatban a társszabályozás felgyorsítása érdekében.
Közúti közlekedésbiztonság
„A közúti közlekedésbiztonság európai térsége felé: a közlekedésbiztonsággal kapcsolatos politikai iránymutatás a
2010 és 2011 közötti időszakra” című 2010. július 20-i bizottsági közleményben (COM(2010) 389 final) hét célkitűzés
szerepel: a közúthasználók oktatása, a közlekedési szabályok érvényesítése, a biztonságosabb infrastruktúra, a biztonságosabb járművek, a modern technológiák használata, a sürgősségi segélyszolgálatok, valamint a kiemelt figyelem a
veszélyeztetett úthasználókra. Folytatódik az új EU-jogosítványokra és a hivatásos járművezetők képzésére és
továbbképzésére irányuló szabályok felülvizsgálatára vonatkozó bizottsági javaslatok kidolgozása, valamint a 2014/45/
EU, 2014/46/EU és 2014/47/EU irányelv nyomon követése és a súlyos közúti sérülésekre vonatkozó stratégia
kidolgozása. A közúti közlekedés biztonságára vonatkozó bizottsági munka része továbbá az Európai Közúti Biztonsági
Charta alkalmazása, a veszélyes anyagokra vonatkozó szabályok összehangolása, a közúti balesetekre vonatkozó európai
adatbázis (CARE) fenntartása, az infrastruktúra-igazgatásra és az alagutak biztonságára vonatkozó irányelvek nyomon
követése, valamint a veszélyeztetett úthasználók biztonságának különböző aspektusai. A 2011 és 2020 közötti
időszakra vonatkozó politikai iránymutatások végrehajtása szintén külön végrehajtási fellépést igényel a helyes
gyakorlatok terjesztése, a közúti biztonságra vonatkozó kampányok, az ajánlattételi felhívások, és a Közúti Közlekedésbiztonsági Megfigyelőközpont fejlesztése érdekében, továbbá szükségessé teszi a közúti közlekedésbiztonságra
vonatkozó uniós intézkedések hatékonyabbá és eredményesebbé tételét szolgáló opciók értékelését.
Az előirányzat továbbá a kommunikációs tevékenységek és nyilvános események, például az Európai Közúti Közlekedésbiztonsági Nap és az ehhez hasonló figyelemfelkeltő és interaktív polgári kezdeményezések kiadásainak fedezésére is
szolgál.
Az előirányzat elősegíti a hatékony határokon átnyúló együttműködés kialakítását a tagállamok között a jogellenes
közúti közlekedési cselekmények vonatkozásában.
Szárazföldi szállítás
A szárazföldi szállítás területén a fő tevékenységek a meglévő szakpolitikák végrehajtását és felülvizsgálatát, illetve az új
kezdeményezések tervezését érintik. Idetartoznak többek között az úthasználati díjak, a piacra jutás, a szociális
szabályok (beleértve azok végrehajtását) és a technikai szabályok területén, illetve a nemzetközi vonatkozásban (a
harmadik országokkal és szárazföldi közlekedési kérdésekkel foglalkozó nemzetközi szervezetekkel fenntartott közlekedéspolitikai kapcsolatok vonatkozásában) zajló tevékenységek.
Az egységes európai égbolt
Az egységes európai égbolt (négy alaprendelet: az 549/2004/EK, az 550/2004/EK, az 551/2004/EK és az 552/2004/EK,
valamint több mint húsz végrehajtási előírás) teljes megvalósítása kiemelt terület a léginavigációs szolgálatok teljesítményének javítása, a léginavigációs szolgáltatások nyújtásának biztonsága és költséghatékonysága, a légiforgalomáramlás késéseinek csökkentése és a környezetvédelmi teljesítmény, és így az európai légi közlekedés színvonalának
emelése tekintetében.
Az egységes európai égboltra vonatkozó jogszabályoknak az európai közös légtér (ECAA) létrehozásáról szóló
többoldalú megállapodás révén történő kiterjesztése a délkeleti államokra fontos lépés a szomszédsági politika
megvalósításában. Ez az intézkedés az 549/2004/EK rendelet 7. cikkén alapul.
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Repülésbiztonság és környezetvédelem
Az európai légiközlekedés-biztonság és a környezeti szempontból fenntartható növekedés biztosítása érdekében
különböző jogalkotási eszközöket szükséges alkalmazni.
A 2111/2005/EK rendelet 3–5. cikke értelmében a Bizottság teljes tilalmat vagy részleges korlátozást rendelhet el az
Unióba érkező harmadik országbeli légi fuvarozókra vonatkozóan. Ebben az összefüggésben és a 473/2006/EK
bizottsági rendelet 3. cikke (4) bekezdésének megfelelően a Bizottság, az EASA (Európai Repülésbiztonsági Ügynökség)
és a tagállamok szakértői értékelő kiküldetésekben vehetnek részt, amelyek célja a légi fuvarozók és az azok
felügyeletéért felelős hatóságok tevékenységében tapasztalt biztonsági hiányosságok helyszíni vizsgálata és feltárása. A
helyszíni értékelő látogatások költségeit illetően a nemzeti szakértők vagy uniós költségtérítésben részesülnek, vagy
maguk viselik a költségeket.
Egyértelmű igény mutatkozik arra, hogy ezeket a kiküldetéseket több pozitív és megelőző intézkedés kísérje és utólagos
technikai együttműködés egészítse ki, amelynek célja a tilalom vagy korlátozás által érintett országok támogatása a
hiányosságok orvoslása terén. Emellett a Bizottság és az EASA egyaránt célként tűzte ki a világszerte legmagasabb
repülésbiztonsági szint megvalósításának ösztönzését.
Az egyéb főigazgatóságok (ELARG és DEVCO) által a polgári repülés terén irányított átfogó, csak hosszú távon
megvalósítható uniós együttműködési projektek nem adhatnak azonnali választ a rövid távon jelentkező igényekre.
E kezdeményezés célja ezért a meglévő eszközöknek egy olyan rugalmas eszköz létrehozásával történő kiegészítése,
amellyel ad hoc jellegű megelőző és segítségnyújtási (korrekciós) intézkedések hajthatók végre, segítve az uniós tilalom
által érintett légi fuvarozók felügyeletéért felelős nemzeti hatóságok munkáját. A tervezett fellépés kis léptékű és rövid
távú tevékenységeket foglal magában.
Mivel az EASA és a MOVE között 2009-ben kötött szolgáltatási keretszerződés hatékony és eredményes eszköznek
bizonyult a technikai segítségnyújtásban, új szerződés megkötésére került sor az EASA-val a 2013–2016 közötti
időszakra.
Emellett a polgári légi közlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről szóló 996/2010/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet a polgári repülésbiztonsági vizsgálatokat végző hatóságok európai hálózatának
(ENCASIA) létrehozásáról rendelkezik. Az ENCASIA feladata olyan intézkedések kidolgozása, amelyek célja az
eseményvizsgálatot végző hatóságok által folytatott munka minőségének javítása és a baleset-megelőzés erősítése
Unió-szerte. A Bizottság a rendelettel összhangban részt vesz az ENCASIA munkájában, és a hálózatnak biztosítja a
szükséges támogatást.
Ezen túlmenően a Bizottság – egy, az egységes európai égbolt és más uniós szakpolitikák támogatására irányuló
együttműködési szándéknyilatkozat nyomán – 2003 óta együttműködik az Eurocontrollal. A Bizottság 2012. december
19-én új keretmegállapodást (MOVE/E2/2012/FV/397-3) fogadott el. A keretmegállapodás célja támogatást biztosítani a
Bizottság számára a légi közlekedésre vonatkozó uniós környezetvédelmi politikák kidolgozása és végrehajtása terén. E
politikák a zaj- és szennyezőanyag-kibocsátásra (CO2, illetve NOx) irányulnak; ebben az összefüggésben az ICAO
szabványokat dolgoz ki a légi járművekre vonatkozóan, amelyek a 216/2008/EK rendelet 6. cikke alapján gyakorlatilag
automatikusan bekerülnek az uniós jogba. Emellett az uniós jogszabályok végrehajtása és értékelése adatok és
módszerek kidolgozását teszi szükségessé, ami Európa teljes környezeti vizsgálati kapacitását növeli. Nem új tevékenységek tartoznak ide, hanem az eddig az Eurocontrol általános pénzügyi keretéből támogatott tevékenységek.
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Végezetül az együttműködési szándéknyilatkozat a légi közlekedés azon területeire terjed ki, amelyek tekintetében mind
a Bizottság, mind az ICAO hatáskörrel rendelkezik (pl. biztonság, környezetvédelem, légiforgalmi szolgáltatás és a légi
közlekedés védelme). A megerősített együttműködés biztosítja az ICAO kezdeményezéseiben való elengedhetetlen
részvételt és az azokhoz való hozzájárulást a légi közlekedési politika számos globális szintű kulcsfontosságú területén.
Idetartozik a nemzetközi légi közlekedés biztonságának globális szintű javítására irányuló kezdeményezés vagy pedig a
légi közlekedés környezeti hatásaira vonatkozó, világszerte elfogadható szabályozás kidolgozása. A megállapodás célja
biztosítani, hogy az ICAO nagyobb figyelmet szenteljen az európai érdekeknek (többek között az ágazat érdekeinek,
például a világszintű műszaki szabványok kidolgozását illetően). A megállapodás célja továbbá, hogy az ICAO elfogadja,
támogassa és tovább erősítse a regionális szervezetek egyre nagyobb szerepét a nemzetközi légi közlekedés jelenlegi és
jövőbeni fejlesztésében.
Városi mobilitás
Az előirányzat a 2013-as városi mobilitási csomag végrehajtásának támogatására szolgál. A csomag célja, hogy
megerősítse az európai városoknak nyújtott támogatást a városi mobilitás területén tapasztalt kihívások kezelése terén.
Ennek érdekében a Bizottság többek között a következőket támogatja: tanulmányok, konferenciák, kampányok (például
Európai Mobilitási Hét) és az információk és a bevált gyakorlatok cseréjét szolgáló platformok létrehozása.
Az alternatív üzemanyagok közlekedési célú használata
Az előirányzat a „Tiszta energiák a közlekedésben” csomagban meghatározott stratégia végrehajtásának a támogatására
szolgál (a Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak
és a Régiók Bizottságának: „Tiszta energiák a közlekedésben: az alternatív üzemanyagok európai stratégiája”,
COM(2013) 17 final)). Emellett támogatást biztosít a Bizottság számára azon nemzeti szakpolitikai keretek végrehajtásának nyomon követésében és értékelésében, amelyeket a tagállamoknak a 2014/94/EU irányelv 3. cikkének
megfelelően be kell mutatniuk, valamint az említett irányelv 10. cikkében előírt jelentések elkészítésében. Támogatásban
részesülnek továbbá a dekarbonizációs stratégiát és az alternatív üzemanyagokra vonatkozó, 2017-ben elfogadandó
cselekvési tervet támogató tevékenységek is.
Tiszta üzemű gépjárművek beszerzése
A tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdításáról szóló 2009/33/EK irányelv teljes körű
átültetése 2013 novemberében lezárult. Az irányelv alkalmazásáról szóló első jelentés eredményei 2013. április 18-án
kerültek közzétételre. Egy szakpolitikai ajánlásokat megfogalmazó külső értékelést végeztek. Az előirányzat a tiszta és
energiahatékony közúti járművek használatának előmozdításáról szóló 2009/33/EK irányelv 10. cikkében előírt
jelentéstételi és felülvizsgálati követelmények teljesítésével és egyéb támogató tevékenységekkel (pl. kommunikációs
tevékenységek) kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.
Jogalap
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdésében szereplő, a Bizottság intézményi szintű előjogaiból eredő
feladat.
A tagállamok közötti, illetve a tagállamok és harmadik országok közötti tengeri szállításban a szolgáltatásnyújtás
szabadsága elvének alkalmazásáról szóló, 1986. december 22-i 4055/86/EGK tanácsi rendelet (HL L 378., 1986.12.31.,
1. o.).
A tengeri fuvarozásban alkalmazott tisztességtelen árképzési gyakorlatokról szóló, 1986. december 22-i 4057/86/EGK
tanácsi rendelet (HL L 378., 1986.12.31., 14. o.).
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Az óceánokon lebonyolódó kereskedelemben a rakományokhoz való szabad hozzáférés biztosítását szolgáló
összehangolt intézkedésekről szóló, 1986. december 22-i 4058/86/EGK tanácsi rendelet (HL L 378., 1986.12.31., 21.
o.).
A szolgáltatásnyújtás szabadsága elvének a tagállamokon belüli tengeri fuvarozásra (tengeri kabotázs) történő alkalmazásáról szóló, 1992. december 7-i 3577/92/EGK tanácsi rendelet (HL L 364., 1992.12.12., 7. o.).
A tagállamok közötti, bizonyos típusú vegyes áruszállításra vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 1992.
december 7-i 92/106/EGK tanácsi irányelv (HL L 368., 1992.12.17., 38. o.).
A Közösség repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályairól szóló, 1993. január 18-i 95/93/EGK tanácsi
rendelet (HL L 14., 1993.1.22., 1. o.).
A közúti balesetekre vonatkozó közösségi adatbázis létrehozásáról szóló, 1993. november 30-i 93/704/EK tanácsi
határozat (HL L 329., 1993.12.30., 63. o.).
A veszélyes áruk közúti szállítása ellenőrzésének egységes eljárásáról szóló, 1995. október 6-i 95/50/EK tanácsi irányelv
(HL L 249., 1995.10.17., 35. o.).
A Közösségen belül közlekedő egyes közúti járművek nemzeti és a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb
méreteinek, valamint a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb össztömegének megállapításáról szóló, 1996.
július 25-i 96/53/EK tanácsi irányelv (HL L 235., 1996.9.17., 59. o.).
A közösségi repülőterek földi kiszolgálási piacára való bejutásáról szóló, 1996. október 15-i 96/67/EK tanácsi irányelv
(HL L 302., 1996.11.26., 28. o.).
A nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló, 1999. június 17-i 1999/62/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 187., 1999.7.20., 42. o.).
A közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző személyek munkaidejének szervezéséről szóló, 2002. március 11-i
2002/15/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 80., 2002.3.23., 35. o.).
A Közösség repülőterein a zajvédelemmel összefüggő üzemeltetési korlátozások bevezetésére vonatkozó szabályok és
eljárások megállapításáról szóló, 2002. március 26-i 2002/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 85.,
2002.3.28., 40. o.).
A légifuvarozók balesetek esetén fennálló felelősségéről szóló 2027/97/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2002.
május 13-i 889/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 140., 2002.5.30., 2. o.).
Az egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek vezetőinek alapképzéséről és továbbképzéséről,
valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet és a 91/439/EGK, illetve a 76/914/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló,
2003. július 15-i 2003/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 226., 2003.9.10., 4. o.).
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A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és
segítség közös szabályainak megállapításáról és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004.
február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 46., 2004.2.17., 1. o.).
Az egységes európai égbolt létrehozására vonatkozó keret megállapításáról szóló, 2004. március 10-i 549/2004/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet (keretrendelet) (HL L 96., 2004.3.31., 1. o.).
A léginavigációs szolgálatoknak az egységes európai égbolt keretében történő ellátásáról szóló, 2004. március 10-i 550/
2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet („léginavigációs-szolgálati rendelet”) (HL L 96., 2004.3.31., 10. o.).
A légtérnek az egységes európai égbolt keretében történő szervezéséről és használatáról szóló, 2004. március 10-i 551/
2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 96., 2004.3.31., 20. o.).
Az Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózat átjárhatóságáról szóló, 2004. március 10-i 552/2004/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet („átjárhatósági rendelet”) (HL L 96., 2004.3.31., 26. o.).
A légi fuvarozókra és légi járművek üzemben tartóira vonatkozó biztosítási követelményekről szóló, 2004. április 21-i
785/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 138., 2004.4.30., 1. o.).
A közösségi vasutak biztonságáról szóló, 2004. április 29-i 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L
164., 2004.4.30., 44. o.).
A Közösségen belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságáról szóló, 2004. április 29-i 2004/52/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 166., 2004.4.30., 124. o.).
A transzeurópai közúthálózat alagútjaira vonatkozó biztonsági minimumkövetelményekről szóló, 2004. április 29-i
2004/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 167., 2004.4.30., 39. o.).
A Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának elfogadásáról és az üzemeltető
fuvarozó kiléte tekintetében a légi közlekedés utasainak tájékoztatásáról szóló, 2005. december 14-i 2111/2005/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 344., 2005.12.27., 15. o.).
A gépjárművezető nélkül bérelt járművek közúti árufuvarozásra történő használatáról szóló, 2006. január 18-i 2006/1/
EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 33., 2006.2.4., 82. o.).
A közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi
rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről és a 88/599/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2006. március 15-i 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 102., 2006.4.11., 35. o.).
A közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 102., 2006.4.11., 1. o.).
A Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozóknak a 2111/2005/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet II. fejezetében említett közösségi listája végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló, 2006. március 22-i
473/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 84., 2006.3.23., 8. o.).
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A légi járműveken utazó fogyatékkal élő, illetve csökkent mozgásképességű személyek jogairól szóló, 2006. július 5-i
1107/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 204., 2006.7.26., 1. o.).
A belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló, 2006. december 12-i 2006/87/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 389., 2006.12.30., 1. o.).
A vezetői engedélyekről szóló, 2006. december 20-i 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 403.,
2006.12.30., 18. o.).
A vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 315., 2007.12.3., 1. o.).
A vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló, 2007. október 23-i 1371/2007/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., 2007.12.3., 4. o.).
A közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők minősítéséről szóló, 2007.
október 23-i 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 315., 2007.12.3., 51. o.).
A vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2008. június 17-i 2008/57/EK európai parlament
és tanácsi irányelv (HL L 191., 2008.7.18., 1. o.).
A Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló, 2008. szeptember 24-i 1008/2008/
EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 293., 2008.10.31., 3. o.).
A veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló, 2008. szeptember 24-i 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv (HL L 260., 2008.9.30., 18. o.).
A közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló, 2008. november 19-i 2008/96/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv (HL L 319., 2008.11.29., 59. o.).
A számítógépes helyfoglalási rendszerek ügyviteli szabályzatáról és a 2299/89/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2009. január 14-i 80/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 35., 2009.2.4., 47. o.).
A repülőtéri díjakról szóló, 2009. március 11-i 2009/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 70.,
2009.3.14., 11. o.).
A tengeri utasszállítók baleseti felelősségéről szóló, 2009. április 23-i 392/2009/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet (HL L 131., 2009.5.28., 24. o.).
A közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról szóló, 2009. október
21-i 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 300., 2009.11.14., 51. o.).
A nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló, 2009. október 21-i 1072/2009/
EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 300., 2009.11.14., 72. o.).
Az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK
rendelet módosításáról szóló, 2009. október 21-i 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 300.,
2009.11.14., 88. o.).
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A szállítható nyomástartó berendezésekről és a 76/767/EGK, 84/525/EGK, 84/526/EGK, 84/527/EGK és az 1999/36/
EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. június 16-i 2010/35/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv (HL L 165., 2010.6.30., 1. o.).

Az intelligens közlekedési rendszereknek a közúti közlekedés területén történő kiépítésére, valamint a más közlekedési
módokhoz való kapcsolódására vonatkozó keretről szóló, 2010. július 7-i 2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv (HL L 207., 2010.8.6., 1. o.).

A versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról szóló, 2010. szeptember 22-i 913/2010/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 276., 2010.10.20., 22. o.).

A polgári légi közlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről és a 94/56/EK irányelv hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2010. október 20-i 996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 295.,
2010.11.12., 35. o.).

A tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogairól, valamint a 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló,
2010. november 24-i 1177/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 334., 2010.12.17., 1. o.).

Az autóbusszal közlekedő utasok jogairól és a 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2011. február 16-i 181/
2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 55., 2011.2.28., 1. o.).

Az Európai Unió és a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet közötti megerősített együttműködési keret biztosításáról
szóló együttműködési megállapodás megkötéséről és az ahhoz kapcsolódó eljárási szabályok megállapításáról szóló,
2012. március 8-i 2012/243/EU tanácsi határozat (HL L 121., 2012.5.8., 16. o.).

Az egységes európai vasúti térség létrehozásáról szóló, 2012. november 21-i 2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv (HL L 343., 2012.12.14., 32. o.).

A közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló
3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok
összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i
165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 60., 2014.2.28., 1. o.).

A polgári légi közlekedési események jelentéséről, elemzéséről és nyomon követéséről, valamint a 996/2010/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 2003/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1321/
2007/EK bizottsági rendelet és az 1330/2007/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i
376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 122., 2014.4.24., 18. o.).

A közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló
cseréjének elősegítéséről szóló, 2015. március 11-i (EU) 2015/413 európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 68.,
2015.3.13., 9. o).
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Közlekedésbiztonság
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2 200 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

1 700 000

Kötelezettségvállalások

2 582 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

1 701 948

Kötelezettségvállalások

1 356 401,17

Kifizetések

1 770 244,64

Megjegyzések
Ez az előirányzat a Bizottság számára a szárazföldi, légi és vízi közlekedés biztonságának javításához szükséges
szabályok és intézkedések elemzéséhez, definiálásához, előmozdításához, figyelemmel kíséréséhez, értékeléséhez és
végrehajtásához szükséges mindenfajta információ összegyűjtése és feldolgozása során felmerült költségek fedezésére
szolgál, ideértve a harmadik országokra való kiterjesztést, a műszaki segítségnyújtást és a konkrét képzést.
A fő célkitűzés a biztonsági szabályok kidolgozása és alkalmazása a közlekedés területén, különösen:
— intézkedések a közlekedési ágazatbeli rosszhiszemű cselekmények megelőzése érdekében,
— a közlekedési biztonsággal kapcsolatos jogszabályok, műszaki szabványok és adminisztratív figyelemmelkísérési
gyakorlatok közelítése,
— közös mutatók, módszerek és biztonsági célkitűzések definiálása a közlekedési ágazatban és az ahhoz szükséges
adatok összegyűjtése,
— a tagállamok közlekedésbiztonsági intézkedéseinek nyomon követése valamennyi közlekedési mód esetében,
— nemzetközi koordináció a közlekedésbiztonság területén,
— a közlekedés biztonságával kapcsolatos kutatás előmozdítása.
Az előirányzat különösen a tagállami repülőterek, kikötők és kikötői létesítmények és a tagállamok felségjelzése alatt
közlekedő hajók biztonságára vonatkozó uniós jogszabályoknak való megfelelés ellenőrzését végző ellenőrök testületeinek felállításával és működtetésével járó kiadások fedezésére szolgál, ideértve a harmadik országokra való kiterjesztést
is. Ezek a kiadások tartalmazzák a Bizottság ellenőreinek napidíját és utazási költségeit, valamint a tagállami
ellenőröknek az említett uniós jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően felmerülő költségeit. E
kiadásokhoz hozzá kell adni különösen az ellenőrök képzése, az előkészítő értekezletek és az ellenőrzésekhez szükséges
kellékek költségeit is.
Az előirányzat továbbá a közlekedési szakpolitika céljainak eléréséhez közvetlenül kapcsolódó, tájékoztatással és
kommunikációval, elektronikus és nyomtatott kiadványokkal, valamint a közlekedési szolgáltatásokat igénybe vevők
biztonságával és védelmével kapcsolatos kiadások finanszírozására szolgál.
Jogalap
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdésében szereplő, a Bizottság intézményi szintű előjogaiból eredő
feladat.
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BIZOTTSÁG
06. CÍM — MOBILITÁS ÉS KÖZLEKEDÉS

06 02. ALCÍM — EURÓPAI KÖZLEKEDÉSPOLITIKA (folytatás)

06 02 06

(folytatás)
A hajók és kikötői létesítmények biztonságának fokozásáról szóló, 2004. március 31-i 725/2004/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 129., 2004.4.29., 6. o.).
A kikötői biztonság fokozásáról szóló, 2005. október 26-i 2005/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL
L 310., 2005.11.25., 28. o.).
A polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól szóló, 2008. március 11-i 300/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 97., 2008.4.9., 72. o.).
A veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló, 2008. szeptember 24-i 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv (HL L 260., 2008.9.30., 13. o.).

06 02 51

A transzeurópai közlekedési hálózatok programjának lezárása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

630 340 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

632 817 206

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

208 549,23

Kifizetések

782 315 140,52

Megjegyzések
Az előirányzat az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.

Jogalap
A közösségi pénzügyi támogatás a transzeurópai hálózatok területén történő nyújtásának általános szabályairól szóló,
1995. szeptember 18-i 2236/95/EK tanácsi rendelet (HL L 228., 1995.9.23., 1. o.).
A transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó közösségi iránymutatásokról szóló, 1996. július 23-i 1692/
96/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 228., 1996.9.9., 1. o.).
A Galileo közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2002. május 21-i 876/2002/EK tanácsi rendelet (HL L 138.,
2002.5.28., 1. o.).
Az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítása érdekében közös vállalkozás
alapításáról szóló, 2007. február 27-i 219/2007/EK tanácsi rendelet (HL L 64., 2007.3.2., 1. o.).
A transzeurópai közlekedési és energiahálózatok területén történő közösségi pénzügyi támogatás nyújtásának általános
szabályairól szóló, 2007. június 20-i 680/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 162., 2007.6.22., 1. o.).
A transzeurópai hálózat területén a 2007–2013-as időszakra szóló támogatások többéves munkaprogramjának
létrehozásáról szóló, 2007. július 23-i bizottsági határozat (C(2007) 3512).
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BIZOTTSÁG
06. CÍM — MOBILITÁS ÉS KÖZLEKEDÉS

06 02. ALCÍM — EURÓPAI KÖZLEKEDÉSPOLITIKA (folytatás)

06 02 51

(folytatás)
A közösségi pénzügyi támogatás a transzeurópai hálózatok területén történő nyújtásának általános szabályairól szóló,
2009. november 30-i 67/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 27., 2010.1.30., 20. o.).
A transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról szóló, 2010. július 7-i 661/2010/
EU európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 204., 2010.8.5., 1. o.).
Jogi hivatkozások
A 2001-től 2006-ig terjedő időszakra vonatkozóan a transzeurópai közlekedési hálózatok területén közösségi pénzügyi
támogatás odaítéléséhez többéves indikatív program létrehozásáról szóló, 2001. szeptember 19-i bizottsági határozat
(C(2001) 2654).
A TEN-T projektek számára biztosított hitelgarancia-eszköz tekintetében a Bizottság és az Európai Beruházási Bank
közötti együttműködési megállapodás megkötéséről szóló, 2007. december 17-i bizottsági határozat (C(2007) 6382).

06 02 52

A Marco Polo program lezárása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

19 185 423

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

17 463 073

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

17 253 824,95

Megjegyzések
Az előirányzat az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását
és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
A tagjelölt és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel céljából
adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési
rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók, az engedélyezett igazgatási
kiadások és a programra meghatározott teljes előirányzat összegének arányában.
Jogalap
Az árufuvarozási rendszer környezeti teljesítményjavításának közösségi pénzügyi támogatásáról („Marco Polo program”)
szóló, 2003. július 22-i 1382/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 196., 2003.8.2., 1. o.).
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BIZOTTSÁG
06. CÍM — MOBILITÁS ÉS KÖZLEKEDÉS

06 02. ALCÍM — EURÓPAI KÖZLEKEDÉSPOLITIKA (folytatás)

06 02 52

(folytatás)
Az árufuvarozási rendszer környezetvédelmi teljesítményjavításának közösségi pénzügyi támogatására irányuló második
Marco Polo program létrehozásáról (Marco Polo II.) szóló, 2006. október 24-i 1692/2006/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 328., 2006.11.24., 1. o.).

06 02 53

A környezetszennyezés elleni intézkedések lezárása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

p.m.

Kötelezettségvállalások

4 688 199

2014. évi teljesítés

Kifizetések

p.m.

6 185 145

Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

12 357 908,67

Megjegyzések
Az előirányzat az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását
és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az Unió általános költségvetésének elválaszthatatlan részét képezi.
Az 1271/2013 /EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet 20. cikkének megfelelően visszafizetett összegek
címzett bevételnek minősülnek (a költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének c) pontja), amelyet az általános
bevételi kimutatás 6 6 0 0. jogcíme alatt kell feltüntetni.
Jogalap
Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2002. június 27-i 1406/2002/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 208., 2002.8.5., 1. o.).

06 02 77

Kísérleti projektek és előkészítő tevékenységek

06 02 77 01

Előkészítő intézkedés – Európai közlekedési tájékoztató és közlekedési módokat átfogó helyfoglalási felület
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

790 000

Kötelezettségvállalások

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

790 170

Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

207 520,80
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BIZOTTSÁG
06. CÍM — MOBILITÁS ÉS KÖZLEKEDÉS

06 02. ALCÍM — EURÓPAI KÖZLEKEDÉSPOLITIKA (folytatás)

06 02 77

(folytatás)

06 02 77 01

(folytatás)
Megjegyzések
Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

06 02 77 03

Előkészítő intézkedés – Cseppfolyósított földgázzal (LNG) üzemelő hajók
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

436 192

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
06 02 77 05

Kísérleti projekt – A vasúti járművek szerepe az európai interoperabilitás terén
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

500 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

250 000

Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
A jogcím a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére szolgál.
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BIZOTTSÁG
06. CÍM — MOBILITÁS ÉS KÖZLEKEDÉS

06 02. ALCÍM — EURÓPAI KÖZLEKEDÉSPOLITIKA (folytatás)

06 02 77

(folytatás)

06 02 77 05

(folytatás)
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom tanácsi rendelet (HL L
298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

06 02 77 06

Előkészítő intézkedés – Nem kereskedelmi célú közforgalmú légi közlekedés – Statisztika és fő adatok
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

133 986

Kötelezettségvállalások

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

87 238

Kötelezettségvállalások

191 280,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Bár a Bizottság egy sor közlekedéssel kapcsolatos adatot gyűjt be és tett közzé, a nem kereskedelmi célú közforgalmú
légi közlekedés módozatait ez továbbra sem fedi le. Az előkészítő intézkedés célja a nem kereskedelmi célú közforgalmú
légi közlekedés fontos adatainak összegyűjtése, mint például az utaskilométerek, a munkaerő, a forgalom és a gazdasági
teljesítmény. Mivel az EASA (Európai Repülésbiztonsági Ügynökség) az elkövetkező években továbbra is új szabályozást
fog kiadni az ágazat számára, ha teljes adatbázis áll rendelkezésre, az hozzáadott értéket teremthet a szabályozás
javításához.
Az előkészítő intézkedés összhangban van az Európai Parlament „Menetrend az általános célú és üzleti repülés
fenntartható jövőjéhez” című 2009. február 3-i állásfoglalásával (HL C 67. E, 2010.3.18., 5. o.), amelynek C.
preambulumbekezdése hangsúlyozza, hogy „jelenleg nem áll rendelkezésre elegendő adat és statisztikai információ az
általános célú és üzleti repülésről”, és felszólítja a Bizottságot, hogy „a nemzetközi és európai adatgyűjtésre és
-megosztásra vonatkozóan következetes megközelítést dolgozzon ki és alkalmazzon” (27. pont).
Az előkészítő intézkedés figyelembe veszi továbbá az Európai Bizottság „Menetrend az általános célú és üzleti repülés
fenntartható jövőjéhez” című közleményét (COM(2007) 869 final), amely szerint „európai szinten ki kell dolgozni az
alapvető célkitűzéseket, és következetes adatgyűjtést kell megvalósítani”.
Az előkészítő intézkedés célja az európai nem kereskedelmi célú közforgalmú légi közlekedésre vonatkozó legfontosabb
adatok összegyűjtése, ideértve többek között az (elérhető, illetve megtett) utaskilométert, az 500 km-nél rövidebb
távolságra történő repülések számát, a munkaerőt, a forgalmat, a gazdasági teljesítményt, a környezeti hatást (és azon
belül az éghajlat szempontjából releváns kibocsátásokra vonatkozó adatokat), a kapcsolódó iparágakra gyakorolt
közvetlen és közvetett hatást, a biztonsági kérdéseket, az adózást (beleértve a héa alól mentesülő jegyek számát és
százalékos arányát, illetve a felhasznált adómentes kerozin mennyiségét és százalékos arányát), továbbá a társadalmi és a
gazdasági hatásokat. Az előkészítő intézkedés célja ezenkívül a nem kereskedelmi célú közforgalmú légi közlekedéshez
nyújtott földi kiszolgálási tevékenységekkel és az e tevékenységek nyújtására vonatkozó jogi (és szociális) keretszabályozással kapcsolatos információgyűjtés.
Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
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BIZOTTSÁG
06. CÍM — MOBILITÁS ÉS KÖZLEKEDÉS

06 02. ALCÍM — EURÓPAI KÖZLEKEDÉSPOLITIKA (folytatás)

06 02 77

(folytatás)

06 02 77 07

Kísérleti projekt – A forgalmi dugókon túl: intelligens integrált közlekedési megoldások a közúti infrastruktúrához
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

650 000

Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

1 300 000

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

650 000

Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
A kísérleti projekt olyan innovatív megoldások kifejlesztésére összpontosít, amelyek a városi logisztika, a közúti
biztonság, a tömegközlekedés, a közlekedésirányítás és a mobilitási tervek fejlesztését célozzák.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
06 02 77 08

Kísérleti projekt - globális navigációs felügyeleti műholdrendszer nehézgépjárművek számára
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

350 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

175 000

Megjegyzések
A projekt egy tanulmány készítését foglalja magában egy európai globális navigációs ellenőrző műholdrendszer
kiterjedéséről a kereskedelmi célú nehézgépjárművek számára. A rendszer célja a közlekedés biztonságának és
nyomon követhetőségének javítása, a szabályoknak és törvényeknek való megfelelés és a tisztességes verseny biztosítása.
A tanulmány elemezné a globális navigációs ellenőrző műholdrendszer legmegfelelőbb alkalmazásának módjait a
közutakra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának javítása érdekében. A valós idejű felügyeleti rendszer segítségével
lehetségessé válik a közlekedési ágazat illegális gyakorlatai, valamint az áruk és a hulladék illegális szállítása elleni
küzdelem fokozása, továbbá a teherautókra és a sofőrökre vonatkozó összes információ valós idejű ellenőrzése.
A meglévő szabályozás és rendszerek (a munkával töltött időt mérő menetíró készülék, és a fedélzeti súlymérő
rendszerek, amelyek az engedélyezhető terhelésnek való megfelelést mérik) alapján a tanulmány a következő lépéseket
valósítja meg szakaszról szakaszra:
1.

a célkitűzések megállapítása, áttekintést nyújtva a felügyeleti rendszer által foganatosítandó jogszabályokról (pl. a
veszélyes áruk nyomon követése, a szabotázsra vonatkozó szabályok), a magas kihasználtságú járművekre
vonatkozó esetleges új jogszabályokról (pl. eCall, adatrögzítők), külön figyelmet fordítva a Bizottság által 2015
márciusában kiadott „Egyes új technológiák haszna és megvalósíthatósága, valamint szabályozatlan rendelkezések
az utasvédelem és a veszélyeztetett úthasználók tekintetében” című tanulmányának eredményeire,
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BIZOTTSÁG
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(folytatás)
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(folytatás)
2.

az 1. pontban felsorolt technikai eszközök működési követelményeinek meghatározása,

3.

a menetíró készülékekre kiterjedő rendszer létrehozása, és a rendszer összes modulja számára szükséges technikai
követelmények meghatározása

4.

a csalás és a készülékek zavarása elleni biztonsági mechanizmusok kiértékelése,

5.

a piaci bevezetés feltételeinek áttekintése,

6.

a projektnek a közúti közlekedési ágazat részéről való elfogadhatóságának elemzése, az érintettek nyilvános
konzultációja révén egy olyan irányítócsoport keretében, amely a projekt összes szakaszát felügyeli,

7.

a rendszert kötelezővé vagy „különösen ajánlottá” tévő esetleges jogszabályok bevezetése hatásainak elemzése.

A Bizottság korábban már készített technikai tanulmányokat egy hasonló integrált fedélzeti rendszer technikai
jellemzőiről (lásd a fenti 1. és 3. lépést). Ezért ez a tanulmány alapvetően a politikai szempontokra összpontosít (5–7.
lépés), valamint kiegészítést nyújt a technikai témákhoz (1–4. szakasz).
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
06 02 77 09

Kísérleti projekt – Az Unió közlekedési ágazatának vonzóvá tétele a következő generációk számára
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

500 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

250 000

Megjegyzések
A közlekedési ágazat versenyképességéhez szükséges a kiváló képességű, versenyképes, felkészült és képzett munkaerő.
Számos területen ma egyértelmű igény mutatkozik a szakképzett munkaerő iránt, mivel a munkaerőpiac nem nyújt
elegendő ösztönzést bizonyos, nagyfokú specializációt igénylő állások betöltéséhez, ugyanakkor nehéz betölteni
bizonyos, alacsony végzettséget igénylő munkaköröket. A tengerészeti ágazatban egyre több munkakör szűnik meg, és
egyre nehezebb uniós munkavállalókat az ágazatba vonzani, főleg a nehéz munkakörülmények és feltételek miatt. A légi
közlekedési ágazatban egyre több pilóta és légiutas-kísérő elhagyja az Uniót, és egyre többen közülük az ágazat
megszilárdult normáitól messze elmaradó feltételek mellett vállalnak munkát.
Továbbá sürgősen biztosítani kell a közlekedési ágazatból nyugdíjba vonuló munkavállalók utánpótlását.
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BIZOTTSÁG
06. CÍM — MOBILITÁS ÉS KÖZLEKEDÉS

06 02. ALCÍM — EURÓPAI KÖZLEKEDÉSPOLITIKA (folytatás)

06 02 77

(folytatás)

06 02 77 09

(folytatás)
Célkitűzések:
— a fenti forgatókönyvre való felkészülés, és eszközök biztosítása a Bizottság és az Európai Parlament és a Tanács
részére azon sürgető fellépések azonosítása érdekében, amelyek az ágazat munkaerőpiacát érő negatív hatás
megelőzésére szolgálnak,
— célja továbbá a közlekedési ágazatbeli szakmák vonzóbbá tétele; a képzés és az egész életen át tartó tanulás iránti
igény, valamint a munkaerő közlekedési ágazatbeli foglalkoztatását akadályozó tényezők feltárása uniós szinten, és
megfelelő intézkedések kidolgozása,
— átfogó képet nyújtani a közlekedési ágazat igényeiről a jövőben igényelt munkaerő és a következő évek képzési
igényeinek tekintetében.
Javasolt intézkedések:
— a legjobban keresett munkakörök betöltéséhez szükséges munkaköri profilok és oktatási/szakmai követelmények
áttekintése, valamint az ágazat magas szinten specializálódott szakemberei számára megfelelő képzést nyújtó főbb
egyetemek, oktatási központok, vezető intézmények felkutatása,
— tanulmány – az új generációk szakmai előmeneteli és karrierlehetőségeinek áttekintése, valamint – az illetékes
hatóságokkal és érintettekkel karöltve, a szociális partnereket is beleértve – ösztönzők kidolgozása az ágazat
vonzóvá tételére az uniós munkavállalók számára, lehetőségek az uniós finanszírozási forrásokhoz, vagy támogatási
programokhoz való kapcsolódáshoz, mint pl. az uniós ifjúsági kezdeményezés,
— internetes oldal létrehozása a jövendő munkaerő számára, amely azonosítja a fő karrier- és előmeneteli
lehetőségeket és a hozzájuk kapcsolódó költségeket, a betöltetlen álláshelyekről szóló szakasszal. A honlapon
szerepelne minden közlekedési mód, és minden érintettet megszólítana. Egy eszköz révén lehetőséget nyújtana a
tapasztalatok és a bevált gyakorlat megosztására. Információval szolgálna továbbá a munkafeltételekről, a karrierlehetőségekről stb. minden közlekedési mód esetében. Külön figyelmet kapnának a tanulószerződéses gyakorlati
képzések. Az elsődleges célcsoportok a fiatalok lennének.
A honlapoknak továbbá tartalmazniuk kell:
— egy modult a „szabályok hatékonyabb végrehajtásáról”, amely felsorolja a tájékoztató anyagokat (nemzeti és uniós
szinten), valamint a „méltányossági alapú kultúrára” és a „szabálykövető magatartásra” vonatkozó információt,
— egy külön modult a nemek közti egyensúlyról, amely a nők alacsony részarányának és fizetésének problémáját
kezelné a közlekedési ágazatban. Ez a modul külön figyelmet szentelne a városi közlekedésnek,
— a szociális partnerek munkájának szentelt modul,
— a bevált gyakorlatok cseréjére szolgáló eszköz részeként a közelmúltbeli kampányok nyilvántartása, valamint
hatékonyságuk részletezése,
— statisztikai adatok az ágazat munkaerő-piaci elemzésének elősegítéséhez, beleértve a más régiókkal való összehasonlító elemzést, és a vonatkozó tanulmányok és statisztikák leltárát (az Eurostat, az OECD, a Nemek Közötti
Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) és egyéb források elérhető adatai), beleértve a digitális gazdaság területével
kapcsolatos műveket.
A kísérleti projektnek azonosítania kell a közlekedési ágazat munkahelyeinek népszerűsítésére szolgáló, elérhető
eszközöket (beleértve a finanszírozást) és a lehetséges jövőbeni költséghatékony fellépés módjait, beleértve a közlekedési
ágazat bevált szociális gyakorlataival kapcsolatos esetleges hatékony ösztönzők értékelését (pl. szociális charta vagy
közösségi díjak).
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A kísérleti projekt kitérhetne a honlapon a Bizottság jelenleg zajló fellépéseire is, mint pl.:
— az Unió közlekedési ágazata azon kulcsszakmáinak feltérképezése, ahol a következő években problémát jelenthet a
munkaerő pótlása,
— a növekedési lehetőségeket mutató területek és az emberi erőforrás/szakértelem esetleges hiányának feltérképezése
az ágazatban.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

06 02 77 10

Előkészítő intézkedés – Intelligens kikötőváros
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

700 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

350 000

Megjegyzések
Az előkészítő intézkedés célja a város-kikötő kapcsolatokkal és az innovatív intelligens kikötőváros projektekkel
kapcsolatos bevált gyakorlatok cseréje. Össze lehetne hangolni az intelligens és fenntartható városokra vonatkozó
fellépéssel.
A kikötővárosok hatalmas kihívásokkal néznek szembe a gazdasági verseny és a fenntartható városfejlesztés összehangolása terén. A kihívások közé tartozik a kikötői funkciók áthelyezése, a konténerek szállítása, a kikötő-város
kapcsolatok és a vízparti szakaszok átalakítása, valamint a városi lakosokkal folytatott párbeszéd. Rendezni kell a
város és a kikötő, a turizmus és az ipar, a természeti környezet és a beépített területek közti feszültségeket. Az Intelligens
város célkitűzéseinek ki kell egészíteniük az Intelligens kikötővárosét. Az Intelligens kikötőváros alapja például a tudás
és az információs és kommunikációs technológiák együttműködése a szárazföldi kapcsolódási pontokkal, a szolgáltatások hatékonyságának és minőségének további növelése érdekében. A tengeri gyorsforgalmi utakra vonatkozó
elképzelésre való tekintettel ez a javaslat összhangban áll az Európa 2020 stratégiával, a közlekedésről szóló fehér könyv
felülvizsgálatával és a TEN-T projekttel.
A városok és a kikötők ugyanazokkal a problémákkal és lehetőségekkel szembesülnek, ezért a következő területeken
kell innovatív megoldásokat kidolgozni: a) az óceáni hajózásból, valamint a kikötői tevékenységből származó,
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentése; b) a szárazföldi (vasúti, közúti és belvízi) közlekedéssel való
kapcsolatok bővítése; c) a megújuló energia használatának bővítése és az energiahatékonyság növelése; d) az információs
és kommunikációs technológiák és az interoperabilitás alkalmazásának növelése; e) a kikötővárosok közti verseny
növelése, tekintetbe véve a legkülső régiók stratégiai elhelyezkedését és a szigetek közti összeköttetéseket; f) a város és a
kikötő közti szinergiák fejlesztése.
Ezeknek az innovatív fellépéseknek a tengeri és tengerparti turizmusra is hatással kell lenniük. A fellépéseknek továbbá
fokozott figyelmet kell fordítaniuk a kikötői létesítményekre, a kikötő és a városfejlesztéssel és a kikötőfejlesztéssel
foglalkozó városi hatóságok közti párbeszédre. A kikötők diverzifikációjában a tengerparti és tengeri turizmus is
szerepet játszik. Ez az előkészítő intézkedés azonosítja kell az intelligens kikötővárosok fejlesztésének előnyeit Európaszerte, és figyelembe veszi a kikötők teljes jelentőségét. A fellépés részeként lesznek az intelligens kikötővárosok európai
hálózatának létrehozására irányuló kezdeményezések is.
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BIZOTTSÁG
06. CÍM — MOBILITÁS ÉS KÖZLEKEDÉS

06 02. ALCÍM — EURÓPAI KÖZLEKEDÉSPOLITIKA (folytatás)

06 02 77

(folytatás)

06 02 77 10

(folytatás)
Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

06 02 77 11

Kísérleti projekt – megvalósíthatósági tanulmány a köz- és magánszféra közötti partnerség felhasználásának teszteléséről
az Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszer kiépítésének támogatására a törzshálózati folyosók mentén
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

400 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

200 000

Megjegyzések
Az Unió sok éve biztosít támogatást az Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszer kiépítéséhez a vasútvonalakon és a
vasúti szerelvények tekintetében, az egységes európai vasúti térség interoperabilitásának növelése, valamint a vasúti
közlekedés legbiztonságosabb működtetése érdekében. Az előzetes értékelések alapján az Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszer a meglévő vasútvonalak kapacitását is növelheti. Az Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszer uniós
koordinátora 2014 decemberében ismertette az Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszer munkatervét, részletesen
szólva a rendszer jelenlegi kiépítéséről a vasúthálózatokon, és a jövőbeni igényekről. A jelentésből kitűnik, hogy több
mint 50 évre, és az Unió és a tagállamok lehetőségeit meghaladó pénzügyi forrásokra lesz szükség az Európai Vasúti
Forgalomirányítási Rendszer teljes kiépítéséhez a törzshálózati folyosók mentén. A jelenlegi uniós politika, vagyis az
Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszernek az Unió költségvetéséből való támogatása korlátozott hatékonyságúnak
és hatókörűnek bizonyult. A magánszektorból származó finanszírozás bevonása ésszerű lehetőség.
A jelenlegi finanszírozási rendszer korlátaira tekintettel az Európai Bizottság tanulmányt rendelt meg az Európai Vasúti
Forgalomirányítási Rendszer kiépítésének innovatív finanszírozását célzó egyedi megoldások kialakításáról, különösen
kilenc törzshálózati folyosó mentén. A tanulmány a magánszektor bevonására szolgáló különböző lehetőségeket elemzi,
és 2015-ben készül el, de az Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszer támogatására szolgáló innovatív finanszírozás
üzleti modelljének tesztelése érdekében egy uniós kísérleti projektre van szükség e tanulmány folyományaként.
Tekintettel az előzetes elemzésre és a Bizottság és az EBB korlátozott tapasztalatára a magánszektor bevonására az
Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszer kiépítése terén, a kísérleti projekt célja egy olyan, a köz- és magánszféra
közötti közös vállalkozás megvalósíthatóságának értékelése, amely támogatná az Európai Vasúti Forgalomirányítási
Rendszer kiépítését a törzshálózati folyosók mentén, vagy legalább egy folyosó mentén, az EU vagy az EBB
keretrendszerén belül. A kísérleti projekt elemzi egy ilyen típusú közös vállalkozás létrehozásának szabályozási, jogi és
pénzügyi megvalósíthatóságát a jelenlegi keretrendszerben a törzshálózati folyosók szintjén, ezért kiterjed a törzshálózati folyosók által érintett minden tagállamra. A kísérleti projekt továbbá értékeli a magánberuházók érdeklődését
egy fent említett, uniós támogatású közös vállalkozás iránt, valamint az Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszer
gyártói, infrastruktúrájának üzemeltetői és a vasúttársaságok érdeklődését. A kísérleti projekt, vagy egy azt követő
elsőbbségi fellépés továbbá elősegíthetné egy, az Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszer támogatására szolgáló
közös vállalkozás konkrét létrehozását. Amennyiben ez a fellépés sikeresnek bizonyul, új, minden folyosóra kiterjedő
uniós programot lehet indítani. Az egyetlen folyosó esetében való gyakorlati megvalósítás célja a köz- és magánszféra
közötti közös vállalkozás üzleti esettanulmányának tesztelése, amely különleges célú gazdasági egységként nyújt
támogatást a kiválasztott folyosó részét képező infrastruktúra irányítói részére, ezzel támogatva az Európai Vasúti
Forgalomirányítási Rendszer kiépítését. A kiépítés teljes vagy nagyobb részben sikeres megvalósulását követően a vasúti
vállalkozások élvezni fogják a teljes interoperabilitás előnyeit a folyosó mentén folytatott tevékenységük során, és a
pályahasználati díj megemelése révén fizethetik vissza annak költségeit a közös vállalkozás és a magánrészvényesek felé.
A vasúti társaságoknak várhatóan módjukban áll majd megfizetni a megemelt díjat, hiszen gyorsabb személyszállítást
tudnak majd biztosítani, és a teherszállítók növelhetik a vasúti szolgáltatások iránti igényt a folyosó mentén. A vasúti
szolgáltatások várhatóan gyorsabbak lesznek és egyszerűsödnek az Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszer által
nyújtott teljes interoperabilitásnak köszönhetően.
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06 02 77

(folytatás)

06 02 77 11

(folytatás)
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

06 02 77 12

Előkészítő intézkedés – A távirányítású légijármű-rendszerek (RPAS) integrálása az európai légtérbe aktív geofencing
szolgáltatás (AGS) használatával
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

500 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

250 000

Megjegyzések
Az előkészítő intézkedés a földfelszín felett maximum 150 méter magasságig közlekedő távirányítású légijárműrendszerekre (drónok) kifejlesztett aktív geofencing szolgáltatásokat fogja tesztelni. Ez úgy valósul meg, hogy a
távirányítású légijármű-rendszert vezérlő földi irányítóállomást összekötik egy webalapú felülettel. A webalapú felület
jelzi a távirányítású légijármű-rendszer működésének pozícióját, és jóváhagyja a különféle nemzeti szabályozásoknak
való megfelelést, a működés helyszínétől függően. A webalapú felület repüléstilalmi övezeteket hozhat létre a repülési
szabványok alapján.
A webalapú felület és a távirányítású légijármű-rendszer összekötése révén a felhasználók a távirányítású légijárműrendszert nem vezérelhetik a repüléstilalmi övezetekbe. A repüléstilalmi övezeteket a felelős hatóságok hozzák létre,
követik nyomon és ellenőrzik. A webalapú felület által generált információt meg lehet osztani az európai repülési
hálózat összes részvevőjével.
Ez az intézkedés megoldást nyújthat a kisebb távirányítású légijármű-rendszerek meglévő repülési hálózatba való
biztonságos integrálására, ugyanolyan biztonsági szint mellett, mint amilyen a pilótával történő repülést jellemzi, ami a
távirányítású légijármű-rendszerek használatában érintett összes fél számára előnyös helyzetet teremt. A magánélet
védelmét garantálják a távirányítású légijármű-rendszerek esetében kijelölt repüléstilalmi övezetek. Ami ennél is
fontosabb,a távirányítású légijármű-rendszerekkel kapcsolatos iparágakban tevékenykedő kkv-k segítséget kapnak új
munkahely-lehetőségek teremtésében Európa-szerte. Az alábbi, távirányítású légijármű-rendszerekkel kapcsolatos szolgáltatásokat lehet tesztelni a webalapú felület használatával: aktív geofencing szolgáltatás, melyet a felelős hatóságok
követnek nyomon és ellenőriznek, és az alkalmazandó szabályokat ellenőrző jóváhagyási szolgáltatás.
A felületet különféle szereplők használhatnák, úgymint távirányítású légijármű-rendszereket használók, léginavigációs
szolgáltatók, polgári légiközlekedési hatóságok, rendőrség, sürgősségi szolgálatok, távirányításúlégijárműrendszergyártók és minősített szervezetek. A webalapú felület a meglévő repülési szabványokat használja, együttműködik a
pilótával történő repülés esetén használt felületekkel, és biztosítja a repülési rendszerbe való biztonságosabb és
szabványosított integrációt. E szabványok mellett a felület interoperábilis az összes távirányítású légijármű-rendszerrel,
az európai piac összes távirányításúlégijárműrendszer-gyártó és -felhasználó előtti megnyitása érdekében. Végezetül, ez
az RPAS légiforgalom-irányító platform az összes tagállamra méretezhető.
Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
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06 02 77

(folytatás)

06 02 77 13

Kísérleti projekt - A tömegközlekedés fenntartható finanszírozásának innovatív módjai
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

125 000

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

62 500

Megjegyzések
A kísérleti projekt a tömegközlekedés fenntartható finanszírozásának innovatív módjait elemzi, amelyek különösen az
ökológiai fenntarthatósággal, a digitalizációval és az akadálymentesítésse egyeztethetők össze, a gazdasági fejlődés
elősegítése és új munkahelyek teremtése érdekében. A Bizottság célkitűzése a tömegközlekedés népszerűsítése, amely
csökkentené a közúti torlódásokat és a környezetet és az egészséget károsító kibocsátásokat a városi területeken,
különösen az alternatív, kevésbé szennyező üzemanyagok révén. Számos tanulmányból kiderül, hogy a jegy ára a
szolgáltatás összköltségének csak kis részét befolyásolja. A fogyasztók sok pénzt költenek az adózásra és a jegyvásárlásra. Meg kell találni a tömegközlekedés finanszírozásának új módjait, kiértékelve azokat az új modelleket, amelyek
jelentősen csökkenthetnék, vagy meg is szüntethetnék az állam költségeit, közpénzt takaríthatnak meg, és csökkenthetik
a légkörbe jutó kibocsátások mennyiségét. A fejlettebb városi tömegközlekedés továbbá elősegítené az utasszám
növelését is. A hatékonyabb mobilitás a vállalkozásokat is segítené, és több munkahelyet teremtene. Erre kiváló példa
az észtországi Tallinn városa. A projekt célja a bevált gyakorlatok azonosítása és cseréje, a finanszírozás új módjainak
elemzése, valamint egy olyan európai egyablakos hivatal létrehozásának értékelése, amely támogatná a legjobb fenntartható finanszírozási rendszereket és projekteket bevezetni kívánó önkormányzatokat.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
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06 03. ALCÍM — HORIZONT 2020 – A KÖZLEKEDÉSSEL KAPCSOLATOS KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ
Cím

Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

06 03

HORIZONT 2020 – A
KÖZLEKEDÉSSEL
KAPCSOLATOS KUTATÁS
ÉS INNOVÁCIÓ

06 03 03

Társadalmi kihívások

06 03 03 01

Forráshatékony, környezetbarát, biztonságos és
gördülékeny európai
közlekedési rendszer
kialakítása

PK

1,1

06 03 03. jogcímcsoport –
Részösszeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

% 2014–2016.
évi kifizetések

Kifizetések

110 916 737

127 796 246

138 764 242

52 428 081

190 298 913,—

691 467,—

0,54

110 916 737

127 796 246

138 764 242

52 428 081

190 298 913,—

691 467,—

0,54

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

06 03 07

Közös vállalkozások

06 03 07 31

Az új generációs európai
légiforgalmi szolgáltatási
rendszer megvalósítását
célzó közös vállalkozás
(SESAR) – Támogatási
kiadások

1,1

Az új generációs európai
légiforgalmi szolgáltatási
rendszer megvalósítását
célzó közös vállalkozás
(SESAR)

1,1

60 000 000

55 000 000

50 000 000

34 952 054

20 600 000,—

0,—

0

Shift2Rail (S2R) közös
vállalkozás – Támogatási
kiadások

1,1

1 577 618

1 577 618

1 313 592

1 310 445

494 400,—

18 046,72

1,14

Shift2Rail (S2R) közös
vállalkozás

1,1

44 046 382

24 227 092

44 039 408

43 690 067

0,—

0,—

0

105 624 000

80 804 710

95 353 000

79 952 566

21 094 400,—

18 046,72

0,02

06 03 07 32

06 03 07 33

06 03 07 34

06 03 07. jogcímcsoport –
Részösszeg

p.m.

06 03 50

Az Európai Gazdasági
Térségen kívüli harmadik
felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból származó
előirányzatok

06 03 50 01

Az (Európai Gazdasági
Térségen kívüli) harmadik
felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból
származó előirányzatok
(2014–2020)
1,1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

7 894 780,66

382 592,95

Az (Európai Gazdasági
Térségen kívüli) harmadik
felek kutatási és technológiai
fejlesztési hozzájárulásaiból
származó előirányzatok (a
2014-ig tartó időszak)
1,1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

440 848,72

4 968 038,64

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

8 335 629,38

5 350 631,59

06 03 50 02

06 03 50. jogcímcsoport –
Részösszeg
06 03 51

06 03 52

A korábbi kutatási keretprogramok lezárása –
Hetedik keretprogram – EK
(2007–2013)

1,1

p.m.

106 595 589

p.m.

45 437 670

1 555,99

27 837 911,10

A korábbi (2007 előtti)
közösségi kezdeményezésen
alapuló programok lezárása

1,1

p.m.

p.m.

p.m.

131 512

0,—

772 977,76

216 540 737

315 196 545

234 117 242

177 949 829

219 730 498,37

34 671 034,17

06 03. alcím – Összesen

26,12

11,00
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Megjegyzések
E megjegyzések az ebben az alcímben található valamennyi költségvetési címsorra alkalmazandók.
Az előirányzatok a 2014–2020-ra szóló „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramnak és a korábbi kutatási
programok (Hetedik Keretprogram és az azt megelőző keretprogramok) lezárásának fedezésére szolgálnak.
A Horizont 2020 központi szerepet játszik az Európa 2020 stratégia „Innovatív Unió” kiemelt kezdeményezése, illetve
más kiemelt kezdeményezései – nevezetesen az „Erőforrás-hatékony Európa”, az „Iparpolitika a globalizáció korában”,
valamint az „Európai digitális menetrend” – végrehajtásában, illetve az Európai Kutatási Térség kialakításában és
működésében. A „Horizont 2020” keretprogram kellő mennyiségű további kutatás-, fejlesztés- és innovációfinanszírozás mozgósítása révén hozzájárul a tudás- és innovációalapú gazdaságnak az Unió egészében történő kiépítéséhez.
A keretprogram végrehajtása az Európai Unió működéséről szóló szerződés 179. cikkében megfogalmazott általános
célkitűzések megvalósítását, az Európai Kutatási Térségen alapuló tudásalapú társadalom létrehozásához való hozzájárulást szolgálja, azaz Unió-szerte minden szinten támogatja a határokon átnyúló együttműködést, a tudás határához
közelíti az európai kutatás dinamizmusát, kreativitását és kiválóságát, minőségileg és mennyiségileg erősíti az európai
kutatási és technológiai humánerőforrásokat, továbbá a kutatási és innovációs kapacitást, valamint biztosítja ezek
legelőnyösebb kihasználását.
Szintén e jogcímcsoportok és jogcímek alatt számolhatók el a Bizottság által szervezett, európai érdeklődésre számot
tartó magas szintű tudományos és technológiai találkozók, konferenciák, munkaértekezletek és szemináriumok
költségei, az Unió nevében – többek között az Európai Kutatási Térséggel összefüggésben – uniós cselekvésre
megfelelő új kutatási területek keresése érdekében végzett, magas szintű tudományos és technológiai elemzések és
értékelések, a programok – köztük a korábbi keretprogramok intézkedései – eredményeinek figyelemmel kísérése és
közzététele.
Az előirányzatok a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) részvételi és terjesztési
szabályainak megállapításáról, valamint az 1906/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december
11-i 1290/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 347., 2013.12.20., 81. o.) összhangban történő
felhasználásra szolgálnak.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az ezen alcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az Unió általános költségvetésének elválaszthatatlan részét képezi.
E projektek közül néhány esetén harmadik országok, illetve harmadik országok intézményei is részt vehetnek a
tudományos és műszaki kutatás területén folytatott európai együttműködésben. A pénzügyi hozzájárulást a bevételi
kimutatás 6 0 1 3. és 6 0 1 5. jogcíme alatt kell elszámolni, és az további előirányzatok rendelkezésre bocsátására ad
lehetőséget a költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban.
A tudományos és műszaki kutatások terén folyó európai együttműködésben részt vevő államoktól származó bevételt a
bevételi kimutatás 6 0 1 6. jogcíme alatt kell elszámolni, és az további előirányzatok rendelkezésre bocsátására ad
lehetőséget a költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban.
A tagjelölt és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel céljából
adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési
rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók, az engedélyezett igazgatási
kiadások és a programra meghatározott teljes előirányzat összegének arányában.
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Az uniós tevékenységekhez történő, külső szervezetek általi pénzügyi hozzájárulásból származó bevételt a bevételi
kimutatás 6 0 3 3. jogcíme alatt kell elszámolni, és az további előirányzatok rendelkezésre bocsátására ad lehetőséget a
költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban.
Kiegészítő előirányzatokat bocsátanak rendelkezésre a 06 03 50 01. jogcím alapján.
Az igazgatási előirányzatokat a 06 01 05. jogcímcsoport alapján bocsátják rendelkezésre.
06 03 03

Társadalmi kihívások
Megjegyzések
A „Horizont 2020” e prioritása közvetlen válasz az Európa 2020 stratégiában kijelölt politikai prioritásokra és
társadalmi kihívásokra. Az érintett tevékenységek végrehajtása a kihívásokból kiinduló olyan megközelítés alkalmazásával történik, mely egyesíti a különféle területekhez, technológiáikhoz és tudományágakhoz kapcsolódó
erőforrásokat és ismereteket. A tevékenységek a kutatástól a piacig elvezető teljes folyamatra kiterjednek, mostantól
kiemelt hangsúlyt helyezve az innovációhoz kapcsolódó tevékenységekre, például a kísérletezésre, a demonstrációra, a
tesztelési környezetekre, a közbeszerzések támogatására, a terméktervezésre, a végfelhasználó-központú innovációra, a
szociális innovációra és az innovatív megoldások piaci elterjedésére. A tevékenységeknek uniós szinten közvetlenül kell
támogatniuk a megfelelő ágazati szakpolitikai kompetenciákat.
A finanszírozás a következő kihívásokra fog összpontosulni:
— intelligens, környezetkímélő és integrált közlekedés,
— az innováció és a kutatás kulcsfontosságú a közlekedési és az idegenforgalmi ágazat számára, különösen a
viselkedésbeli változások, a modális váltás, a mindenki számára való hozzáférhetőség, az integráció (összekapcsolhatóság, intermodalitás és átjárhatóság) és a fenntarthatóság (éghajlatvédelem, gáz- és zajkibocsátás-csökkentés)
terén.

06 03 03 01

Forráshatékony, környezetbarát, biztonságos és gördülékeny európai közlekedési rendszer kialakítása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

110 916 737

Kifizetések

127 796 246

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

138 764 242

Kifizetések

52 428 081

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

190 298 913,—

Kifizetések

691 467,—

Megjegyzések
Ez a jogcím olyan kutatási és innovációtámogató intézkedéseket foglal magában, amelyek jelentősen hozzájárulnak
ahhoz, hogy a közlekedésben az intelligens mobilitás új korszaka kezdődjön. Az előirányzatokból finanszírozott
intézkedések minden közlekedési módozat szükséges megoldásainak fejlesztését és terjesztését támogatják, drasztikusan
csökkentve a közlekedés környezetkárosító kibocsátását, mérsékelve a közlekedés fosszilis üzemanyagoktól való
függését, és ezáltal enyhítve a közlekedés biodiverzitásra kifejtett hatásait és megóvva a természeti erőforrásokat. E cél
megvalósulása érdekében az elsősorban széles körű köz-magán társulások formájában végzett beruházások olyan
konkrét tevékenységeket támogatnak, mint a tisztább és zajmentesebb repülők, vonatok, közúti járművek és hajók, az
intelligens berendezések, az infrastruktúrák és a szolgáltatások fejlesztése, vagy a közlekedés és a mobilitás javítása a
városi övezetekben.
Az e jogcím alatt megvalósított kutatás és innováció a növekvő mobilitási igények fényében jelentősen hozzájárul a
közlekedés optimalizálásához és hatékonyságához. Az előirányzatokból finanszírozott intézkedések középpontjában áll
a forgalmi torlódások számottevő mérséklése, a személyek és áruk mobilitásának jelentős növelése, a teherszállítás és a
logisztika új koncepcióinak kialakítása és alkalmazása, valamint a baleseti ráták és halálos kimenetelű balesetek
csökkentése és a közlekedésbiztonság javítása. Az e jogcím alá tartozó intézkedések hozzá kívánnak járulni ahhoz,
hogy Európa a légiközlekedés legbiztonságosabb régiójává váljon, és előrelépjen a 2050-es célkitűzés, a halálos közúti
balesetek nullára csökkentése felé.
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06 03 03

(folytatás)

06 03 03 01

(folytatás)
A kutatásnak és innovációnak jelentős szerepet kell játszania abban, hogy az európai közlekedési ágazat vezető
szerephez jusson a világban, és a kis- és középvállalkozások tovább fejlődjenek, élen járva az új technológiák terén és
csökkentve a meglévő gyártási folyamatok költségeit, ezzel is hozzájárulva a gazdasági növekedéshez és a magasan
képzett munkaerő foglalkoztatásához az európai közlekedési ágazatban. A fentiek figyelembevételével ez a jogcím fedezi
a közlekedési eszközök új nemzedékének kifejlesztéséhez és a teljesen új közlekedési koncepciók kialakításához
kapcsolódó költségeket.
A jogcím alá tartoznák továbbá társadalmi-gazdasági kutatási és előremutató politikai döntéshozatali tevékenységek is; a
politikai elemzést és fejlesztést támogató intézkedések – többek között a közlekedés társadalmi-gazdasági aspektusainak
megértése – szükséges előfeltétele az innováció előmozdításának és a közlekedés támasztotta kihívások teljesítésének.

Jogalap
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról és a 2006/971/EK, a 2006/972/EK, a 2006/973/EK, a 2006/974/EK és a 2006/975/EK határozatok hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 3-i 2013/743/EU tanácsi határozat (HL L 347., 2013.12.20., 965. o.) és
különösen annak 3. cikke (3) bekezdésének d) pontja.
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L
347., 2013.12.20., 104. o.).

06 03 07

Közös vállalkozások

06 03 07 31

Az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer megvalósítását célzó közös vállalkozás (SESAR) –
Támogatási kiadások
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer megvalósítását célzó közös vállalkozás (SESAR) hozzájárul a
„Horizont 2020” keretprogram végrehajtásához és különösen az „erőforrás-hatékony, környezetbarát, biztonságos és
fennakadás nélküli európai közlekedési rendszer megvalósítása” társadalmi kihívás megvalósításához. Célja, hogy az
Unióban a légiforgalmi szolgáltatások fejlesztésére irányuló kutatási és innovációs tevékenységeknek a SESAR 2020
munkaprogram szerinti és az európai ATM-főtervvel összhangban történő összefogása és koordinációja révén biztosítsa
az európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer korszerűsítését.
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06 03 07 31

(folytatás)
Jogalap
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról és a 2006/971/EK, a 2006/972/EK, a 2006/973/EK, a 2006/974/EK és a 2006/975/EK határozatok hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 3-i 2013/743/EU tanácsi határozat (HL L 347., 2013.12.20., 965. o.).
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L
347., 2013.12.20., 104. o.).
Az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítása érdekében közös vállalkozás
alapításáról szóló 219/2007/EK rendeletnek a közös vállalkozás időtartamának 2024-ig való meghosszabbítása
tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. június 16-i 721/2014/EU tanácsi rendelet (HL L 192., 2014.7.1., 1. o.).

06 03 07 32

Az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer megvalósítását célzó közös vállalkozás (SESAR)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

60 000 000

Kifizetések

55 000 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

50 000 000

Kifizetések

34 952 054

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

20 600 000,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer megvalósítását célzó közös vállalkozás (SESAR) hozzájárul a
„Horizont 2020” keretprogram végrehajtásához és különösen az „erőforrás-hatékony, környezetbarát, biztonságos és
fennakadás nélküli európai közlekedési rendszer megvalósítása” társadalmi kihívás megvalósításához. Célja, hogy az
Európai Unióban a légiforgalmi szolgáltatások fejlesztésére irányuló kutatási és innovációs tevékenységeknek a SESAR
2020 munkaprogram szerinti és az európai ATM-főtervvel összhangban történő összefogása és koordinációja révén
biztosítsa az európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer korszerűsítését.
Jogalap
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról és a 2006/971/EK, a 2006/972/EK, a 2006/973/EK, a 2006/974/EK és a 2006/975/EK határozatok hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 3-i 2013/743/EU tanácsi határozat (HL L 347., 2013.12.20., 965. o.).
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L
347., 2013.12.20., 104. o.).
Az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítása érdekében közös vállalkozás
alapításáról szóló 219/2007/EK rendeletnek a közös vállalkozás időtartamának 2024-ig való meghosszabbítása
tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. június 16-i 721/2014/EU tanácsi rendelet (HL L 192., 2014.7.1., 1. o.).
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06 03 07 33

Shift2Rail (S2R) közös vállalkozás – Támogatási kiadások
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

1 577 618

1 577 618

Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

1 313 592

1 310 445

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

494 400,—

18 046,72

Megjegyzések
A Shift2Rail (S2R) közös vállalkozás hozzájárul a „Horizont 2020” keretprogram végrehajtásához és különösen az
„Intelligens, környezetkímélő és integrált közlekedés” társadalmi kihívás megvalósításához. Célja, hogy a vasúti rendszer
és felhasználói által igényelt kutatás és innováció terén alkalmazott átfogó és összehangolt megközelítés révén
hozzájáruljon az egységes európai vasúti térség megvalósításához, egy vonzóbb, versenyképesebb, hatékonyabb és
fenntarthatóbb európai vasúti rendszerre való gyorsabb és alacsonyabb költségű átálláshoz.
Jogalap
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról és a 2006/971/EK, a 2006/972/EK, a 2006/973/EK, a 2006/974/EK és a 2006/975/EK határozatok hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 3-i 2013/743/EU tanácsi határozat (HL L 347., 2013.12.20., 965. o.).
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L
347., 2013.12.20., 104. o.).
A Shift2Rail közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. június 16-i 642/2014/EU tanácsi rendelet (HL L 177.,
2014.6.17., 9. o.).
06 03 07 34

Shift2Rail (S2R) közös vállalkozás
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

44 046 382

Kifizetések

24 227 092

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

44 039 408

Kifizetések

43 690 067

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
A Shift2Rail (S2R) közös vállalkozás hozzájárul a „Horizont 2020” keretprogram végrehajtásához és különösen az
„Intelligens, környezetkímélő és integrált közlekedés” társadalmi kihívás megvalósításához. Célja, hogy a vasúti rendszer
és felhasználói által igényelt kutatás és innováció terén alkalmazott átfogó és összehangolt megközelítés révén
hozzájáruljon az egységes európai vasúti térség megvalósításához, egy vonzóbb, versenyképesebb, hatékonyabb és
fenntarthatóbb európai vasúti rendszerre való gyorsabb és alacsonyabb költségű átálláshoz.
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06 03 07 34

(folytatás)
Jogalap
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról és a 2006/971/EK, a 2006/972/EK, a 2006/973/EK, a 2006/974/EK és a 2006/975/EK határozatok hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 3-i 2013/743/EU tanácsi határozat (HL L 347., 2013.12.20., 965. o.).
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L
347., 2013.12.20., 104. o.).
A Shift2Rail közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. június 16-i 642/2014/EU tanácsi rendelet (HL L 177.,
2014.6.17., 9. o.).

06 03 50

Az Európai Gazdasági Térségen kívüli harmadik felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból származó
előirányzatok

06 03 50 01

Az (Európai Gazdasági Térségen kívüli) harmadik felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból származó
előirányzatok (2014–2020)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

7 894 780,66

382 592,95

Megjegyzések
Ez a jogcím fedezi a további előirányzatok rendelkezésre állítását eredményező jövedelemnek megfelelő ráfordítást a
kutatási és technológiafejlesztési projektekben részt vevő (az Európai Gazdasági Térségen kívüli) harmadik felektől vagy
harmadik országoktól a 2014–2020 közötti időszakra.
A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban a bevételi kimutatás 6 0 1 3., 6 0 1 5., 6 0 1 6., 6 0 3 1. és
6 0 3 3. jogcíme alá tartozó bevételekből további előirányzatok nyújthatók.
06 03 50 02

Az (Európai Gazdasági Térségen kívüli) harmadik felek kutatási és technológiai fejlesztési hozzájárulásaiból származó
előirányzatok (a 2014-ig tartó időszak)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

440 848,72

Kifizetések

4 968 038,64
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06 03 50

(folytatás)

06 03 50 02

(folytatás)
Megjegyzések
Ez a jogcímcsoport fedezi a további előirányzatok rendelkezésre állítását eredményező jövedelemnek megfelelő
ráfordítást a kutatási és technológiafejlesztési projektekben részt vevő (az Európai Gazdasági Térségen kívüli) harmadik
felektől vagy harmadik országoktól a 2014-ig tartó időszakra.
A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban a bevételi kimutatás 6 0 1 3., 6 0 1 5., 6 0 1 6., 6 0 3 1. és
6 0 3 3. jogcíme alá tartozó bevételekből további előirányzatok nyújthatók.

06 03 51

A korábbi kutatási keretprogramok lezárása – Hetedik keretprogram – EK (2007–2013)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

106 595 589

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

45 437 670

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

1 555,99

Kifizetések

27 837 911,10

Megjegyzések
Az előirányzat az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását
és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
Jogalap
Az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjáról (2007–2013) szóló, 2006. december 18-i 1982/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 412.,
2006.12.30., 1. o.).
A hetedik keretprogram (2007–2013) cselekvéseiben a vállalkozások, a kutatóközpontok és az egyetemek részvételére,
valamint a kutatási eredmények terjesztésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2006. december 18-i 1906/
2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 391., 2006.12.30., 1. o.).
Az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjának (2007–2013) végrehajtására irányuló Együttműködés egyedi programról szóló, 2006. december 19-i 2006/
971/EK tanácsi határozat (HL L 400., 2006.12.30., 87. o.).
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(folytatás)
Az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítása érdekében közös vállalkozás
alapításáról szóló, 2007. február 27-i 219/2007/EK tanácsi rendelet (HL L 64., 2007.3.2., 1. o.).
Az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítása érdekében közös vállalkozás
alapításáról szóló 219/2007/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1361/2008/EK tanácsi rendelet
(HL L 352., 2008.12.31., 12. o.).

06 03 52

A korábbi (2007 előtti) közösségi kezdeményezésen alapuló programok lezárása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

131 512

Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

772 977,76

Megjegyzések
Ez az előirányzat a korábbi kutatási keretprogramok címén fennmaradt (2007 előtti) fennálló kötelezettségvállalások
fedezésére szolgál.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását
és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
Jogalap
A kutatás és a műszaki fejlesztés területén folytatott közösségi tevékenységek keretprogramjáról (1987–1991) szóló,
1987. szeptember 28-i 87/516/Euratom, EGK tanácsi határozat (HL L 302., 1987.10.24., 1. o.).
A kutatás és a műszaki fejlesztés területén folytatott közösségi tevékenységek keretprogramjáról (1990–1994) szóló,
1990. április 23-i 90/221/Euratom, EGK tanácsi határozat (HL L 117., 1990.5.8., 28. o.).
A kutatás és a műszaki fejlesztés területén folytatott közösségi tevékenységek keretprogramjáról (1990–1994) szóló 90/
221/Euratom, EGK határozat alkalmazásáról szóló, 1993. március 15-i 93/167/Euratom, EGK tanácsi határozat
(HL L 69., 1993.3.20., 43. o.).
Az Európai Közösség negyedik kutatási, műszaki fejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó keretprogramjáról (1994–1998) szóló, 1994. április 26-i 1110/94/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 126.,
1994.5.18., 1. o.).
Az Európai Közösség negyedik kutatási, műszaki fejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó keretprogramjáról (1994–1998) szóló 1110/94/EK határozatnak az Osztrák Köztársaságnak, a Finn Köztársaságnak és a Svéd
Királyságnak az Európai Unióhoz való csatlakozását követő adaptálásáról szóló, 1996. március 25-i 616/96/EK európai
parlamenti és tanácsi határozat (HL L 86., 1996.4.4., 69. o.).
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(folytatás)
Az Európai Közösség negyedik kutatási, műszaki fejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó keretprogramjáról (1994–1998) szóló 1110/94/EK határozat másodszori adaptálásáról szóló, 1997. december 1-jei 2535/97/
EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 347., 1997.12.18., 1. o.).
Az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó ötödik keretprogramjáról (1998–2002) szóló, 1998. december 22-i 182/1999/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 26.,
1999.2.1., 1. o.).
Az Európai Közösségnek az Európai Kutatási Térség létrehozását és az innovációt előmozdító hatodik kutatási,
technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogramjáról (2002–2006) szóló, 2002. június 27-i 1513/2002/EK
európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 232., 2002.8.29., 1. o.).
„Az Európai Kutatási Térség integrálása és megerősítése” (2002–2006) kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs
egyedi program elfogadásáról szóló, 2002. szeptember 30-i 2002/834/EK tanácsi határozat (HL L 294., 2002.10.29.,
1. o.).
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07. CÍM
KÖRNYEZET
Az előirányzatok (2016 és 2015) és az egyenleg (2014) általános összegzése
Cím
Alcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

07 01

A „KÖRNYEZET” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL
KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK

07 02

UNIÓS ÉS NEMZETKÖZI
SZINTŰ KÖRNYEZETPOLITIKA
07. cím – Összesen

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

64 305 575

76 539 607,05

Kifizetések

61 249 353

61 249 353

64 305 575

387 017 092

335 811 734

361 012 351

326 920 838 338 994 683,10 277 227 945,60

448 266 445

397 061 087

425 317 926

391 226 413 415 534 290,15 353 767 552,65

76 539 607,05
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07 01. ALCÍM — A „KÖRNYEZET” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

Az 1., 2., 3. és 5. jogcímcsoport részletezése a(z) XX 01. fejezetben található.
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

07 01

A „KÖRNYEZET” SZAKPOLITIKAI
TERÜLETTEL KAPCSOLATOS
IGAZGATÁSI KIADÁSOK

07 01 01

A „Környezet” szakpolitikai
területen foglalkoztatott tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

07 01 02

A „Környezet” szakpolitikai
területen foglalkoztatott külső
munkatársakkal kapcsolatos és
egyéb igazgatási kiadások

PK

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

5,2

45 384 139

46 899 882

47 831 282,16

105,39

07 01 02 01 Külső munkatársak

5,2

3 557 474

3 686 304

4 000 284,86

112,45

07 01 02 11 Egyéb igazgatási kiadások

5,2

3 339 633

3 538 531

3 580 141,50

107,20

6 897 107

7 224 835

7 580 426,36

109,91

5,2

2 896 465

2 977 488

3 463 928,24

119,59

2

1 600 000

1 594 520

14 518 970,29

907,44

1 600 000

1 594 520

14 518 970,29

907,44

4 471 642

5 608 850

3 145 000,—

70,33

07 01 02. jogcímcsoport –
Részösszeg
07 01 03

A „Környezet” szakpolitikai
terület információs és kommunikációs technológiai eszközökkel és
szolgáltatásokkal kapcsolatos
kiadásai

07 01 04

A „Környezet” szakpolitikai
terület tevékenységeihez és
programjaihoz kapcsolódó támogatási kiadások

07 01 04 01 A „Környezetvédelem és éghajlatpolitika (LIFE)” támogatási kiadásai
– „Környezetvédelem” alprogram
07 01 04. jogcímcsoport –
Részösszeg
07 01 06

Végrehajtó ügynökségek

07 01 06 01 Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség –
Hozzájárulás a LIFE-ból

07 01 01

2

07 01 06. jogcímcsoport –
Részösszeg

4 471 642

5 608 850

3 145 000,—

70,33

07 01. alcím – Összesen

61 249 353

64 305 575

76 539 607,05

124,96

A „Környezet” szakpolitikai területen foglalkoztatott tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos
kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

45 384 139

2015. évi előirányzatok

46 899 882

2014. évi teljesítés

47 831 282,16
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07 01 02

A „Környezet” szakpolitikai területen foglalkoztatott külső munkatársakkal kapcsolatos és egyéb igazgatási
kiadások

07 01 02 01

Külső munkatársak
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

3 557 474

07 01 02 11

2014. évi teljesítés

3 686 304

4 000 284,86

Egyéb igazgatási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

3 339 633

07 01 03

2014. évi teljesítés

3 538 531

3 580 141,50

A „Környezet” szakpolitikai terület információs és kommunikációs technológiai eszközökkel és szolgáltatásokkal
kapcsolatos kiadásai
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2 896 465

2014. évi teljesítés

2 977 488

3 463 928,24

07 01 04

A „Környezet” szakpolitikai terület tevékenységeihez és programjaihoz kapcsolódó támogatási kiadások

07 01 04 01

A „Környezetvédelem és éghajlat-politika (LIFE)” támogatási kiadásai – „Környezetvédelem” alprogram
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 600 000

2014. évi teljesítés

1 594 520

14 518 970,29

Megjegyzések
Az előirányzat többek között az alábbiak fedezésére szolgál:
— fejlesztés, tárhelyszolgáltatás, karbantartás, védelem, minőségbiztosítás, üzemeltetés és támogatás a projektek
pályázati kiválasztását, nyomon követését, a projekteredmények megosztását, valamint a projektekkel kapcsolatos
jelentéstételt és kommunikációt segítő, megfelelő informatikai rendszerek, továbbá a program szakpolitikai
célkitűzéseinek megvalósításához közvetlenül kapcsolódó, a Bizottság, az érdekelt felek és a kedvezményezettek
érdekeit egyaránt szolgáló informatikai rendszerek számára. Fedezni hivatott emellett a politika megvalósítása
szempontjából létfontosságú informatikai rendszerek fejlesztését, minőségbiztosítását és védelmét belső munkatársként biztosító informatikai szakemberek bevonását,
— a programok vagy projektek értékelésével, ellenőrzésével és felülvizsgálatával kapcsolatos technikai és igazgatási
jellegű segítségnyújtás költségei.
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07 01. ALCÍM — A „KÖRNYEZET” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

07 01 04

(folytatás)

07 01 04 01

(folytatás)

Jogalap
A környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozásáról és a 614/2007/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1293/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347.,
2013.12.20., 185. o.).

07 01 06

Végrehajtó ügynökségek

07 01 06 01

Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség – Hozzájárulás a LIFE-ból
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

4 471 642

2014. évi teljesítés

5 608 850

3 145 000,—

Megjegyzések
Az előirányzat az Ügynökség azon személyzeti és igazgatási kiadásainak fedezésére szolgál, amelyek az Ügynökségnek a
LIFE környezetvédelmi és éghajlat-politikai program részét alkotó intézkedések lebonyolításában történő részvételével
kapcsolatban merülnek fel.
Az Ügynökség létszámtervét e szakasz „Személyzet” melléklete tartalmazza.

Jogalap
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.).
A környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozásáról és a 614/2007/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1293/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347.,
2013.12.20., 185. o.).
A Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség létrehozásáról, valamint a 2004/20/EK és a 2007/372/EK határozat hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 2013/771/EU bizottsági végrehajtási határozat (HL L 341., 2013.12.18., 73.
o.)..
Az energiaügy, a környezet, az éghajlat-politika, a versenyképesség és kkv-k, a kutatás és innováció, az IKT, a
tengerügyek és halászat terén az uniós programok – különösen az Unió általános költségvetésében szereplő
előirányzatok felhasználását érintő – végrehajtásához kötődő feladatok elvégzése céljából a Kkv-ügyi Végrehajtó
Ügynökségre ruházott hatáskörökről szóló, 2013. december 23-i C(2013) 9414 bizottsági határozat.
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07 02. ALCÍM — UNIÓS ÉS NEMZETKÖZI SZINTŰ KÖRNYEZETPOLITIKA
Cím

Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

% 2014–2016.
évi kifizetések

07 02

UNIÓS ÉS NEMZETKÖZI
SZINTŰ KÖRNYEZETPOLITIKA

07 02 01

Hozzájárulás a környezetbarátabb és erőforrás-hatékonyabb gazdasághoz,
valamint az uniós környezetvédelmi politika és jogszabályok
továbbfejlesztéséhez és
végrehajtásához

2

128 831 000

49 000 000

120 670 000

29 371 242

109 562 163,—

1 750 952,77

3,57

A biológiai sokféleség csökkenésének megállítása és
visszafordítása

2

157 206 000

49 000 000

147 832 750

39 021 354

140 802 000,—

145 998,40

0,30

A jobb környezetvédelmi
irányítás és információ
támogatása valamennyi
szinten

2

55 683 358

40 000 000

51 493 000

15 524 553

38 433 395,20

2 280 152,93

5,70

Hozzájárulás a multilaterális és nemzetközi
környezeti megállapodásokhoz

4

4 000 000

4 000 000

3 600 000

3 235 347

3 050 226,29

3 050 226,29

76,26

Európai Vegyianyagügynökség – Tevékenységek
a veszélyes vegyi anyagok
behozataláról és kiviteléről
szóló szabályozás terén

2

1 039 880

1 039 880

1 130 235

1 130 235

1 297 224,44

1 297 224,44

124,75

Európai Környezetvédelmi
Ügynökség

2

35 556 854

35 556 854

34 886 366

34 886 366

41 774 676,47

41 774 676,47

117,49

Az előző környezetvédelmi
programok lezárása

2

—

153 000 000

—

197 195 952

2 397 540,70

220 990 593,—

144,44

p.m.

0,—

90 000,—

07 02 02

07 02 03

07 02 04

07 02 05

07 02 06

07 02 51

07 02 77

Kísérleti projektek és
előkészítő intézkedések

07 02 77 02

Előkészítő intézkedés – A
Fekete-tenger medencéjének
környezetvédelmi megfigyelése és közös európai
keretprogram a feketetengeri régió fejlesztésére

4

p.m.

p.m.

p.m.

Előkészítő intézkedés – Az
európai Északi-sarkvidék
fejlődésének stratégiai
környezeti hatásvizsgálata

4

p.m.

p.m.

p.m.

335 789

0,—

698 852,—

Előkészítő intézkedés – A
harmonizált uniós erdészeti
információcsere jövőbeni
jogalapja

2

p.m.

p.m.

175 000

0,—

0,—

07 02 77 03

07 02 77 04

195 000

0
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Cím

2016. évi előirányzatok

Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

PK

07 02 77

(folytatás)

07 02 77 05

Kísérleti projekt – Európa
elsivatagosodásának megfékezését célzó megelőző
tevékenységek

07 02 77 06

07 02 77 08

07 02 77 09

07 02 77 10

07 02 77 12

07 02 77 13

07 02 77 14

07 02 77 15

07 02 77 16

07 02 77 19

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2

p.m.

p.m.

—

p.m.

0,—

0,—

Előkészítő intézkedés – A
Kárpát-medence klímája

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

941 265,40

Kísérleti projekt – A városok
jelentős vízveszteségéből
adódó gazdasági veszteség

2

p.m.

p.m.

—

p.m.

0,—

0,—

Kísérleti projekt – Az
alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdálkodási
gyakorlatok tanúsítása

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Kísérleti projekt – Átfogó
kutatás a parlagfű és a
pollenallergiák elterjedésének
szabályozására szolgáló
módszerekről

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

150 000,—

Kísérleti projekt – Az
éghajlatváltozásnak az
Unióban található ivóvízvédelmi területekre gyakorolt
potenciális hatásaira
vonatkozó szakirodalmi
áttekintés és a különféle
ivóvízkészletek közötti
prioritások azonosítása

2

p.m.

p.m.

—

p.m.

0,—

0,—

Előkészítő intézkedés – A
BEST rendszer (A biológiai
sokféleség és ökoszisztémaszolgáltatások önkéntes
rendszere az Unió legtávolabbi régióiban és tengerentúli országokban és területeken)

2

p.m.

0,—

1 122 693,01

Kísérleti projekt – A
műanyag-újrahasznosítási
ciklus és a tengeri
környezetre gyakorolt hatás

2

p.m.

p.m.

—

0,—

0,—

Előkészítő intézkedés –
Megelőző tevékenységek
kidolgozása az elsivatagosodás megfékezése
érdekében Európában

2

p.m.

p.m.

p.m.

600 000

0,—

379 572,29

Kísérleti projekt – Légköri
csapadék – Az édesvíz
védelme és hatékony
felhasználása

2

p.m.

p.m.

p.m.

820 000

0,—

543 610,—

Kísérleti projekt – A tengeri
szemét begyűjtése

2

p.m.

p.m.

p.m.

400 000

0,—

284 902,50

600 000

p.m.

800 000

p.m.

Kötelezettségvállalások

% 2014–2016.
évi kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

187,12
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Cím

Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím
07 02 77 20

07 02 77 21

07 02 77 22

07 02 77 23

07 02 77 24

07 02 77 26

07 02 77 27

07 02 77 28

07 02 77 29

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK

Kísérleti projekt – A víz
nukleáris és fosszilis energiatermelés céljára történő
rendelkezésre állása,
felhasználása és fenntarthatósága

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Kísérleti projekt — Újabb
ismeretek a tengerekben
végzett emberi tevékenységek integrált kezelésére

2

p.m.

p.m.

p.m.

Kísérleti projekt – A biológiai
sokféleség védelme az
ökológiai teljesítmény eredményalapú javadalmazásán
keresztül

2

p.m.

Kísérleti projekt – Transzverzális tájékoztatás a
környezethez kapcsolódó
uniós szakpolitikákról: az
uniós polgárok környezettel
kapcsolatos tudatossága
hiányosságainak kezelése
audiovizuális eszközök
(filmek) segítségével

2

p.m.

Kísérleti projekt – Erőforráshatékonyság a gyakorlatban
– Ásványi ciklusok lezárása

2

p.m.

Kísérleti projekt – Az elektromos és elektronikai
hulladék korszerű újrafeldolgozását végző délkeleteurópai regionális központ
létrehozása

2

p.m.

Kísérleti projekt – A vegyes
hulladékok erőforráshatékony felhasználása

2

p.m.

Kísérleti projekt – Az
egyensúly megteremtése az
állam jogszerű közpolitikai
célkitűzések szabályozásához
való joga, a befektetők befektetéseik védelméhez való
joga és a polgárok környezettel és közegészségüggyel
kapcsolatos jogai között a
transzatlanti kereskedelmi és
beruházási partnerség (TTIP)
fényében

2

Kísérleti projekt – Kapacitásépítés, programalapú
fejlesztés és kommunikáció a
környezetvédelmi adózás és
a költségvetési reform terén

2

200 000

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

% 2014–2016.
évi kifizetések

Kifizetések

0,—

437 500,—

600 000

0,—

123 000,—

p.m.

600 000

500 000,—

145 648,20

p.m.

p.m.

750 000

0,—

750 000,—

p.m.

p.m.

400 000

0,—

271 077,90

215 000

p.m.

225 000

700 567,—

0,—

0

335 000

p.m.

150 000

476 890,—

0,—

0

200 000

120 000

400 000

200 000

300 000

1 000 000

500 000

72,82
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Cím

Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím
07 02 77 30

07 02 77 31

07 02 77 32

07 02 77 33

07 02 77 34

07 02 01

2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés
% 2014–2016.
évi kifizetések

Megnevezés

PK

Kísérleti projekt – A zöld,
körforgásos gazdaság
elősegítése Európában kapacitásbővítés, hálózatépítés és
az innovatív megoldások
átadása révén, a környezetbarát újítások terén
fennálló szakadék áthidalásáért

2

1 000 000

500 000

Kísérleti projekt – A fertőző
betegségek enyhítése az
európai biodiverzitás
elvesztésének ellensúlyozása
érdekében, az élőhelyvédelmi
irányelvben előírtaknak
megfelelően

2

900 000

450 000

Kísérleti projekt – A környezetbarát infrastruktúra értékelésére szolgáló rendszerek
Unió-szerte történő bevezetésére vonatkozó protokollok

2

600 000

300 000

Kísérleti projekt – A
szélerőművek által a
denevér- és madárpopulációkra, valamint a madarak
vonulási útvonalaira
gyakorolt hatás enyhítése

2

1 000 000

500 000

Kísérleti projekt – A fajok és
az élőhelyek katalogizálása a
francia legkülső régiókban

2

1 000 000

500 000

07 02 77. jogcímcsoport –
Részösszeg

4 700 000

4 215 000

1 400 000

6 555 789

1 677 457,—

5 938 121,30

140,88

07 02. alcím – Összesen

387 017 092

335 811 734

361 012 351

326 920 838

338 994 683,10

277 227 945,60

82,55

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Hozzájárulás a környezetbarátabb és erőforrás-hatékonyabb gazdasághoz, valamint az uniós környezetvédelmi
politika és jogszabályok továbbfejlesztéséhez és végrehajtásához
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

128 831 000

Kifizetések

49 000 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

120 670 000

Kifizetések

29 371 242

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

109 562 163,—

Kifizetések

1 750 952,77

Megjegyzések
Az 1293/2013/EU rendelet négy általános célkitűzés (3. cikk) mellett három kiemelt területet határoz meg a
„Környezetvédelem alprogram” (9. cikk) tekintetében, ezek egyike a „Környezet és erőforrás-hatékonyság”.
E kiemelt terület vonatkozásában a konkrét célkitűzéseket a rendelet 10. cikke ismerteti.
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07 02 01

(folytatás)
A LIFE program által finanszírozott intézkedések végrehajtásához a következők vehetők igénybe: tevékenységi
támogatások, működési támogatások, pénzügyi eszközök, közbeszerzési eljárások, illetve bármely egyéb, szükségesnek
ítélt fellépés (a 17., 18., 21. és 22. cikk).
A LIFE program rendelkezésére álló költségvetési források legalább 81 %-át projekttámogatások vagy adott esetben
pénzügyi eszközök révén finanszírozott projektek számára kell elkülöníteni (17. cikk (4) bekezdés).

Jogalap
A környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozásáról és a 614/2007/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1293/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347.,
2013.12.20., 185. o.).

07 02 02

A biológiai sokféleség csökkenésének megállítása és visszafordítása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

157 206 000

Kifizetések

49 000 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

147 832 750

Kifizetések

39 021 354

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

140 802 000,—

Kifizetések

145 998,40

Megjegyzések
Az 1293/2013/EU rendelet négy általános célkitűzés (3. cikk) mellett három kiemelt területet határoz meg a
„Környezetvédelem alprogram” (9. cikk) tekintetében, ezek egyike a „Természet és biológiai sokféleség”.
E kiemelt terület vonatkozásában a konkrét célkitűzéseket a rendelet 11. cikke ismerteti.
A LIFE program által finanszírozott intézkedések végrehajtásához a következők vehetők igénybe: tevékenységi
támogatások, működési támogatások, pénzügyi eszközök, közbeszerzési eljárások, illetve bármely egyéb, szükségesnek
ítélt fellépés (a 17., 18., 21. és 22. cikk).
A LIFE program rendelkezésére álló költségvetési források legalább 81 %-át projekttámogatások vagy adott esetben
pénzügyi eszközök révén finanszírozott projektek számára kell elkülöníteni (17. cikk (4) bekezdés).
A „Környezetvédelem alprogram” keretében nyújtott projekttámogatásra előirányzott költségvetési források legalább
55 %-át a természet és biológiai sokféleség megőrzését támogató projektekre kell fordítani (9. cikk (3) bekezdés).

Jogalap
A környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozásáról és a 614/2007/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1293/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347.,
2013.12.20., 185. o.).
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07 02 03

A jobb környezetvédelmi irányítás és információ támogatása valamennyi szinten
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

55 683 358

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

40 000 000

Kötelezettségvállalások

51 493 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

15 524 553

Kötelezettségvállalások

38 433 395,20

Kifizetések

2 280 152,93

Megjegyzések
Az 1293/2013/EU rendelet négy általános célkitűzés (3. cikk) mellett három kiemelt területet határoz meg a
„Környezetvédelem alprogram” (9. cikk) tekintetében, ezek egyike a „Környezetvédelmi irányítás és tájékoztatás”.
E kiemelt terület vonatkozásában a konkrét célkitűzéseket a rendelet 12. cikke ismerteti.
A LIFE program által finanszírozott intézkedések végrehajtásához a következők vehetők igénybe: tevékenységi
támogatások, működési támogatások, pénzügyi eszközök, közbeszerzési eljárások, illetve bármely egyéb, szükségesnek
ítélt fellépés (a 17., 18., 21. és 22. cikk).
A LIFE program rendelkezésére álló költségvetési források legalább 81 %-át projekttámogatások vagy adott esetben
pénzügyi eszközök révén finanszírozott projektek számára kell elkülöníteni (17. cikk (4) bekezdés).
Az előirányzatból finanszírozható továbbá a LIFE és a LIFE+ program keretében kiválasztott projektek (beleértve a
működési támogatásokon keresztül támogatott nem kormányzati szervezeteket is) kiválasztásához, nyomon követéséhez, értékeléséhez és ellenőrzéséhez nyújtott technikai segítség is.
Jogalap
A környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozásáról és a 614/2007/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1293/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347.,
2013.12.20., 185. o.).
07 02 04

Hozzájárulás a multilaterális és nemzetközi környezeti megállapodásokhoz
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

4 000 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

4 000 000

Kötelezettségvállalások

3 600 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

3 235 347

Kötelezettségvállalások

3 050 226,29

Kifizetések

3 050 226,29

Megjegyzések
Az előirányzat a kötelező és önkéntes hozzájárulásokat hivatott fedezni olyan nemzetközi egyezmények, jegyzőkönyvek
és megállapodások kapcsán, amelyekben az Unió részes fél, valamint az Unió részvételével megvalósuló jövőbeli
nemzetközi megállapodások előkészítő munkája kapcsán.
Néhány esetben a későbbi jegyzőkönyvekhez kapcsolódó hozzájárulásokat az alapegyezményhez való hozzájárulás
tartalmazza.
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07 02 04

(folytatás)

Jogalap

A Bizottság által az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó
szerződés, valamint az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében fennálló
intézményi szintű előjogaiból eredő feladatok keretében végrehajtott intézkedések.
A Földközi-tenger szennyeződéssel szembeni védelméről szóló egyezmény és a Földközi-tenger hajók és repülőgépek
általi szennyezésével szembeni védelméről szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló, 1977. július 25-i 77/585/EGK
tanácsi határozat (HL L 240., 1977.9.19., 1. o.).
A nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő légszennyezésről szóló egyezmény megkötéséről (CLRTAP
egyezmény) szóló, 1981. június 11-i 81/462/EGK tanácsi határozat (HL L 171., 1981.6.27., 11. o.).
A vadon élő állatok és a természetes élőhelyek megőrzéséről szóló egyezmény megkötéséről szóló, 1981. december 3-i
82/72/EGK tanácsi határozat (HL L 38., 1982.2.10., 1. o.).
A vándorló, vadon élő állatfajok védelméről szóló egyezmény és kapcsolódó megállapodások megkötéséről szóló, 1982.
június 24-i 82/461/EGK tanácsi határozat (HL L 210., 1982.7.19., 10. o.).
Az Északi-tenger olaj és egyéb káros anyagok általi szennyezésének kezelésére irányuló együttműködésről szóló
megállapodás megkötéséről szóló, 1984. június 28-i 84/358/EGK tanácsi határozat (HL L 188., 1984.7.16., 7. o.).
A nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez csatolt, a
levegőszennyező anyagok nagy távolságra való eljutásának megfigyelésére és értékelésére szolgáló európai
együttműködési program (EMEP) hosszú távú finanszírozásáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló, 1986. június
12-i 86/277/EGK tanácsi határozat (HL L 181., 1986.7.4., 1. o.).
A veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának és ártalmatlanításának ellenőrzéséről szóló egyezménynek
(bázeli egyezmény) a Közösség részéről történő megkötéséről szóló, 1993. február 1-jei 93/98/EGK tanácsi határozat
(HL L 39., 1993.2.16., 1. o.).
Az Atlanti-óceán északkeleti partjainak és vizeinek szennyezés elleni védelmére irányuló együttműködési megállapodás
megkötéséről szóló, 1993. október 20-i 93/550/EGK tanácsi határozat (HL L 267., 1993.10.28., 20. o.).
A biológiai sokszínűségről szóló egyezmény megkötéséről szóló, 1993. október 25-i 93/626/EGK tanácsi határozat
(HL L 309., 1993.12.13., 1. o.).
A Közösségnek a Balti-tenger térsége tengeri környezetének védelméről szóló 1974. évi egyezményhez (Helsinki
egyezmény) történő csatlakozásáról szóló, 1994. február 21-i 94/156/EK tanácsi határozat (HL L 73., 1994.3.16., 1. o.).
A határokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak védelméről és használatáról szóló egyezménynek a Közösség
részéről történő megkötéséről szóló, 1995. július 24-i 95/308/EK tanácsi határozat (HL L 186., 1995.8.5., 42. o.).
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Az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló egyezménynek (ESPOO-egyezmény) a Közösség
nevében történő megkötéséről szóló, 1997. június 27-i tanácsi határozat (javaslat: HL C 104., 1992.4.24., 5. o.; a
határozatot nem tették közzé).
A Duna folyó védelmére és fenntartható használatára irányuló együttműködésről szóló egyezmény megkötéséről szóló,
1997. november 24-i 97/825/EK tanácsi határozat (HL L 342., 1997.12.12., 18. o.).
A súlyos szárazság, illetve elsivatagosodás által érintett, elsősorban afrikai országokban folytatandó elsivatagosodás
elleni küzdelemről szóló ENSZ-egyezménynek az Európai Közösség részéről történő megkötéséről szóló, 1998. március
9-i 98/216/EK tanácsi határozat (HL L 83., 1998.3.19., 1. o.).
Az Atlanti-óceán északkeleti körzete tengeri környezetének védelméről szóló egyezmény megkötéséről szóló, 1997.
október 7-i 98/249/EK tanácsi határozat (HL L 104., 1998.4.3., 1. o.).
Az ipari balesetek országhatáron túli hatásairól szóló egyezmény megkötéséről szóló, 1998. március 23-i 98/685/EK
tanácsi határozat (HL L 326., 1998.12.3., 1. o.).
A Rajna védelméről szóló egyezménynek a Közösség részéről történő megkötéséről szóló, 2000. november 7-i 2000/
706/EK tanácsi határozat (HL L 289., 2000.11.16., 30. o.).
A biológiai biztonságról szóló cartagenai jegyzőkönyvnek az Európai Közösség nevében történő megkötéséről szóló,
2002. június 25-i 2002/628/EK tanácsi határozat (HL L 201., 2002.7.31., 48. o.).
A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló egyezménynek az Európai Közösség nevében való
megkötéséről szóló, 2005. február 17-i 2005/370/EK tanácsi határozat (HL L 124., 2005.5.17., 1. o.).
A szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási nyilvántartásokról szóló ENSZ–EGB-jegyzőkönyvnek az Európai Közösség
nevében történő megkötéséről szóló, 2005. december 2-i 2006/61/EK tanácsi határozat (HL L 32., 2006.2.4., 54. o.).
A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló stockholmi egyezménynek az Európai
Közösség részéről történő megkötéséről szóló, 2004. október 14-i 2006/507/EK tanácsi határozat (HL L 209.,
2006.7.31., 1. o.).
A nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagok és növényvédő szerek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról szóló rotterdami egyezménynek az Európai Közösség részéről történő megkötéséről szóló, 2006. szeptember 25-i 2006/730/EK tanácsi határozat (HL L 299., 2006.10.28., 23. o.).
Az afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló megállapodásnak az Európai Közösség részéről történő
megkötéséről szóló, 2005. július 18-i 2006/871/EK tanácsi határozat (HL L 345., 2006.12.8., 24. o.).
A trópusi faanyagokról szóló 2006. évi nemzetközi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről
szóló, 2011. november 8-i 2011/731/EU tanácsi határozat (HL L 294., 2011.11.12., 1. o.).
A Biológiai Sokféleség Egyezményhez csatolt, a genetikai erőforrásokhoz való hozzáférésről és a hasznosításukból
származó előnyök igazságos és méltányos megosztásáról szóló Nagojai Jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében
történő megkötéséről szóló, 2014. április 14-i 2014/283/EU tanácsi határozat (HL L 150., 2014.5.20., 231. o.).
Az Európai Uniónak a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezményhez
(CITES) való csatlakozásáról szóló, 2015. március 6-i (EU) 2015/451 tanácsi határozat (HL L 75., 2015.3.19., 1. o.).
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Jogi hivatkozások
A higany megfelelő kezeléséről szóló Minamata Egyezménynek az Unió nevében való aláírásáról szóló tanácsi
határozatra irányuló, a Bizottság által 2013. május 31-én előterjesztett javaslat (COM(2013) 325 final).

07 02 05

Európai Vegyianyag-ügynökség – Tevékenységek a veszélyes vegyi anyagok behozataláról és kiviteléről szóló
szabályozás terén
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

1 039 880

1 039 880

Kötelezettségvállalások

1 130 235

2014. évi teljesítés

Kifizetések

1 130 235

Kötelezettségvállalások

1 297 224,44

Kifizetések

1 297 224,44

Megjegyzések
Korábbi 07 02 05 02. jogcím
Az előirányzat az Ügynökség személyzeti, igazgatási és operatív kiadásainak fedezésére szolgál a veszélyes vegyi
anyagok kivitelére és behozatalára vonatkozó jogszabályok végrehajtásával kapcsolatos tevékenységek vonatkozásában.
Az Ügynökség köteles tájékoztatni az Európai Parlamentet és a Tanácsot az előirányzatoknak a működési és az
igazgatási kiadások közötti átcsoportosításáról.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; azok megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e
szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” elnevezésű melléklete alapján, amely
az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
Az Európai Vegyianyag-ügynökség létszámtervét e szakasz „Személyzet”melléklete tartalmazza.
A 2016. évi uniós hozzájárulás összesen 1 151 000 EUR-t tesz ki. A 2014. évi többletből befolyó 111 120 EUR
hozzáadódik a költségvetésben szereplő 1 039 880 EUR összeghez.

Jogalap
A veszélyes anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet (HL L 201., 2012.7.27., 60. o.)
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Európai Környezetvédelmi Ügynökség
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

35 556 854

Kifizetések

35 556 854

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

34 886 366

Kifizetések

34 886 366

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

41 774 676,47

Kifizetések

41 774 676,47

Megjegyzések
Az előirányzat az Ügynökség személyzeti, igazgatási és operatív kiadásainak fedezésére szolgál.
Az Ügynökség küldetése, hogy objektív, megbízható és összehasonlítható adatokat biztosítson az Unió és a tagállamok
számára az uniós szintű környezetvédelemről, ily módon lehetővé téve számukra, hogy megtegyék a környezet
védelméhez szükséges intézkedéseket, értékeljék az ilyen intézkedések eredményeit, és tájékoztassák a lakosságot.
Az Ügynökség tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot az előirányzatok működési és adminisztratív kiadások
közötti átcsoportosításáról.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását
és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
A tagjelölt országok és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja alapján további előirányzatok nyújthatók.
A Svájci Államszövetség által az uniós programokban való részvétel céljából adott hozzájárulásokból származó, a
bevételi kimutatás 6 0 3 3. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontja alapján további előirányzatok nyújthatók.
A 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet 16. cikkének megfelelően visszafizetett összegek címzett bevételnek
minősülnek (a költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének c) pontja), amelyet az általános bevételi kimutatás 6 6 0
0. jogcíme alatt kell feltüntetni.
Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség létszámtervét e szakasz „Személyzet”melléklete tartalmazza.
A 2016. évi uniós hozzájárulás összesen 36 309 240 EUR-t tesz ki. A 2014. évi többletből befolyó 752 386 EUR
hozzáadódik a költségvetésben szereplő 35 556 854 EUR összeghez.

Jogalap
Az Európai Környezetvédelmi Ügynökségről és az európai környezeti információs és megfigyelő hálózatról szóló, 2009.
április 23-i 401/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 126., 2009.5.21., 13. o.).
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Az előző környezetvédelmi programok lezárása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

—

Kifizetések

153 000 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

—

Kifizetések

197 195 952

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

2 397 540,70

Kifizetések

220 990 593,—

Megjegyzések

Az előirányzat az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból és az előző LIFE programok általános
célkitűzéseiből eredő kifizetések fedezésére, valamint a közösségi környezeti cselekvési programon alapuló egyéb
programok és általános fellépések fedezésére szolgál.

Jogalap

A Bizottság által az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó
szerződés, valamint az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében fennálló
intézményi szintű előjogaiból eredő feladatok keretében végrehajtott intézkedések.

A vadon élő madarak védelméről szóló, 1979. április 2-i 79/409/EGK tanácsi irányelv (HL L 103., 1979.4.25., 1. o.).

A természetes élőhelyek és a vadon élő növények és állatok védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi
irányelv (HL L 206., 1992.7.22., 7. o.).

A környezetvédelmi célú pénzügyi eszközről (LIFE) szóló, 2000. július 17-i 1655/2000/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 192., 2000.7.28., 1. o.).

A hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program megállapításáról szóló, 2002. július 22-i 1600/2002/EK
európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 242., 2002.9.10., 1. o.).

A Közösségen belüli erdők és környezeti kölcsönhatások megfigyeléséről (Forest focus) szóló, 2003. november 17-i
2152/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 324., 2003.12.11., 1. o.).

A környezetvédelmi célú pénzügyi eszközről (LIFE+) szóló, 2007. május 23-i 614/2007/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 149., 2007.6.9., 1. o.).
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Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

07 02 77 02

Előkészítő intézkedés – A Fekete-tenger medencéjének környezetvédelmi megfigyelése és közös európai keretprogram a
fekete-tengeri régió fejlesztésére
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

90 000,—

Megjegyzések

Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Jogalap

Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
07 02 77 03

Előkészítő intézkedés – Az európai Északi-sarkvidék fejlődésének stratégiai környezeti hatásvizsgálata
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

335 789

Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

698 852,—

Megjegyzések

Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Jogalap

Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
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07 02 77

(folytatás)

07 02 77 04

Előkészítő intézkedés – A harmonizált uniós erdészeti információcsere jövőbeni jogalapja
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

p.m.

195 000

Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

p.m.

Kötelezettségvállalások

175 000

Kifizetések

0,—

0,—

Megjegyzések

Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Jogalap

Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
07 02 77 05

Kísérleti projekt – Európa elsivatagosodásának megfékezését célzó megelőző tevékenységek
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

—

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Jogalap

Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

L 48/756

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
07. CÍM — KÖRNYEZET

07 02. ALCÍM — UNIÓS ÉS NEMZETKÖZI SZINTŰ KÖRNYEZETPOLITIKA (folytatás)

07 02 77

(folytatás)

07 02 77 06

Előkészítő intézkedés – A Kárpát-medence klímája
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

941 265,40

Megjegyzések

Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Jogalap

Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
07 02 77 08

Kísérleti projekt – A városok jelentős vízveszteségéből adódó gazdasági veszteség
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

—

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Jogalap

Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

2016.2.24.

HU

L 48/757

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
07. CÍM — KÖRNYEZET

07 02. ALCÍM — UNIÓS ÉS NEMZETKÖZI SZINTŰ KÖRNYEZETPOLITIKA (folytatás)

07 02 77

(folytatás)

07 02 77 09

Kísérleti projekt – Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdálkodási gyakorlatok tanúsítása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

0,—

Megjegyzések

Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Jogalap

Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
07 02 77 10

Kísérleti projekt – Átfogó kutatás a parlagfű és a pollenallergiák elterjedésének szabályozására szolgáló módszerekről
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

150 000,—

Megjegyzések

Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Jogalap

Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

L 48/758

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
07. CÍM — KÖRNYEZET

07 02. ALCÍM — UNIÓS ÉS NEMZETKÖZI SZINTŰ KÖRNYEZETPOLITIKA (folytatás)

07 02 77

(folytatás)

07 02 77 12

Kísérleti projekt – Az éghajlatváltozásnak az Unióban található ivóvízvédelmi területekre gyakorolt potenciális hatásaira
vonatkozó szakirodalmi áttekintés és a különféle ivóvízkészletek közötti prioritások azonosítása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

—

p.m.

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
07 02 77 13

Előkészítő intézkedés – A BEST rendszer (A biológiai sokféleség és ökoszisztéma-szolgáltatások önkéntes rendszere az
Unió legtávolabbi régióiban és tengerentúli országokban és területeken)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

600 000

Kötelezettségvállalások

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

800 000

Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

1 122 693,01

Megjegyzések
Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

2016.2.24.

HU

L 48/759

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
07. CÍM — KÖRNYEZET

07 02. ALCÍM — UNIÓS ÉS NEMZETKÖZI SZINTŰ KÖRNYEZETPOLITIKA (folytatás)

07 02 77

(folytatás)

07 02 77 14

Kísérleti projekt – A műanyag-újrahasznosítási ciklus és a tengeri környezetre gyakorolt hatás
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

—

p.m.

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Jogalap

Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
07 02 77 15

Előkészítő intézkedés – Megelőző tevékenységek kidolgozása az elsivatagosodás megfékezése érdekében Európában
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

600 000

Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

379 572,29

Megjegyzések

Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Jogalap

Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

L 48/760

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
07. CÍM — KÖRNYEZET

07 02. ALCÍM — UNIÓS ÉS NEMZETKÖZI SZINTŰ KÖRNYEZETPOLITIKA (folytatás)

07 02 77

(folytatás)

07 02 77 16

Kísérleti projekt – Légköri csapadék – Az édesvíz védelme és hatékony felhasználása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

820 000

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

543 610,—

Megjegyzések

Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Jogalap

Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
07 02 77 19

Kísérleti projekt – A tengeri szemét begyűjtése
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

400 000

Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

284 902,50

Megjegyzések

Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Jogalap

Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

2016.2.24.

HU

L 48/761

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
07. CÍM — KÖRNYEZET

07 02. ALCÍM — UNIÓS ÉS NEMZETKÖZI SZINTŰ KÖRNYEZETPOLITIKA (folytatás)

07 02 77

(folytatás)

07 02 77 20

Kísérleti projekt – A víz nukleáris és fosszilis energiatermelés céljára történő rendelkezésre állása, felhasználása és
fenntarthatósága
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

437 500,—

Megjegyzések

Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Jogalap

Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
07 02 77 21

Kísérleti projekt — Újabb ismeretek a tengerekben végzett emberi tevékenységek integrált kezelésére
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

600 000

Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

123 000,—

Megjegyzések

Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Jogalap

Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

L 48/762

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
07. CÍM — KÖRNYEZET

07 02. ALCÍM — UNIÓS ÉS NEMZETKÖZI SZINTŰ KÖRNYEZETPOLITIKA (folytatás)

07 02 77

(folytatás)

07 02 77 22

Kísérleti projekt – A biológiai sokféleség védelme az ökológiai teljesítmény eredményalapú javadalmazásán keresztül
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

p.m.

200 000

Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

p.m.

600 000

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

500 000,—

145 648,20

Megjegyzések

Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Jogalap

Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
07 02 77 23

Kísérleti projekt – Transzverzális tájékoztatás a környezethez kapcsolódó uniós szakpolitikákról: az uniós polgárok
környezettel kapcsolatos tudatossága hiányosságainak kezelése audiovizuális eszközök (filmek) segítségével
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

750 000

Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

750 000,—

Megjegyzések

Ezen előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Jogalap

Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
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BIZOTTSÁG
07. CÍM — KÖRNYEZET

07 02. ALCÍM — UNIÓS ÉS NEMZETKÖZI SZINTŰ KÖRNYEZETPOLITIKA (folytatás)

07 02 77

(folytatás)

07 02 77 24

Kísérleti projekt – Erőforrás-hatékonyság a gyakorlatban – Ásványi ciklusok lezárása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

400 000

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

271 077,90

Megjegyzések

Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Jogalap

Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
07 02 77 26

Kísérleti projekt – Az elektromos és elektronikai hulladék korszerű újrafeldolgozását végző délkelet-európai regionális
központ létrehozása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

215 000

Kötelezettségvállalások

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

225 000

Kötelezettségvállalások

700 567,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések

Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Jogalap

Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
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BIZOTTSÁG
07. CÍM — KÖRNYEZET

07 02. ALCÍM — UNIÓS ÉS NEMZETKÖZI SZINTŰ KÖRNYEZETPOLITIKA (folytatás)

07 02 77

(folytatás)

07 02 77 27

Kísérleti projekt – A vegyes hulladékok erőforrás-hatékony felhasználása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

335 000

Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

p.m.

150 000

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

476 890,—

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
07 02 77 28

Kísérleti projekt – Az egyensúly megteremtése az állam jogszerű közpolitikai célkitűzések szabályozásához való joga, a
befektetők befektetéseik védelméhez való joga és a polgárok környezettel és közegészségüggyel kapcsolatos jogai között
a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerség (TTIP) fényében
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

200 000

Kifizetések

120 000

Kötelezettségvállalások

400 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

200 000

Megjegyzések
Ez a kísérleti projekt második éve. A projekt nyílt párbeszédet kíván indítani a környezetvédelemről a transzatlanti
kereskedelmi és beruházási partnerséggel (TTIP) összefüggésben. A párbeszédbe be kell vonni az összes érintettet,
beleértve a kormányok képviselőit, környezetvédelmi szakembereket és a civil társadalmat. A párbeszédnek a jogszerű
közpolitikai célkitűzések állami szabályozásának elveire kell összpontosítania, elősegítve közös megközelítés kidolgozását az ilyen politikai célkitűzések kezelése terén a meglévő és jövőbeni befektetésvédelmi rendszerek fényében. E
párbeszéd alapvető fontosságú annak érdekében, hogy a lakosság megértse, hogy e téren állami szabályozásra van
szükség, valamint azért is, mert biztosítani kell, hogy az összes szereplő tisztességes bánásmódban részesüljön, és
arányos és kiszámítható jogszabályi intézkedéseket várhasson el. Az előirányzatok egy részét a TTIP-re vonatkozó
objektív GYELV elemzésre kell költeni, amely alapján a lakosság jobban megismerné annak előnyeit és hátrányait.
A polgárok és a demokratikus kormány közötti társadalmi szerződés lényeges aspektusa a tagállamok és az Unió az
olyan területek közpolitikai célkitűzéseinek szabályozásához és végrehajtásához való joga, mint a társadalombiztosítás, a
környezet, a nemzetbiztonság, a közegészség és közbiztonság, valamint a kulturális sokféleség előmozdítása és védelme.
Azonban ezen alapvető jog gyakorlása során nem szabad megszegni vagy figyelmen kívül hagyni a tagállamok és/vagy
az Unió az olyan külföldi befektetők iránti nemzeti és nemzetközi kötelezettségeit, akik tisztességes elvárásokkal –
például a megkülönböztetésmentesség és az egyenlő bánásmód elvárásával – léptek be az Unió belső piacára.
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BIZOTTSÁG
07. CÍM — KÖRNYEZET

07 02. ALCÍM — UNIÓS ÉS NEMZETKÖZI SZINTŰ KÖRNYEZETPOLITIKA (folytatás)

07 02 77

(folytatás)

07 02 77 28

(folytatás)
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

07 02 77 29

Kísérleti projekt – Kapacitásépítés, programalapú fejlesztés és kommunikáció a környezetvédelmi adózás és a költségvetési reform terén
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

p.m.

300 000

Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

1 000 000

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

500 000

Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
A kísérleti projekt hozzájárul további piaci alapú eszközök kidolgozásához a környezetvédelmi politika terén a civil
szervezetek uniós politikaformálásban való részvételre való képességének javítása révén olyan területeken, mint a zöld
közbeszerzés, a káros támogatások csökkentése és a környezetvédelmi adózás. Jelenleg uniós szinten kapacitáshiány
érzékelhető e területeken, és a reformtörekvések tagállami és uniós szintű összehangolása elenyésző mértékű. A civil
szervezetek szakértőinek erőteljesebb bevonása a tervezésbe és a végrehajtásba a közbeszerzési eljárások, a káros
támogatások csökkentése és a környezetvédelmi adózás terén javítaná e politikák megvalósítását a tagállamokban. A
civil társadalom és a zöld közbeszerzés, a káros támogatások csökkentése és a környezetvédelmi adózás iránt érdeklődő
állami hatóságok közötti kapcsolatok kiépítése hozzájárulna az uniós civil társadalom képességének fejlesztéséhez,
valamint a tagállamok tapasztalatainak kiaknázásához a bevált gyakorlatok cseréje és az uniós döntéshozatali
folyamatban való részvétel fokozása révén.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
07 02 77 30

Kísérleti projekt – A zöld, körforgásos gazdaság elősegítése Európában kapacitásbővítés, hálózatépítés és az innovatív
megoldások átadása révén, a környezetbarát újítások terén fennálló szakadék áthidalásáért
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

1 000 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

500 000

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések
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BIZOTTSÁG
07. CÍM — KÖRNYEZET

07 02. ALCÍM — UNIÓS ÉS NEMZETKÖZI SZINTŰ KÖRNYEZETPOLITIKA (folytatás)

07 02 77

(folytatás)

07 02 77 30

(folytatás)
Megjegyzések
A körforgásos gazdaság felé történő elmozdulás az Európa 2020 stratégia értelmében létrehozott erőforrás-hatékonysági menetrend központi kérdése az intelligens, fenntartható és befogadó növekedés érdekében. A „kevesebből
többet elérni” elképzelésre vonatkozó fő gondolatokat az Unió környezetvédelmi cselekvési terve 2020-ig előrevetíti. Az
erőforrás-hatékonyság és fenntarthatóság kulcsfontosságú az Európa 2020 céljainak elérése érdekében, illetve versenyképességének javítása és az energiabiztonságról való gondoskodás szempontjából is. Ez a határokon átnyúló,
nemzetközi jellegű kísérleti projekt minden tagállamra kiterjed. Teljes mértékben összhangban van a Bizottság „Úton a
körkörös gazdaság felé: »zéró hulladék« program Európa számára” (COM(2014) 398 final) című közleményével,
akárcsak az Európai Parlament által „az erőforrás-hatékonyságról: elmozdulás a körkörös gazdaság felé” témával
kapcsolatban 2015. július 9-én elfogadott állásfoglalással (2014/2208(INI)).
A kísérleti projekt az alábbi fő célokat követi:
— a legjobb innovatív gyakorlatok, és környezetbarát megoldásokkal foglalkozó, létező hálózatok meghatározása,
elemzése és terjesztése, megkönnyítve ezáltal a tudásmegosztást és az innovációk cseréjét a körforgásos gazdaságban,
— kapacitásbővítés, az innovációs potenciál fejlesztése és mélyreható elemzés a kutatók, az ipar, a közösség és az egyén
bátorításáért, hogy a zöld, körforgásos gazdaság új, innovatív lehetőségeit kiaknázzák, és ekképpen szembe tudjanak
nézni a jelenlegi és jövőbeli társadalmi kihívásokkal.
A projekt két évig tart, és az alábbi fő tevékenységekre fog összpontosítani:
— a megoldásokkal kapcsolatosan már létező hálózatok és már bevált gyakorlatok meghatározásáról szóló elemzés
kidolgozása, és egy olyan egységes Európai Zöld Körforgásos Gazdasági Hálózat létrehozása, amely minden esetleg
létező hálózatot magába tömörít a tudásátadás megkönnyítése, illetve a bevált gyakorlatok és az innováció, illetve
még több körforgásos gazdasági minta átadása érdekében. A Hálózat fórumként szolgálhat a közös problémamegoldáshoz, illetve közvetlen hozzáférést enged az olyan, lényeges erőforrásokhoz, mint például a kutatási,
elemző eszközök, a finanszírozás és a technikai szaktudás. Elektronikus tanulási lehetőségként is funkcionálhat a
körforgásos gazdaság kapacitásbővítésére,
— kapacitásbővítés, az innovációs potenciál kifejlesztése és figyelemfelhívás a kihívások, a lehetőségek és a legjobb
innovatív gyakorlatok megosztása céljából, továbbá évente legalább két, a körforgásos zöld gazdasággal foglalkozó
fórum szervezése, akárcsak egy brüsszeli indító és egy záró konferenciáé. A kiképzési modulok sora mentén
szervezett fórumok arra bátorítják a résztvevőket, hogy aktívan gondolkodjanak el annak módján, hogy a
körforgásos gazdaságra való áttérés innovatív megoldásait hogyan lehet az egyes résztvevők saját országához
igazítani. A fenntartható fogyasztásra és a hatékony és nyereséges termelésre fognak összpontosítani, amely
kevesebb nyersanyagot használ, kevesebb szennyezés és hulladék mellett, úgy, hogy több fogyasztó igényeit elégíti
ki kevesebb energia, víz felhasználásával és kevesebb hulladéktermeléssel; az erőforrások jobb felhasználása és
kevesebb hulladéktermelés, körforgásos gazdasági megoldások és zöld standardok, illetve körforgásos gazdasági
beruházások az innovációba és kutatásba, adóügyi politika és eszközök,
— egy, az olyan konkrét ágazatok szakpolitikai lehetőségeinek mélyreható elemzését nyújtó tanulmány kidolgozása,
mint például a várostervezés, a fenntartható épületek, a hulladék- és vízkezelés, kereskedelem, élelmiszeripar,
adópolitika stb., valamint esettanulmányok meghatározása, amelyek részletes információval szolgálnak az
innovatív gyakorlatokról és megközelítési módot nyújtanak a zöld körforgásos gazdaságnak a régiókban való
előmozdításához. Olyan fellépésekre kell javaslatot tennie, mint például a fő területeken teendő közberuházások, a
piacon alapuló eszközök és a tagállamok szabályozói keretei.
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BIZOTTSÁG
07. CÍM — KÖRNYEZET

07 02. ALCÍM — UNIÓS ÉS NEMZETKÖZI SZINTŰ KÖRNYEZETPOLITIKA (folytatás)

07 02 77

(folytatás)

07 02 77 30

(folytatás)
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

07 02 77 31

Kísérleti projekt – A fertőző betegségek enyhítése az európai biodiverzitás elvesztésének ellensúlyozása érdekében, az
élőhelyvédelmi irányelvben előírtaknak megfelelően
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

900 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

450 000

Megjegyzések
A biodiverzitás elvesztése jelentős társadalmi kihívás. Az európai biodiverzitás megőrzése érdekében az Unió
megalkotta a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/
43/EGK tanácsi rányelvet (az élőhelyvédelmi irányelvet) (HL L 206., 1992.7.22., 7. o.), amely Európa természetvédelmi
politikájának sarokköve. Az irányelv IV. melléklete 34 szalamanderfajból 27 olyat nevez meg, amelyet a tagállamoknak
védeniük kell a túlélésüket fenyegető veszélyektől. Európában nemrég új fungális patogén jelent meg, a Batrachochytrium
salamandrivorans, amely drámai mértékben pusztítja Európa-szerte a szalamander populációt, fenyegetést jelentve a
legtöbb európai szalamanderfaj túlélésére. Ez a kísérleti projekt segíti a tagállamokat az élőhelyvédelmi irányelv szerinti
kötelezettségeik teljesítésében. A Horizont 2020 program keretében nincs lehetőség efféle közvetlen fellépésre.
A kísérleti projekt célja fenntartható enyhítő intézkedések kialakítása a Batrachochytrium salamandrivorans gomba által
okozott járvány hatásának ellensúlyozására (rövid és hosszú távon egyaránt), a leginkább érintett tagállamok (a gomba
jelenlegi előfordulása alapján, illetve figyelembe véve, hogy mely országokban található a legtöbb szalamanderfaj, többek
között Belgium, Hollandia, Németország, az Egyesült Királyság, Franciaország, Spanyolország, Portugália, Olaszország és
Görögország) együttes fellépése révén.
Rövid távon (az első két évben) a kísérleti projekt meghatározza, hogy a veszélyeztetett szalamaderfajokban Európaszerte milyen mértékben található meg a nevezett gomba. A gomba terjedésének megelőzése érdekében a projekt in és
ex situ különféle módszereket vizsgál (védőfalak hatékonysága, a populáció egy részének kitörés során való eltávolításából adódó „hígító hatás”) több tagállam együttes erőfeszítésével. Hosszú távú (három év) cél az oltásra vonatkozó
koncepciók igazolásával (a kétéltűek gombával szembeni ellenállásának fokozása) és a bioaugmentációval (olyan
környezeti körülmények fokozatos kialakítása, amelyek korlátozzák a gombák túlélését és kétéltűekre gyakorolt
hatását, pl. Schmeller et al. 2014) kapcsolatos stratégiák kidolgozása.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
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07 02. ALCÍM — UNIÓS ÉS NEMZETKÖZI SZINTŰ KÖRNYEZETPOLITIKA (folytatás)

07 02 77

(folytatás)

07 02 77 32

Kísérleti projekt – A környezetbarát infrastruktúra értékelésére szolgáló rendszerek Unió-szerte történő bevezetésére
vonatkozó protokollok
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

600 000

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

300 000

Megjegyzések
Több nemzeti és regionális kezdeményezés is törekszik a környezetbarát infrastruktúra előmozdítására az Unió
környezetbarát infrastruktúrára vonatkozó stratégiájának (2013. május) fényében, illetve elismerve a környezetbarát
infrastruktúrának a leromlott ökoszisztémák legalább 15 %-ának helyreállítását célzó, 2020-ig megvalósítandó uniós
biodiverzitási stratégia végrehajtásában játszott szerepét. A városi környezetbarát infrastruktúra kialakításának egyik
leghatékonyabb eszköze a várostervezés, a tervezőknek azonban bizonyítékokon alapuló értékelési eszközökre és a
környezetbarát infrastruktúrával kapcsolatos bevált módszerek ismeretére van szükségük a döntéshozataluk elősegítése
érdekében. Ez a kísérleti projekt kifejezetten a környezetbarát infrastruktúra értékelésére szolgáló, régió- és/vagy
városspecifikus rendszerek létrehozására vonatkozó protokollok kidolgozására irányul annak érdekében, hogy hozzájáruljon az éghajlatváltozás mérsékléséhez a városokban.
A projekt célja ezért olyan protokollok kidolgozása, amelyek előmozdítják a környezetbarát infrastruktúra létrehozását,
kezelését és irányítását. Másodlagos cél a környezetbarát infrastruktúra mint a városok ellenálló képességét növelő
potenciális eszköz szerepének vizsgálata több kontextusban (közösségeken és szervezeteken belül), különféle városi
társadalmi-gazdasági, éghajlati és kulturális körülmények között.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
07 02 77 33

Kísérleti projekt – A szélerőművek által a denevér- és madárpopulációkra, valamint a madarak vonulási útvonalaira
gyakorolt hatás enyhítése
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

1 000 000

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

500 000

Megjegyzések
A kísérleti projekt célja, hogy adatokat gyűjtsön, és szükség esetén további környezetvédelmi hatástanulmányokat
készítsen a szélerőművekkel kapcsolatosan, különös tekintettel a szélerőművek által a denevér- és madárpopulációkra,
valamint a madarak vonulási útvonalaira gyakorolt hatásra. Az összegyűjtött adatok alapján széles körben végrehajtandó
irányvonalak megfogalmazására kerül majd sor – de adott esetben akár jogalkotási javaslatok alapjául is szolgálhatnak –
az azonosított hatások enyhítése, és indokolt esetben ellentételezése céljával.
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07. CÍM — KÖRNYEZET

07 02. ALCÍM — UNIÓS ÉS NEMZETKÖZI SZINTŰ KÖRNYEZETPOLITIKA (folytatás)

07 02 77

(folytatás)

07 02 77 33

(folytatás)
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

07 02 77 34

Kísérleti projekt – A fajok és az élőhelyek katalogizálása a francia legkülső régiókban
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

1 000 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

500 000

Megjegyzések
A Bizottság 1991-ben indította útjára a környezetvédelmi tájékoztatás összehangolására irányuló, Corine elnevezésű
programját, amelynek fő céljai között szerepelt a biotópok meghatározása és védelme, a környezetszennyezés elleni
küzdelem, a felszínborítás különböző típusainak feltérképezése és a természeti környezet megóvása. A program
eredményeképpen létrehozott adatbázist a későbbiek folyamán felváltotta az Európai Unió Környezeti Tájékoztató
Rendszere (EUNIS), amely az európai (természetes, csaknem természetes, mesterséges, szárazföldi és vízi) élőhelyek
leltára, és az uniós természetvédelmi jogszabályok (Natura 2000) alapjául szolgál.
Ez a leltár azonban nem tartalmazza a francia legkülső régiókban ((Martinique, Guadeloupe, Francia Guyana, Réunion
és Mayotte) élő fajokat és az ott található élőhelyeket, amelyek mindegyike rendkívül sajátos biológiai és ökológiai
tulajdonságokkal és őshonos fajok igen kiterjedt populációival rendelkezik.
E kísérleti projekt célja, hogy a „Corine Biotope” és a EUNIS programok során is használt eszközök alkalmazásával
leltárba vegye a fent nevezett – a világ biológiai sokféleségének tárházai között számon tartott – régiókban élő fajokat,
valamint az ott található élőhelyeket és a környezetvédelmi szempontból érzékeny területeket. A hiányzó ismeretek
azonosítása érdekében ehhez új közös adatbázis létrehozása szükséges, valamint az egyéb uniós régiókban alkalmazott
intézkedések mentén lépéseket kell tenni a biotópok megőrzése érdekében ezekben a régiókban is.
Ez a megközelítés, amely más uniós régiókban már bizonyította életképességét és értékét, az első lépés a francia legkülső
régiók biológiai sokféleségének megőrzését szavatoló jogszabályok elfogadása felé. A BEST előkészítő fellépés keretében
végzett munkával kapcsolatos minden lehetséges szinergia is kiaknázásra kerül majd.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
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08. CÍM
KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ
Az előirányzatok (2016 és 2015) és az egyenleg (2014) általános összegzése
Cím
Alcím

08 01

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

A „KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ” SZAKPOLITIKAI
TERÜLETTEL
KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

Kötelezettségvállalások

326 792 757

Kifizetések

326 792 757

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

326 458 360

Kifizetések

326 458 360

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

290 131 869,89

Kifizetések

290 131 869,89

08 02

„HORIZONT 2020” KERETPROGRAM – KUTATÁS
5 336 470 831 4 927 342 012 5 304 034 511 4 926 435 655 5 732 596 728,81 3 941 424 490,54

08 03

EURATOM-PROGRAM –
KÖZVETETT CSELEKVÉSEK

08 05

A SZÉN- ÉS ACÉLIPARI
KUTATÁSI ALAP
KUTATÁSI PROGRAMJA

191 374 718

p.m.

148 815 738

p.m.

176 801 600

p.m.

218 007 294

p.m.

196 157 472,56

203 961 114,94

50 551 512,—

48 954 224,61

08. cím – Összesen 5 854 638 306 5 402 950 507 5 807 294 471 5 470 901 309 6 269 437 583,26 4 484 471 699,98
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08. CÍM
KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ

Megjegyzések

Ezek a megjegyzések a cím valamennyi költségvetési tételére vonatkoznak.
A cím alá tartozó kutatási és innovációs tevékenységek három fő kutatási programhoz, vagyis a Horizont 2020
keretprogramhoz, az Euratom-programhoz és az ITER-re vonatkozó programhoz járulnak hozzá. Emellett a cím a Szénés Acélipari Kutatási Alap kutatási programjaira is kiterjed.
Mindezek a tevékenységek az Európai Unió működéséről szóló szerződés 179. cikkében megállapított általános
célkitűzések megvalósítását szolgálják, és hozzájárulnak az európai kutatási térségen alapuló tudásalapú társadalom
létrehozásához azzal, hogy az egész Unióban valamennyi szinten támogatják a határokon átnyúló együttműködést, az
emberi tudás végső határáig fokozzák az európai kutatás dinamizmusát, kreativitását és kiválóságát, minőségileg és
mennyiségileg megerősítik az európai kutatás és technológia humánerőforrását, illetőleg Európa-szerte a kutatási és
innovációs kapacitást, és gondoskodnak legelőnyösebb kihasználásukról.
Különösen figyelembe kell venni annak szükségességét, hogy további erőfeszítések szülessenek a nők tudományban és
kutatásban való részvételének és szerepének fokozására.
A különböző jogcímcsoportok és jogcímek alatt történik a Bizottság által szervezett, európai érdeklődésre számot tartó
magas szintű tudományos és technológiai találkozókkal, konferenciákkal, műhelytalálkozókkal és szemináriumokkal
kapcsolatban felmerülő költségek, az uniós kutatási programok lehetséges új kutatási területeinek elemzése érdekében –
többek között az európai kutatási térséggel összefüggésben – az Unió részére végzett magas szintű tudományos és
technológiai vizsgálatok és értékelések céljára nyújtott finanszírozás, valamint a programok eredményeinek figyelemmel
kísérését és terjesztését szolgáló intézkedések – köztük a korábbi keretprogramok alá tartozó ilyen intézkedések –
költségeinek elszámolása is.
Az előirányzat igazgatási kiadásokat is fedez, ezenbelül személyzeti kiadásokat (függetlenül attól, hogy az adott személy
foglalkoztatása a személyzeti szabályzat alapján történik-e vagy sem), a tájékoztatással, a kiadványokkal és a működéssel
(igazgatás és műszaki kérdések) összefüggő kiadásokat, valamint egyéb olyan, a belső infrastruktúrával összefüggő
kiadási tételeket, amelyek meghatározott intézkedések célkitűzéseinek teljesítéséhez kapcsolódnak, és amelyek esetében
a kiadás az intézkedés szerves részét képezi, ideértve az Unió kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs
stratégiájának kidolgozásához és figyelemmel kíséréséhez szükséges fellépéseket és kezdeményezéseket is.
Az Európai Atomenergia-közösség és Svájc közötti együttműködési megállapodásokból és a többoldalú Európai Fúziós
Fejlesztési Megállapodásból (EFDA) származó bevételeket a bevételi kimutatás 6 0 1 1. és 6 0 1 2. jogcíme alatt kell
elszámolni, és e bevételekből a költségvetési rendelet 21. cikke alapján további előirányzatok nyújthatók.
Az érintett projektek közül néhány esetében harmadik országok vagy harmadik országok intézetei is részt vehetnek a
tudomány és a technológia területén folytatott európai együttműködésben. A pénzügyi hozzájárulásaikból származó
bevételeket a bevételi kimutatás 6 0 1 3. és 6 0 1 5. jogcíme alatt kell elszámolni, és e bevételekből a költségvetési
rendelet 21. cikke alapján további előirányzatok nyújthatók.
A tudomány és a technológia területén folytatott európai együttműködésben részt vevő országoktól származó bármely
bevételt a bevételi kimutatás 6 0 1 6. jogcíme alatt kell elszámolni, és e bevételekből a költségvetési rendelet 21. cikke
alapján további előirányzatok nyújthatók.
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Az uniós tevékenységekhez külső szervezetek által nyújtott hozzájárulásokból eredő esetleges bevételeket a bevételi
kimutatás 6 0 3 3. jogcíme alatt kell elszámolni, és e bevételekből a költségvetési rendelet 21. cikke alapján további
előirányzatok nyújthatók.
További előirányzatokat tartalmaz a 08 02 50 01., a 08 03 50 01. és a 08 04 50 01. jogcím.
A címhez tartozó igazgatási előirányzatokat a 08 01 05. jogcímcsoport tartalmazza.
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08 01. ALCÍM — A „KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

Az 1., 2., 3. és 5. jogcímcsoport részletezése a(z) XX 01. fejezetben található.
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

08 01

A „KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ” SZAKPOLITIKAI
TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK

08 01 01

A „Kutatás és innováció” szakpolitikai területen
foglalkoztatott tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

PK

2016. évi
előirányzatok

2015. évi
előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

5,2

8 644 598

8 559 194

8 730 914,24

101,00

08 01 02 01 Külső munkatársak

5,2

282 168

279 619

253 101,51

89,70

08 01 02 11 Egyéb igazgatási kiadások

5,2

369 192

382 840

383 826,—

103,96

651 360

662 459

636 927,51

97,78

551 707

543 389

630 665,53

114,31

08 01 02

A „Kutatás és innováció” szakpolitikai területen
foglalkoztatott külső munkatársakkal kapcsolatos
és egyéb igazgatási kiadások

08 01 02. jogcímcsoport – Részösszeg
08 01 03

08 01 05

A „Kutatás és innováció” szakpolitikai terület
információs és kommunikációs technológiai eszközökkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásai
5,2
A „Kutatás és innováció” szakpolitikai területen a
kutatási és innovációs programokkal összefüggésben felmerülő támogatási kiadások

08 01 05 01 A kutatási és innovációs programokat: a „Horizont
2020” keretprogramot végrehajtó tisztviselőkkel és
ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

1,1

96 541 173

104 430 000

104 077 587,—

107,81

08 01 05 02 A kutatási és innovációs programokat: a „Horizont
2020” keretprogramot végrehajtó külső
munkatársak

1,1

27 238 539

27 432 315

26 908 862,—

98,79

08 01 05 03 A kutatási és innovációs programok: a „Horizont
2020” keretprogram egyéb igazgatási kiadásai

1,1

49 036 366

51 172 413

30 021 132,86

61,22

08 01 05 11 A kutatási és innovációs programokat: az Euratomprogramot végrehajtó tisztviselőkkel és ideiglenes
alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

1,1

9 448 832

9 645 000

9 166 613,—

97,01

08 01 05 12 A kutatási és innovációs programokat: az Euratomprogramot végrehajtó külső munkatársak

1,1

727 200

720 000

928 140,—

127,63

08 01 05 13 A kutatási és innovációs programok: az Euratomprogram egyéb igazgatási kiadásai

1,1

3 272 850

3 117 000

5 612 393,34

171,48

186 264 960

196 516 728

176 714 728,20

94,87

40 981 475

37 572 770

36 246 000,—

88,44

08 01 05. jogcímcsoport – Részösszeg
08 01 06

Végrehajtó ügynökségek

08 01 06 01 Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége
– Hozzájárulás a „Horizont 2020” keretprogramból

1,1
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08 01. ALCÍM — A „KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

08 01 06

Megnevezés

PK

2016. évi
előirányzatok

2015. évi
előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

(folytatás)

08 01 06 02 Kutatási Végrehajtó Ügynökség – Hozzájárulás a
„Horizont 2020” keretprogramból

1,1

59 972 046

57 578 641

51 395 032,41

85,70

08 01 06 03 Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség – Hozzájárulás a
„Horizont 2020” keretprogramból

1,1

24 877 409

21 056 283

13 930 000,—

55,99

08 01 06 04 Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó
Ügynökség – Hozzájárulás a „Horizont 2020”
keretprogramból

1,1

4 849 202

3 968 896

1 847 602,—

38,10

08 01 06. jogcímcsoport – Részösszeg

130 680 132

120 176 590

103 418 634,41

79,14

08 01. alcím – Összesen

326 792 757

326 458 360

290 131 869,89

88,78

08 01 01

A „Kutatás és innováció” szakpolitikai területen foglalkoztatott tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal
kapcsolatos kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

8 644 598

2014. évi teljesítés

8 559 194

8 730 914,24

08 01 02

A „Kutatás és innováció” szakpolitikai területen foglalkoztatott külső munkatársakkal kapcsolatos és egyéb
igazgatási kiadások

08 01 02 01

Külső munkatársak
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

282 168

08 01 02 11

2014. évi teljesítés

279 619

253 101,51

Egyéb igazgatási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

369 192

08 01 03

2014. évi teljesítés

382 840

383 826,—

A „Kutatás és innováció” szakpolitikai terület információs és kommunikációs technológiai eszközökkel és
szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásai
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

551 707

2014. évi teljesítés

543 389

630 665,53
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BIZOTTSÁG
08. CÍM — KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ

08 01. ALCÍM — A „KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

08 01 05

A „Kutatás és innováció” szakpolitikai területen a kutatási és innovációs programokkal összefüggésben felmerülő
támogatási kiadások

08 01 05 01

A kutatási és innovációs programokat: a „Horizont 2020” keretprogramot végrehajtó tisztviselőkkel és ideiglenes
alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

96 541 173

2015. évi előirányzatok

104 430 000

2014. évi teljesítés

104 077 587,—

Megjegyzések
Az előirányzat a kutatási és innovációs programokat: a „Horizont 2020” keretprogramot végrehajtó és az engedélyezett
létszámtervek alapján a nem nukleáris programok közvetett cselekvéseivel összefüggésben foglalkoztatott tisztviselőkre
és ideiglenes alkalmazottakra vonatkozó kiadások fedezésére szolgál, beleértve az uniós küldöttségeken foglalkoztatott
tisztviselőket és ideiglenes alkalmazottakat is.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
A tagjelölt és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelölt országok által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók.

Jogalap
Lásd a 08 02. alcímet.
08 01 05 02

A kutatási és innovációs programokat: a „Horizont 2020” keretprogramot végrehajtó külső munkatársak
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

27 238 539

2015. évi előirányzatok

27 432 315

2014. évi teljesítés

26 908 862,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a kutatási és innovációs programokat: a „Horizont 2020” keretprogramot a nem nukleáris programok
közvetett cselekvései vonatkozásában végrehajtó külső munkatársak igénybevételével kapcsolatos kiadások fedezésére
szolgál, beleértve az uniós küldöttségeken alkalmazott külső munkatársakat is
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BIZOTTSÁG
08. CÍM — KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ

08 01. ALCÍM — A „KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

08 01 05

(folytatás)

08 01 05 02

(folytatás)
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
A tagjelölt és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelölt országok által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók.
Jogalap
Lásd a 08 02. alcímet.

08 01 05 03

A kutatási és innovációs programok: a „Horizont 2020” keretprogram egyéb igazgatási kiadásai
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

49 036 366

2015. évi előirányzatok

51 172 413

2014. évi teljesítés

30 021 132,86

Megjegyzések
Ez az előirányzat a kutatási és innovációs programoknak: a „Horizont 2020” keretprogramnak a nem nukleáris
programok közvetett cselekvései vonatkozásában végzett teljes irányítására vonatkozó egyéb igazgatási kiadások
fedezésére szolgál, beleértve az uniós küldöttségeken alkalmazott munkatársakkal kapcsolatban felmerülő egyéb igazgatási kiadásokat is.
Az előirányzat az e jogcím alá tartozó program vagy intézkedések célkitűzéseinek eléréséhez közvetlenül kapcsolódó
tanulmányokkal, szakértői találkozókkal, tájékoztatással és kiadványokkal kapcsolatos kiadások, valamint minden más
technikai és igazgatási jellegű segítségnyújtáshoz kapcsolódó kiadás fedezésére szolgál, kivéve a Bizottság által eseti
jellegű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett hatósági feladatokat.
Célja továbbá, hogy fedezze a program vagy projektek meghatározásával, előkészítésével, irányításával, figyelemmel
kísérésével, ellenőrzésével és felülvizsgálatával kapcsolatos technikai és igazgatási jellegű segítségnyújtáshoz, így például
a konferenciákhoz, műhelytalálkozókhoz, szemináriumokhoz, informatikai rendszerek fejlesztéséhez és karbantartásához, kiküldetésekhez, képzésekhez és reprezentációhoz kapcsolódó kiadásokat.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
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BIZOTTSÁG
08. CÍM — KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ

08 01. ALCÍM — A „KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

08 01 05

(folytatás)

08 01 05 03

(folytatás)
A tagjelölt és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelölt országok által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók.
Jogalap
Lásd a 08 02. alcímet.

08 01 05 11

A kutatási és innovációs programokat: az Euratom-programot végrehajtó tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal
kapcsolatos kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

9 448 832

2014. évi teljesítés

9 645 000

9 166 613,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a kutatási és innovációs programokat: az Euratom-programot végrehajtó és az engedélyezett
létszámtervek alapján a nukleáris programok közvetett cselekvéseivel összefüggésben foglalkoztatott tisztviselőkre és
ideiglenes alkalmazottakra vonatkozó kiadások fedezésére szolgál, beleértve az uniós küldöttségeken foglalkoztatott
munkatársakat is.
A tagjelölt és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelölt országok által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók.
Jogalap
Lásd a 08 03. alcímet.
08 01 05 12

A kutatási és innovációs programokat: az Euratom-programot végrehajtó külső munkatársak
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

727 200

2014. évi teljesítés

720 000

928 140,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a kutatási és innovációs programokat: az Euratom-programot a nukleáris programok közvetett
cselekvései vonatkozásában végrehajtó külső munkatársak igénybevételével kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál,
beleértve az uniós küldöttségeken alkalmazott külső munkatársakat is.
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BIZOTTSÁG
08. CÍM — KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ

08 01. ALCÍM — A „KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

08 01 05

(folytatás)

08 01 05 12

(folytatás)
A tagjelölt és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelölt országok által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók.

Jogalap

Lásd a 08 03. alcímet.
08 01 05 13

A kutatási és innovációs programok: az Euratom-program egyéb igazgatási kiadásai
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

3 272 850

2014. évi teljesítés

3 117 000

5 612 393,34

Megjegyzések

Ez az előirányzat a kutatási és innovációs programoknak: az Euratom-programnak a nukleáris programok közvetett
cselekvései vonatkozásában végzett teljes irányítására vonatkozó egyéb igazgatási kiadások fedezésére szolgál, beleértve
az uniós küldöttségeken alkalmazott munkatársakkal kapcsolatban felmerülő egyéb igazgatási kiadásokat is.
Az előirányzat az e jogcím alá tartozó program vagy intézkedések célkitűzéseinek eléréséhez közvetlenül kapcsolódó
tanulmányokkal, szakértői találkozókkal, tájékoztatással és kiadványokkal kapcsolatos kiadások, valamint minden más
technikai és igazgatási jellegű segítségnyújtáshoz kapcsolódó kiadás fedezésére szolgál, kivéve a Bizottság által eseti
jellegű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett hatósági feladatokat.
Célja továbbá, hogy fedezze a program vagy projektek meghatározásával, előkészítésével, irányításával, figyelemmel
kísérésével, ellenőrzésével és felülvizsgálatával kapcsolatos technikai és igazgatási jellegű segítségnyújtáshoz, így például
a konferenciákhoz, műhelytalálkozókhoz, szemináriumokhoz, informatikai rendszerek fejlesztéséhez és karbantartásához, kiküldetésekhez, képzésekhez és reprezentációhoz kapcsolódó kiadásokat.
A tagjelölt és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelölt országok által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók.

Jogalap

Lásd a 08 03. alcímet.
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BIZOTTSÁG
08. CÍM — KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ

08 01. ALCÍM — A „KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

08 01 06

Végrehajtó ügynökségek

08 01 06 01

Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége – Hozzájárulás a „Horizont 2020” keretprogramból
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

40 981 475

2015. évi előirányzatok

37 572 770

2014. évi teljesítés

36 246 000,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége azon működési költségeinek fedezésére szolgál,
amelyek az Ügynökségnek a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) és az Európai
Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramja
(2007–2013) irányításában történő részvételével kapcsolatban merülnek fel.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
A végrehajtó ügynökség létszámtervét e szakasz „Személyzet” melléklete tartalmazza.

Jogalap
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.).
A hetedik keretprogram (2007–2013) cselekvéseiben a vállalkozások, a kutatóközpontok és az egyetemek részvételére,
valamint a kutatási eredmények terjesztésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2006. december 18-i 1906/
2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 391., 2006.12.30., 1. o.).
Az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjáról (2007–2013) szóló, 2006. december 18-i 1982/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 412.,
2006.12.30., 1. o.).
Az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjának (2007–2013) végrehajtására irányuló Ötletek egyedi programról szóló, 2006. december 19-i 2006/972/EK
tanácsi határozat (HL L 400., 2006.12.30., 244. o.).
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról és a 2006/971/EK, a 2006/972/EK, a 2006/973/EK, a 2006/974/EK és a 2006/975/EK határozatok hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 3-i 2013/743/EU tanácsi határozat (HL L 347., 2013.12.20., 965. o.).
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08 01. ALCÍM — A „KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

08 01 06

(folytatás)

08 01 06 01

(folytatás)
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról, valamint az 1906/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1290/2013/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 81. o.).
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L
347., 2013.12.20., 104. o.).

Jogi hivatkozások
Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége létrehozásáról és a 2008/37/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 2013/779/EU bizottsági végrehajtási határozat (HL L 346., 2013.12.20., 58. o.).
A 2014. december 12-i C(2014) 9437 határozattal módosított, a felderítő kutatás terén az uniós programok –
különösen az uniós költségvetésben szereplő előirányzatok felhasználását érintő – végrehajtásához kötődő feladatok
elvégzése céljából az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynökségére ruházott hatáskörökről szóló, 2013. december
20-i C(2013) 9428 határozat.
08 01 06 02

Kutatási Végrehajtó Ügynökség – Hozzájárulás a „Horizont 2020” keretprogramból
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

59 972 046

2015. évi előirányzatok

57 578 641

2014. évi teljesítés

51 395 032,41

Megjegyzések
Ez az előirányzat a Kutatási Végrehajtó Ügynökség azon működési költségeinek fedezésére szolgál, amelyek az
Ügynökségnek a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) és az Európai Közösség kutatási,
technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramja (2007–2013) irányításában
történő részvételével kapcsolatban merülnek fel.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
A végrehajtó ügynökség létszámtervét e szakasz „Személyzet” melléklete tartalmazza.
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BIZOTTSÁG
08. CÍM — KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ

08 01. ALCÍM — A „KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

08 01 06

(folytatás)

08 01 06 02

(folytatás)
Jogalap
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.).
Az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjáról (2007–2013) szóló, 2006. december 18-i 1982/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 412.,
2006.12.30., 1. o.).
A hetedik keretprogram (2007–2013) cselekvéseiben a vállalkozások, a kutatóközpontok és az egyetemek részvételére,
valamint a kutatási eredmények terjesztésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2006. december 18-i 1906/
2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 391., 2006.12.30., 1. o.).
Az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjának (2007–2013) végrehajtására irányuló Együttműködés egyedi programról szóló, 2006. december 19-i 2006/
971/EK tanácsi határozat (HL L 400., 2006.12.30., 87. o.).
Az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjának (2007–2013) végrehajtására irányuló Emberek egyedi programról szóló, 2006. december 19-i 2006/973/EK
tanácsi határozat (HL L 400., 2006.12.30., 271. o.).
Az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjának (2007–2013) végrehajtására irányuló Kapacitások egyedi programról szóló, 2006. december 19-i 2006/974/
EK tanácsi határozat (HL L 400., 2006.12.30., 300. o.).
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról és a 2006/971/EK, a 2006/972/EK, a 2006/973/EK, a 2006/974/EK és a 2006/975/EK határozatok hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 3-i 2013/743/EU tanácsi határozat (HL L 347., 2013.12.20., 965. o.).
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról, valamint az 1906/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1290/2013/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 81. o.).
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L
347., 2013.12.20., 104. o.).
Jogi hivatkozások
Az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában a kutatás területén az Emberek, a Kapacitások és az Együttműködés
közösségi egyedi programok egyes területeinek igazgatásával megbízott Kutatási Végrehajtó Ügynökség létrehozásáról
szóló, 2007. december 14-i 2008/46/EK bizottsági határozat (HL L 11., 2008.1.15., 9. o.).
A Kutatási Végrehajtó Ügynökség létrehozásáról és a 2008/46/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013.
december 13-i 2013/778/EU bizottsági végrehajtási határozat (HL L 346., 2013.12.20., 54. o.).
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BIZOTTSÁG
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08 01. ALCÍM — A „KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

08 01 06

(folytatás)

08 01 06 02

(folytatás)
A kutatás és innováció terén az uniós programok – különösen az uniós költségvetésben szereplő előirányzatok
felhasználását érintő – végrehajtásához kötődő feladatok elvégzése céljából a Kutatási Végrehajtó Ügynökségre
ruházott hatáskörökről szóló, 2013. december 20-i C(2013) 9418 bizottsági határozat.

08 01 06 03

Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség – Hozzájárulás a „Horizont 2020” keretprogramból
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

24 877 409

2015. évi előirányzatok

21 056 283

2014. évi teljesítés

13 930 000,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség azon működési költségeinek fedezésére szolgál, amelyek az
Ügynökségnek a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) és az Európai Közösség kutatási,
technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramja (2007–2013) irányításában
történő részvételével kapcsolatban merülnek fel.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
A hivatal létszámtervét e szakasz „Személyzet” melléklete tartalmazza.
Jogalap
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.).
Az energia területére vonatkozó, „Intelligens energia – Európa” (2003–2006) többéves cselekvési program elfogadásáról
szóló, 2003. június 26-i 1230/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 176., 2003.7.15., 29. 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.).
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról és a 2006/971/EK, a 2006/972/EK, a 2006/973/EK, a 2006/974/EK és a 2006/975/EK határozatok hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 3-i 2013/743/EU tanácsi határozat (HL L 347., 2013.12.20., 965. o.).
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról, valamint az 1906/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1290/2013/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 81. o.).
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08 01. ALCÍM — A „KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)
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(folytatás)

08 01 06 03

(folytatás)
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L
347., 2013.12.20., 104. o.).

Jogi hivatkozások
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 2004/20/EK határozatnak az Intelligens Energiával Foglalkozó Végrehajtó Hivatal Versenyképességi és Innovációs
Végrehajtó Hivatallá történő átalakítása céljából történő módosításáról szóló, 2007. május 31-i 2007/372/EK bizottsági
határozat (HL L 140., 2007.6.1., 52. o.).
Az „Intelligens energia – Európa” (2003–2006) program, a Marco Polo (2003–2006) program, a versenyképességi és
innovációs keretprogram (2007–2013) és a Marco Polo (2007–2013) program – különösen a közösségi költségvetésben szereplő előirányzatok teljesítését érintő – végrehajtásához kötődő feladatok elvégzése céljából a Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatalra ruházott hatáskörökről szóló, 2007. július 9-i C(2007) 3198 bizottsági
határozat.
A Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség létrehozásáról, valamint a 2004/20/EK és a 2007/372/EK határozat hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 2013/771/EU bizottsági végrehajtási határozat (HL L 341., 2013.12.18., 73.
o.).
Az energiaügy, a környezet, az éghajlat-politika, a versenyképesség és kkv-k, a kutatás és innováció, az ikt, a tengerügyek
és halászat terén az uniós programok – különösen az uniós költségvetésben szereplő előirányzatok felhasználását érintő
– végrehajtásához kötődő feladatok elvégzése céljából a Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökségre ruházott hatáskörökről szóló,
2013. december 23-i C(2013) 9414 bizottsági határozat.
08 01 06 04

Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség – Hozzájárulás a „Horizont 2020” keretprogramból
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

4 849 202

2014. évi teljesítés

3 968 896

1 847 602,—

Megjegyzések
Az előirányzat az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség azon működési költségeinek fedezésére
szolgál, amelyek az Ügynökségnek a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) és az Európai
Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramja
(2007–2013) irányításában történő részvételével kapcsolatban merülnek fel.
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08 01. ALCÍM — A „KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

08 01 06

(folytatás)

08 01 06 04

(folytatás)
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
A végrehajtó ügynökség létszámtervét e szakasz „Személyzet” melléklete tartalmazza.
Jogalap
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.).
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról és a 2006/971/EK, a 2006/972/EK, a 2006/973/EK, a 2006/974/EK és a 2006/975/EK határozatok hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 3-i 2013/743/EU tanácsi határozat (HL L 347., 2013.12.20., 965. o.).
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L
347., 2013.12.20., 104. o.).
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról, valamint az 1906/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1290/2013/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 81. o.).
Jogi hivatkozások
Az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség létrehozásáról és a 2008/593/EK határozattal módosított
2007/60/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 23-i 2013/801/EU bizottsági végrehajtási
határozat (HL L 352., 2013.12.24., 65. o.).
A közlekedési, energetikai és távközlési infrastruktúra, valamint a közlekedési és energetikai kutatás és innováció terén
az uniós programok – különösen az uniós költségvetésben szereplő előirányzatok felhasználását érintő – végrehajtásához kötődő feladatok elvégzése céljából az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökségre ruházott
hatáskörökről szóló, 2013. december 23-i C(2013) 9235 bizottsági határozat.
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08 02. ALCÍM — „HORIZONT 2020” KERETPROGRAM – KUTATÁS
Cím

Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK

Kötelezettségvállalások

08 02

„HORIZONT 2020”
KERETPROGRAM –
KUTATÁS

08 02 01

Kiváló tudomány

08 02 01 01

A felderítő kutatás
megerősítése az Európai
Kutatási Tanács tevékenységén keresztül

1,1 1 622 722 376

A kutatás megerősítése a
jövőbeni és feltörekvő
technológiák területén

1,1

08 02 01 02

08 02 01 03

Az európai kutatási infrastruktúra megerősítése,
ideértve az elektronikus
infrastruktúrát is
1,1
08 02 01. jogcímcsoport –
Részösszeg

p.m.

183 905 321
1 806 627 697

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

591 884 144 1 650 723 198

p.m.

Kötelezettségvállalások

449 911 575 1 702 876 770,12

Kifizetések

8 282 867,77

1,40

0,—

178 680 576,—

319 132,—

0,38

675 449 058 1 838 872 746

522 943 892 1 881 557 346,12

8 601 999,77

1,27

188 149 548

p.m.

% 2014–
2016. évi
kifizetések

0,—

83 564 914

p.m.

Kifizetések

2014. évi teljesítés

73 032 317

08 02 02

Ipari vezető szerep

08 02 02 01

Vezető szerep a nanotechnológia, a fejlett anyagok,
a lézertechnológia, a
biotechnológia és a
korszerű gyártás és
feldolgozás területén
1,1

504 175 361

407 929 917

503 592 719

178 666 161

496 248 079,—

55 851 350,07

13,69

A kockázatfinanszírozáshoz jutás
lehetőségeinek bővítése a
kutatás és az innováció
finanszírozásának
segítésére

1,1

329 381 199

337 572 482

342 534 670

282 101 522

673 350 964,—

661 254 444,81

195,89

Az innováció fokozása a
kis- és középvállalkozások
körében
1,1

36 120 567

31 169 883

36 588 561

33 186 975

35 278 263,—

4 756 965,11

15,26

869 677 127

776 672 282

882 715 950

493 954 658

1 204 877 306,—

721 862 759,99

92,94

1,1

524 745 272

299 890 040

540 954 714

271 316 606

554 198 409,03

41 977 597,41

14,00

Megfelelő tartalékok
biztosítása biztonságos,
egészséges és jó minőségű
élelmiszerekből és más
bioalapú termékekből
1,1

142 233 804

89 735 746

94 094 592

83 884 929

208 147 794,—

1 407 426,46

1,57

Áttérés egy megbízható,
fenntartható és
versenyképes energiarendszerre

1,1

335 369 074

242 548 217

313 168 348

137 003 313

307 466 237,12

2 759 304,76

1,14

Erőforrás-hatékony,
környezetbarát,
biztonságos és fennakadások nélküli európai
közlekedési rendszer
megvalósítása

1,1

331 555 393

174 476 315

159 469 104

288 354 444

387 411 556,—

5 122 790,02

2,94

08 02 02 02

08 02 02 03

08 02 02. jogcímcsoport –
Részösszeg
08 02 03

Társadalmi kihívások

08 02 03 01

Az élethosszig tartó
egészség és jólét javítása

08 02 03 02

08 02 03 03

08 02 03 04
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BIZOTTSÁG
08. CÍM — KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ

08 02. ALCÍM — „HORIZONT 2020” KERETPROGRAM – KUTATÁS (folytatás)
Cím

Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

% 2014–
2016. évi
kifizetések

Kifizetések

08 02 03

(folytatás)

08 02 03 05

Erőforrás-hatékony és az
éghajlatváltozásnak
ellenálló gazdaság megvalósítása, fenntartható
nyersanyagellátás
biztosítása
1,1

284 530 369

150 855 696

297 719 374

131 157 582

274 486 195,22

1 688 156,41

1,12

Inkluzív, innovatív és
gondolkodó európai
társadalmak kialakítása

112 411 389

117 834 666

114 233 382

74 273 114

113 807 987,95

18 144 618,36

15,40

985 989 988 1 845 518 179,32

71 099 893,42

6,61

08 02 03 06

1,1

08 02 03. jogcímcsoport –
Részösszeg
08 02 04

08 02 05

08 02 06

1 730 845 301 1 075 340 680 1 519 639 514

A kiválóság terjesztése és
a részvétel növelése
1,1

105 470 711

47 808 292

93 183 570

62 039 896

70 413 152,—

19 802 584,40

41,42

Horizontális tevékenységek a „Horizont
2020” keretprogram
kapcsán

1,1

109 162 522

79 820 088

47 450 000

10 136 096

33 999 996,91

913 878,11

1,14

Tudomány a társadalommal és a társadalomért

1,1

53 497 266

40 461 390

54 853 984

25 322 763

51 062 663,05

3 448 223,28

8,52

08 02 07

Közös vállalkozások

08 02 07 31

Az innovatív gyógyszerek
kutatására irányuló
kezdeményezést
megvalósító második
(IMI2) közös
vállalkozás – Támogatási
kiadások

1,1

1 200 000

1 200 000

670 585

668 978

504 700,—

490 000,—

40,83

Az innovatív gyógyszerek
kutatására irányuló
kezdeményezést
megvalósító második
(IMI2) közös vállalkozás

1,1

197 787 000

68 973 824

211 379 415

57 627 199

213 519 000,—

0,—

0

Bioalapú Iparágak (BBI)
közös vállalkozás – Támogatási kiadások
1,1

1 946 263

1 946 263

1 600 083

1 596 249

684 807,—

581 758,17

29,89

08 02 07 32

08 02 07 33

08 02 07 34

08 02 07 35

08 02 07 36

08 02 07 37

Bioalapú Iparágak (BBI)
közös vállalkozás

1,1

156 136 237

60 148 775

200 495 917

17 527 581

51 500 000,—

0,—

0

Tiszta Égbolt 2 közös
vállalkozás – Támogatási
kiadások

1,1

2 625 785

2 625 785

1 864 218

1 859 751

1 262 093,—

1 262 093,—

48,07

Tiszta Égbolt 2 közös
vállalkozás

1,1

194 773 655

177 301 922

339 977 529

94 370 545

103 000 000,—

25 000 000,—

14,10

Második Üzemanyagcellaés Hidrogéntechnológiai
(FCH2) közös vállalkozás
– Támogatási kiadások

1,1

454 948

454 948

466 833

465 714

301 447,—

301 447,—

66,26
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BIZOTTSÁG
08. CÍM — KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ

08 02. ALCÍM — „HORIZONT 2020” KERETPROGRAM – KUTATÁS (folytatás)
Cím

Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

08 02 07

(folytatás)

08 02 07 38

Második Üzemanyagcellaés Hidrogéntechnológiai
(FCH2) közös vállalkozás

PK

1,1

08 02 07. jogcímcsoport –
Részösszeg
08 02 50

Az Európai Gazdasági
Térségen kívüli harmadik
felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból származó
előirányzatok

08 02 50 01

Az Európai Gazdasági
térségen kívüli harmadik
felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból származó
előirányzatok
(2014–2020)

08 02 50 02

08 02 52

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

% 2014–
2016. évi
kifizetések

Kifizetések

102 166 319

47 344 982

109 114 167

29 060 885

96 154 620,—

0,—

0

657 090 207

359 996 499

865 568 747

203 176 902

466 926 667,—

27 635 298,17

7,68

1,1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

168 585 829,12

25 988 509,85

Az Európai Gazdasági
Térségen kívüli harmadik
felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból származó
előirányzatok (2014 előtt) 1,1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 986 042,26

172 659 703,46

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

172 571 871,38

198 648 213,31

08 02 50. jogcímcsoport –
Részösszeg
08 02 51

Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Korábbi kutatási keretprogram lezárása –
Hetedik keretprogram –
Az EK közvetett
cselekvései (2007–2013)

1,1

p.m.

1 867 645 867

p.m.

2 618 411 227

Korábbi kutatási keretprogramok lezárása –
Közvetett cselekvések
(2007 előtt)

1,1

p.m.

1 272 856

p.m.

3 585 233

2

p.m.

75 000

p.m.

p.m.

08 02 77

Kísérleti projektek és
előkészítő cselekvések

08 02 77 01

Kísérleti projekt – A
homeopátia és a
fitoterápia állattenyésztésben való alkalmazásával kapcsolatos
kutatások koordinálása

5 299 948,61 2 868 019 815,64

369 598,42

0,—

153,56

21 266 824,45 1 670,80

125 000,—

166,67
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BIZOTTSÁG
08. CÍM — KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ

08 02. ALCÍM — „HORIZONT 2020” KERETPROGRAM – KUTATÁS (folytatás)
Cím

Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK

Kötelezettségvállalások

08 02 77

(folytatás)

08 02 77 02

Kísérleti projekt – Kritikus
nyersanyagok hasznosítása
újrafeldolgozáson
keresztül: lehetőség az
Európai Unió és az Afrikai
Unió számára

4

p.m.

Kísérleti projekt – A
szegénységgel összefüggő
elhanyagolt betegségekkel
kapcsolatos kutatás és
fejlesztés az egyetemes
egészségügyi ellátás 2015
utáni megvalósításával
összefüggésben

1,1

p.m.

08 02 77 03

08 02 77 04

08 02 77 05

08 02 77 06

08 02 77 07

08 02 77 08

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

Kötelezettségvállalások

% 2014–
2016. évi
kifizetések

Kifizetések

0,—

0,—

125 000,—

4,35

5 336 470 831 4 927 342 012 5 304 034 511 4 926 435 655 5 732 596 728,81 3 941 424 490,54

79,99

300 000

750 000

375 000

1 000 000

500 000

1 750 000

875 000

1 500 000

1 250 000

Kísérleti projekt – Anyák
immunizációja: a tudásbeli
szakadék áthidalása az
anyák immunizációjának
előmozdítása érdekében a
kevés forrással rendelkező
területeken
1,1

600 000

300 000

Előkészítő intézkedés – A
fiatalabb és az idősebb
generáció aktív részvétele
a politikai döntéshozatalban

1,1

600 000

250 000

Kísérleti projekt – A nem
invazív, optoakusztikus,
víz alatti UFO preprototípus halfelderítési
rendszer optimalizálása az
EEA-alapú állományértékelések előmozdítására és
a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv
jobb megvalósításának
elősegítésére

2

200 000

100 000

Kísérleti projekt – Automatizált, nem invazív
optoakusztikus UFO tetsztrendszer kialakítása a halbiodiverzitás és a tengervédelmi stratégiáról szóló
keretirányelv egyéb indikátorai nyomon követésének elősegítésére
kulcsfontosságú tengeri
területeken

2

1 200 000

600 000

4 100 000

2 875 000

08 02. alcím – Összesen

2014. évi teljesítés

0,—

Előkészítő intézkedés – Az
egységes és innovatív
európai közlekedési
rendszer felé
1,1

08 02 77. jogcímcsoport –
Részösszeg

2015. évi előirányzatok
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BIZOTTSÁG
08. CÍM — KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ

08 02. ALCÍM — „HORIZONT 2020” KERETPROGRAM – KUTATÁS (folytatás)

Megjegyzések

Ezek a megjegyzések az alcím valamennyi költségvetési tételére vonatkoznak.

Az előirányzat a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram végrehajtását szolgálja, amely a 2014-től 2020ig terjedő időszakra vonatkozóan egységes keretbe szervezi az európai uniós kutatás- és innovációfinanszírozás teljes
meglévő eszköztárát, így a kutatási keretprogramot, a versenyképességi és innovációs keretprogram innovációs
tevékenységeit és az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) tevékenységét egyaránt felöleli. A program
központi szerepet játszik az „Európa 2020” stratégia „Innovatív Unió” elnevezésű kiemelt kezdeményezése és más
kiemelt kezdeményezések, így például az „Európai digitális menetrend”, az „Erőforrás-hatékony Európa” és az
„Iparpolitika a globalizáció korában” elnevezésű kiemelt kezdeményezés végrehajtásában, valamint az európai kutatási
térség (EKT) kiteljesítésében és működtetésében. A „Horizont 2020” keretprogram kellő mennyiségű további kutatás-,
fejlesztés- és innovációfinanszírozás mozgósítása révén hozzájárul a tudás- és innovációalapú gazdaságnak az Unió
egészében történő kiépítéséhez. Az előirányzat a korábbi kutatási programok (a hetedik keretprogram és az azt
megelőző keretprogramok) befejezésére is szolgál.

Ezen előirányzat felhasználása a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) részvételi és
terjesztési szabályainak megállapításáról, valamint az 1906/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013.
december 11-i 1290/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (HL L 347., 2013.12.20., 81. o.) megfelelően
fog történni.

Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az ezen alcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

A tagjelölt és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelölt országok által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók.

08 02 01

Kiváló tudomány
Megjegyzések

A „Horizont 2020”keretprogram e prioritása Európa hosszú távú versenyképességének garantálása érdekében növelni
kívánja az Unió tudományos alapjainak kiválóságát, és biztosítani a világszínvonalú kutatás folyamatosságát. A
keretprogram e része támogatja a legjobb ötleteket, egyengeti a tehetségek útját az Unión belül, biztosítja a kutatók
számára a legfontosabb kutatási infrastruktúrákhoz való hozzáférést, és vonzóvá teszi az Uniót a világ legjobb kutatói
előtt. A finanszírozandó kutatási cselekvések meghatározása a tudomány igényeihez és lehetőségeihez igazodva,
tematikus prioritások. Figyelmet fordítanak a női kutatók karrierjének támogatására és a női kutatók arra való
ösztönzésére, hogy a legmagasabb fokozatokig folytassák karrierjüket, felszámolva az előrehaladásukat akadályozó
kulturális és intézményi korlátokat. prioritások előzetes kijelölése nélkül fog történni. A kutatási menetrend kidolgozására a tudományos közösséggel szoros együttműködésben kerül sor, és a finanszírozás alapja a kiválóság lesz.
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08 02 01

(folytatás)

08 02 01 01

A felderítő kutatás megerősítése az Európai Kutatási Tanács tevékenységén keresztül
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

1 622 722 376

Kifizetések

591 884 144

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

1 650 723 198

Kifizetések

449 911 575

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

1 702 876 770,12

Kifizetések

8 282 867,77

Megjegyzések
Az Európai Kutatási Tanács (EKT) alapvető feladata az lesz, hogy hosszú távra vonzó finanszírozást nyújtson az úttörő,
magas kockázattal járó, egyúttal azonban magas megtérülést is ígérő kutatási tevékenységet végző kiváló kutatóknak és
kutatócsoportjaiknak. Az EKT kiemelt prioritásként fogja kezelni a kiváló pályakezdő kutatók megfelelő mértékű
támogatását függetlenné válásuk azon kritikus szakaszában, amikor kialakítják és stabilizálják saját kutatócsoportjukat
és kutatási programjukat. Szükség esetén az EKT támogatást nyújt a tudományos világban megjelenő és áttörést ígérő
újszerű munkamódszerekhez is, és elősegíti az általa támogatott kutatás kereskedelmi és társadalmi innovációs
potenciáljának feltárását.

Jogalap
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról és a 2006/971/EK, a 2006/972/EK, a 2006/973/EK, a 2006/974/EK és a 2006/975/EK határozatok hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 3-i 2013/743/EU tanácsi határozat (HL L 347., 2013.12.20., 965. o.) és
különösen annak 3. cikke (1) bekezdése.
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L
347., 2013.12.20., 104. o.).

Jogi hivatkozások
A 2014. július 22-i C(2014) 5008 bizottsági végrehajtási határozattal módosított, a „Horizont 2020” – kutatási és
innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program keretében „A felderítő kutatás
megerősítése az Európai Kutatási Tanács tevékenységén keresztül” elnevezésű különös célkitűzéssel kapcsolatos
2014–2015. évi munkaprogram elfogadásáról szóló C(2013) 8632 bizottsági végrehajtási határozat.
A 2014. december 12-i C(2014) 9437 bizottsági határozattal módosított, felderítő kutatás terén az uniós programok –
különösen az uniós költségvetésben szereplő előirányzatok felhasználását érintő – végrehajtásához kötődő feladatok
elvégzése céljából az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynökségére ruházott hatáskörökről szóló, 2013. december
20-i C(2013) 9428 bizottsági határozat.
A 2015. február 17-i bizottsági határozattal módosított, az Európai Kutatási Tanács létrehozásáról szóló, 2013.
december 12-i C(2013) 8915 bizottsági határozat (HL C 58., 2015.2.18., 3. o.).
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08 02 01

(folytatás)

08 02 01 02

A kutatás megerősítése a jövőbeni és feltörekvő technológiák területén
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

0,—

Megjegyzések
A jövőbeni és feltörekvő technológiák egyedi célkitűzései körébe tartozó tevékenységek olyan tudományos és műszaki
alapkutatást támogatnak, amely – a jelenlegi paradigmák megkérdőjelezésével, ismeretlen területeken kalandozva – a
jövő új technológiáit kísérli meg azonosítani. Emellett e tevékenységek több olyan ígéretes felderítő jellegű kutatási
témát is tartalmaz, amelyben megvan a lehetőség arra, hogy az egymáshoz kapcsolódó projektek olyan kritikus
tömeggé álljanak össze, amely széles hatókörű és sokrétű módon teszi lehetővé az európai tudástömeg felhalmozását
az adott szakterületeken. Végezetül a jövőbeni és feltörekvő technológiákra vonatkozó tevékenységek tudományos
áttörést célul kitűző, ambiciózus, nagyszabású, tudományos meghatározottságú kutatásokat is támogat. E tevékenységek
szempontjából segítséget jelent majd az uniós és a nemzeti kutatási menetrendek összehangolása.
Jogalap
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról és a 2006/971/EK, a 2006/972/EK, a 2006/973/EK, a 2006/974/EK és a 2006/975/EK határozatok hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 3-i 2013/743/EU tanácsi határozat (HL L 347., 2013.12.20., 965. o.) és
különösen annak 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja.
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L
347., 2013.12.20., 104. o.).
08 02 01 03

Az európai kutatási infrastruktúra megerősítése, ideértve az elektronikus infrastruktúrát is
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

183 905 321

Kifizetések

83 564 914

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

188 149 548

Kifizetések

73 032 317

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

178 680 576,—

Kifizetések

319 132,—

Megjegyzések
A kutatási infrastruktúrára irányuló tevékenység a Kutatási Infrastruktúrák Európai Stratégiai Fóruma (ESFRI) infrastruktúrájának és más világszínvonalú kutatási infrastruktúráknak a létrehozását és működtetését biztosítja, beleértve a
regionális partnerek létesítményeit is, 2020-ig és azon túl. Emellett a tevékenység a nemzeti kutatási infrastruktúrák
integrálását és az azokhoz való hozzáférést, valamint az elektronikus infrastruktúra kifejlesztését, rendszerbe állítását és
működtetését is támogatja. További cél annak ösztönzése, hogy a kutatási infrastruktúrák az elsők között alkalmazzák a
technológiai újdonságokat, valamint az iparral létrejövő kutatási és fejlesztési (K+F)-partnerségek támogatása, a kutatási
infrastruktúrák ipari hasznosításának megkönnyítése és az innovációs klaszterek létrehozásának segítése.
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BIZOTTSÁG
08. CÍM — KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ

08 02. ALCÍM — „HORIZONT 2020” KERETPROGRAM – KUTATÁS (folytatás)
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(folytatás)

08 02 01 03

(folytatás)
Jogalap
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról és a 2006/971/EK, a 2006/972/EK, a 2006/973/EK, a 2006/974/EK és a 2006/975/EK határozatok hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 3-i 2013/743/EU tanácsi határozat (HL L 347., 2013.12.20., 965. o.) és
különösen annak 3. cikke (1) bekezdésének d) pontja.
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L
347., 2013.12.20., 104. o.).

08 02 02

Ipari vezető szerep
Megjegyzések
A „Horizont 2020” keretprogram e prioritásának célja, hogy – az üzleti élet által fontosnak tartott tevékenységek
segítésével – vonzóbbá tegye az Uniót a kutatás- és innovációfinanszírozás számára, valamint hogy felgyorsítsa a
vállalkozások és a gazdaság jövőbeni növekedését megalapozó új technológiák fejlesztését. A keretprogram e része
támogatja a legfontosabb ipari technológiák fejlesztését, megfelelő mértékű finanszírozás rendelkezésre bocsátásával
maximalizálja az uniós vállalatok növekedési potenciálját, és segíti a kis- és középvállalkozásokat abban, hogy világelső
vállalatokká nőjék ki magukat.

08 02 02 01

Vezető szerep a nanotechnológia, a fejlett anyagok, a lézertechnológia, a biotechnológia és a korszerű gyártás és
feldolgozás területén
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

504 175 361

Kifizetések

407 929 917

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

503 592 719

Kifizetések

178 666 161

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

496 248 079,—

Kifizetések

55 851 350,07

Megjegyzések
Az alap- és az ipari technológiák területén elérendő vezető szerepre vonatkozó tevékenység a nanotechnológia, a fejlett
anyagok, a biotechnológia és a korszerű gyártás és feldolgozás tárgyában végzett kutatáshoz, fejlesztéshez és demonstrációhoz nyújt célzott támogatást. Ezenbelül kiemelt hangsúlyt kapnak a különböző technológiák közötti kölcsönhatások és konvergenciák. Hangsúlyos cél emellett a K+F, a nagy léptékű kísérleti projektek és demonstrációs
tevékenységek, a tesztrendszerek és az „élő laboratóriumok”, a prototípusgyártás, valamint a kísérleti programok
keretében végzett termékhitelesítés támogatása. A tevékenységek úgy kerülnek kialakításra, hogy nagyobb mértékű
kutatás- és innovációfinanszírozásra ösztönözzék az ipart és különösen a kis- és középvállalkozásokat, és ezáltal
fokozzák az ipar versenyképességét.
Jogalap
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról és a 2006/971/EK, a 2006/972/EK, a 2006/973/EK, a 2006/974/EK és a 2006/975/EK határozatok hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 3-i 2013/743/EU tanácsi határozat (HL L 347., 2013.12.20., 965. o.) és
különösen annak 3. cikke (2) bekezdése a) pontja ii–v. alpontja.
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BIZOTTSÁG
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08 02. ALCÍM — „HORIZONT 2020” KERETPROGRAM – KUTATÁS (folytatás)
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(folytatás)
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(folytatás)
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L
347., 2013.12.20., 104. o.).

08 02 02 02

A kockázatfinanszírozáshoz jutás lehetőségeinek bővítése a kutatás és az innováció finanszírozásának segítésére
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

329 381 199

Kifizetések

337 572 482

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

342 534 670

Kifizetések

282 101 522

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

673 350 964,—

Kifizetések

661 254 444,81

Megjegyzések
A tevékenység célja a vállalkozások és a kutatással és innovációval foglalkozó más típusú szervezetek segítése abban,
hogy különböző finanszírozási eszközök segítségével könnyebben jussanak kölcsönhöz, garanciához, viszontgaranciához, hibrid, mezzanine és tőkefinanszírozáshoz. Figyelmet fordítanak a női vállalkozók finanszírozáshoz való
hozzáférésére. A hitel- és tőkefinanszírozó eszközök működtetése keresletalapon, kiegészítő finanszírozás biztosításakor
esetleg egy-egy meghatározott ágazat vagy az Uniós program prioritásain keresztül fog történni. A központi cél mindig
az, hogy a kutatás és az innováció minél több magánforráshoz jusson. Az Európai Beruházási Bank (EBB) és az Európai
Beruházási Alap (EBA) mint megbízott szervezet fontos szerepet fog játszani az egyes finanszírozási eszközöknek az
Európai Bizottság nevében és azzal együttműködésben történő működtetésében. Az előirányzat egy része az EBA
befizetett tőkéjének növelésére és ezen keresztül az alap szavatoló tőkéjének megerősítésére kerül felhasználásra.
Jogalap
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról és a 2006/971/EK, a 2006/972/EK, a 2006/973/EK, a 2006/974/EK és a 2006/975/EK határozatok hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 3-i 2013/743/EU tanácsi határozat (HL L 347., 2013.12.20., 965. o.) és
különösen annak 3. cikke (2) bekezdésének b) pontja.
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L
347., 2013.12.20., 104. o.).
08 02 02 03

Az innováció fokozása a kis- és középvállalkozások körében
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

36 120 567

Kifizetések

31 169 883

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

36 588 561

Kifizetések

33 186 975

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

35 278 263,—

Kifizetések

4 756 965,11
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BIZOTTSÁG
08. CÍM — KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ

08 02. ALCÍM — „HORIZONT 2020” KERETPROGRAM – KUTATÁS (folytatás)

08 02 02

(folytatás)

08 02 02 03

(folytatás)

Megjegyzések
Annak támogatása érdekében, hogy a kis- és középvállalkozások részt vegyenek a Horizont 2020 keretprogramban,
célzott, piacorientált eszköz jött létre, amely mindenfajta olyan innovatív kis- és középvállalkozás előtt nyitva áll, amely
fejlődni vagy növekedni szeretne, vagy ki szeretne lépni a nemzetközi színtérre. Emellett az előirányzatokból a
transznacionális kutatási projektekben részt vevő kutatásintenzív kis- és középvállalkozások és a nők által vezetett
induló vállalkozások is kaphatnak támogatást. Végezetül olyan tevékenységek is támogathatók e jogcím alatt, amelyek a
kis- és középvállalkozások innovációs kapacitásainak növelésére és az innováció keretfeltételeinek javítására irányulnak.
Az induló technológiai vállalkozások támogatásában bizonyított múlttal rendelkező európai inkubátorházak használhatják fel ezen előirányzat egy részét, amely a korai szakaszban levő induló technológiai vállalkozásokra összpontosít.
Az 1291/2013/EU rendeletben rögzítettek szerint egy egységes irányítási rendszer alatt működő, alulról építkező
megközelítést követve megvalósított eszköz révén támogatják a kkv-k innovációját. Az említett rendelet II. mellékletével
összhangban, azon cél elérése érdekében, hogy a „Vezető szerep az alap- és az ipari technológiák területén” különös
célkitűzés és a „Társadalmi kihívások” prioritás költségvetési keretének együttesen legalább 20 %-a jusson a kkv-kra,
kezdetben e két költségvetés minimum 5 %-a a kkv-kat támogató eszközhöz kerül. A Horizont 2020 időtartama alatt a
„Vezető szerep az alap- és az ipari technológiák területén” különös célkitűzés és a „Társadalmi kihívások” prioritás teljes
költségvetéseinek átlagosan legalább 7 %-a kerül a kkv-kat támogató eszközhöz.

Jogalap
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról és a 2006/971/EK, a 2006/972/EK, a 2006/973/EK, a 2006/974/EK és a 2006/975/EK határozatok hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 3-i 2013/743/EU tanácsi határozat (HL L 347., 2013.12.20., 965. o.) és
különösen annak 3. cikke (2) bekezdésének c) pontja.
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L
347., 2013.12.20., 104. o.).

08 02 03

Társadalmi kihívások
Megjegyzések
A „Horizont 2020” keretprogram e prioritása közvetlen válasz az Európa 2020 stratégiában megállapított szakpolitikai
prioritásokra és társadalmi kihívásokra. A tevékenységek kihívásalapú, a különböző szakterületeken, technológiákban és
tudományágban meglévő erőforrásokat és tudást együttesen mozgósító megközelítés alkalmazásával kerülnek végrehajtásra. A tevékenységek a kutatástól a piacig elvezető teljes folyamatra kiterjednek, mostantól kiemelt hangsúlyt
helyezve az innovációhoz kapcsolódó tevékenységekre, például a kísérletezésre, a demonstrációra, a tesztelési környezetekre, a közbeszerzések támogatására, a terméktervezésre, a végfelhasználó-központú innovációra, a szociális innovációra és az innovatív megoldások piaci elterjedésére. A tevékenységek közvetlenül fogják támogatni a megfelelő uniós
szintű ágazati szakpolitikai kompetenciákat, és a nők és férfiak kiegyensúlyozott részvételi arányára törekedve a nemek
közötti egyenlőséget figyelembe vevő megközelítést alkalmaznak.
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(folytatás)

08 02 03 01

Az élethosszig tartó egészség és jólét javítása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

524 745 272

Kifizetések

299 890 040

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

540 954 714

Kifizetések

271 316 606

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

554 198 409,03

Kifizetések

41 977 597,41

Megjegyzések
A tevékenység célterületei: egész életen át tartó egészség és jólét mindenki számára, magas színvonalú és gazdaságilag
fenntartható egészségügyi és ellátórendszerek a hatékonyság fokozását szolgáló, egyre inkább személyre szabott
egészségügyi ellátásokkal, munkahelyteremtés és növekedés az egészségügyben és a kapcsolódó ágazatokban. Ezeken a
célterületeken a tevékenységek az egészségfejlesztésre és a betegségek megelőzésére fognak összpontosítani (például az
egészséget meghatározó tényezők megismerésére, hatékonyabb védőoltások kifejlesztésére). Különös figyelmet kell
fordítani a betegségek nemmel és életkorral összefüggő vonatkozásaira. Hangsúlyt kap továbbá a betegségek
megelőzése, gondozása és gyógyítása (nevezetesen a gyógyszeres ellátás személyre szabottságának fokozása révén),
valamint a fogyatékosságok és a csökkent képességek megelőzése, gondozása és gyógyítása (például az ismereteknek a
klinikai gyakorlatba történő átültetése és innovatív, igényekre szabható tevékenységekben való hasznosítása, az
egészségügyi adatok jobb felhasználása, az önálló életvitel támogatása és az életvitelt segítő megoldások alkalmazásának
elősegítése). Végezetül erőfeszítések fognak irányulni a megelőzéssel és a gyógyítással kapcsolatos döntéshozatal
javítására, az egészségügy bevált gyakorlati megoldásainak azonosítására és terjesztésük elősegítésére, valamint az
integrált ellátás és azon, technológiai, szervezési vagy társadalmi szempontból innovatívnak számító megoldások
széles körű elterjedésének ösztönzésére, amelyek különösen az idős emberek és a fogyatékossággal élők számára
lehetővé teszik, hogy aktívak és önállóak maradjanak. A tevékenységek a nemekkel kapcsolatos kérdéseket figyelembe
vevő megközelítésen alapulnak, amely elismeri többek között a nők helyzetét mind a hivatásos, mind a nem hivatásos
ápolás területén.
Jogalap
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról és a 2006/971/EK, a 2006/972/EK, a 2006/973/EK, a 2006/974/EK és a 2006/975/EK határozatok hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 3-i 2013/743/EU tanácsi határozat (HL L 347., 2013.12.20., 965. o.) és
különösen annak 3. cikke (3) bekezdésének a) pontja.
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L
347., 2013.12.20., 104. o.).
08 02 03 02

Megfelelő tartalékok biztosítása biztonságos, egészséges és jó minőségű élelmiszerekből és más bioalapú termékekből
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

142 233 804

Kifizetések

89 735 746

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

94 094 592

Kifizetések

83 884 929

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

208 147 794,—

Kifizetések

1 407 426,46
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(folytatás)
Megjegyzések
A tevékenység a fenntarthatóbb és nagyobb termelékenységű mező- és erdőgazdálkodási rendszerek kialakítására és
ezzel párhuzamosan a vidéki területek fejlődését előmozdító szolgáltatások, koncepciók és politikák kidolgozására
összpontosít. Hangsúlyt kap emellett az a törekvés, hogy mindenki egészséges és biztonságos élelmiszerhez jusson, és
teret nyerjenek az olyan versenyképes élelmiszer-feldolgozási módszerek, amelyek kevesebb nyersanyagot használnak fel
és kevesebb mellékterméket termelnek. Mindezzel párhuzamosan erőfeszítések fognak irányulni a vízi élő erőforrások
fenntartható hasznosítására (például a fenntartható és környezetkímélő halászatra) is. Végezetül a tevékenység elő fogja
segíteni a kis szén-dioxid-kibocsátású, az erőforrások felhasználása szempontjából hatékony, fenntartható és
versenyképes európai bioalapú iparágak fejlődését is.
Jogalap
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról és a 2006/971/EK, a 2006/972/EK, a 2006/973/EK, a 2006/974/EK és a 2006/975/EK határozatok hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 3-i 2013/743/EU tanácsi határozat (HL L 347., 2013.12.20., 965. o.) és
különösen annak 3. cikke (3) bekezdésének b) pontja.
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L
347., 2013.12.20., 104. o.).

08 02 03 03

Áttérés egy megbízható, fenntartható és versenyképes energiarendszerre
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

335 369 074

Kifizetések

242 548 217

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

313 168 348

Kifizetések

137 003 313

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

307 466 237,12

Kifizetések

2 759 304,76

Megjegyzések
A megbízható, tiszta és hatékony energiaellátás biztosítására irányuló erőfeszítések célja az Unió energiafogyasztásának
és „szénlábnyomának” csökkentése (például a beépített intelligenciával rendelkező, megfizethető technológiai alkotóelemek és rendszerek útján), valamint az alacsony költségű, kis szén-dioxid-kibocsátású energiaellátás biztosítása
(például az újszerű megújuló energiaforrásokkal és a szén-dioxid leválasztásával és tárolásával kapcsolatos technológiák
kutatása, fejlesztése és teljes méretarányú demonstrációja révén). Hangsúlyt kap továbbá az alternatív üzemanyagok és a
mobil energiaforrások kutatása, valamint egy egységes európai intelligens villamosenergia-hálózat kialakítása. Emellett a
tevékenység az energetikai technológiák multidiszciplináris kutatására, páneurópai kutatási programok közös végrehajtására és világszínvonalú létesítmények létrehozására is összpontosít. Ezenkívül hatékony és átlátható szakpolitikatámogató eszközök, módszerek és modellek kidolgozására kerül majd sor, és ösztönzést kap az energetikai innováció
piaci elterjedése. A költségvetési előirányzat 85 %-a 2014-től a megújuló energiaforrásokkal és a végfelhasználói
energiahatékonysággal foglalkozó szakpolitikai területek számára kerül elkülönítésre, ideértve az intelligens energiahálózatok, az energiatárolás, valamint az intelligens városok és helyi közösségek kérdéskörét is.
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BIZOTTSÁG
08. CÍM — KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ

08 02. ALCÍM — „HORIZONT 2020” KERETPROGRAM – KUTATÁS (folytatás)

08 02 03

(folytatás)

08 02 03 03

(folytatás)
Elismerve, hogy az energia-végfelhasználás hatékonysága és a megújuló energiaforrások lényeges szerepet töltenek be az
Unió energiabiztonságának fokozásában, az „Intelligens energia – Európa III.” program keretében mindvégig támogatásra kerülnek a piaci elterjedést célzó intézkedések a kapacitásépítés, az irányítás javítása, és a piaci akadályok
leküzdése érdekében, hogy az energiahatékonyságot és a megújuló energiaforrások használatát előmozdító megoldások
minél inkább elterjedjenek. Ezért a program keretében az energiaüggyel összefüggő kihívások teljes költségvetésének egy
részét a megújuló energiaforrások használatát és az energiahatékonyságot előmozdító meglévő technológiák piaci
elterjedését célzó intézkedésekre fordítják; a program végrehajtása célzott igazgatási struktúra keretében történik, és –
mint eddig is – magában foglalja a fenntartható energiapolitika végrehajtásához, a kapacitásépítéshez és a beruházásfinanszírozás ösztönzéséhez adott támogatást.
Jogalap
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról és a 2006/971/EK, a 2006/972/EK, a 2006/973/EK, a 2006/974/EK és a 2006/975/EK határozatok hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 3-i 2013/743/EU tanácsi határozat (HL L 347., 2013.12.20., 965. o.) és
különösen annak 3. cikke (3) bekezdésének c) pontja.
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L
347., 2013.12.20., 104. o.).

08 02 03 04

Erőforrás-hatékony, környezetbarát, biztonságos és fennakadások nélküli európai közlekedési rendszer megvalósítása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

331 555 393

Kifizetések

174 476 315

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

159 469 104

Kifizetések

288 354 444

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

387 411 556,—

Kifizetések

5 122 790,02

Megjegyzések
A tevékenységen belül fontos vonulatot képez a hatékony erőforrás-felhasználású közlekedés kérdésköre (ezen belül
például az újgenerációs elektromos és más kis szén-dioxid-kibocsátású vagy kibocsátásmentes repülőgépek,
gépjárművek és hajók fejlesztésének és piaci elterjedésének felgyorsítása), valamint a kevesebb forgalomtorlódás miatti
fennakadással járó, hatékonyabb mobilitás, illetőleg a biztonság és a védelem javítása (ezen belül például a „háztól házig”
típusú integrált szállítási és logisztikai megoldások fejlesztése). Erőfeszítések fognak összpontosulni a közlekedésben
érdekelt európai feldolgozóipar és a kapcsolódó szolgáltatások versenyképességének és teljesítményének megerősítésére,
így például az innovatív közlekedési módok legújabb generációjának fejlesztésére és az azt követő még újabb generáció
megjelenését elősegítő terep-előkészítő munkára. Olyan intézkedések is kapnak támogatást, amelyek célja a közlekedéssel kapcsolatos társadalmi-gazdasági tendenciák és kilátások jobb megértése és a szakpolitikai döntéshozók
tényalapú adatokkal és elemzésekkel történő ellátása.
Jogalap
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról és a 2006/971/EK, a 2006/972/EK, a 2006/973/EK, a 2006/974/EK és a 2006/975/EK határozatok hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 3-i 2013/743/EU tanácsi határozat (HL L 347., 2013.12.20., 965. o.) és
különösen annak 3. cikke (3) bekezdésének d) pontja.

2016.2.24.

HU

L 48/799

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
08. CÍM — KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ

08 02. ALCÍM — „HORIZONT 2020” KERETPROGRAM – KUTATÁS (folytatás)

08 02 03

(folytatás)

08 02 03 04

(folytatás)
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L
347., 2013.12.20., 104. o.).

08 02 03 05

Erőforrás-hatékony és az éghajlatváltozásnak ellenálló gazdaság megvalósítása, fenntartható nyersanyagellátás
biztosítása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

284 530 369

Kifizetések

150 855 696

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

297 719 374

131 157 582

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

274 486 195,22

Kifizetések

1 688 156,41

Megjegyzések
A tevékenység elsősorban egy olyan erőforrás-hatékony és az éghajlatváltozásra rugalmasan reagáló gazdaság megteremtésére és olyan fenntartható nyersanyagellátás biztosítására összpontosít, amely a bolygónk adta természeti
erőforrások fenntarthatóságának határain belül képes kielégíteni a világ egyre növekvő népességének igényeit. Ebben a
vonatkozásban hangsúlyt kap az éghajlatváltozás elleni küzdelem és az ahhoz való alkalmazkodás, a természeti
erőforrásokkal és az ökológiai rendszerekkel való fenntartható gazdálkodás, valamint a zöld gazdaság felé való
átmenet biztosítása az ökoinnováción keresztül. A tevékenység emellett támogatja az átfogó és hosszú távú globális
környezetfigyelő és információs rendszerek létrehozását is.
Jogalap
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról és a 2006/971/EK, a 2006/972/EK, a 2006/973/EK, a 2006/974/EK és a 2006/975/EK határozatok hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 3-i 2013/743/EU tanácsi határozat (HL L 347., 2013.12.20., 965. o.) és
különösen annak 3. cikke (3) bekezdése e) pontja.
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L
347., 2013.12.20., 104. o.).
08 02 03 06

Inkluzív, innovatív és gondolkodó európai társadalmak kialakítása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

112 411 389

Kifizetések

117 834 666

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

114 233 382

Kifizetések

74 273 114

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

113 807 987,95

Kifizetések

18 144 618,36
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(folytatás)
Megjegyzések
A tevékenység célja az európai társadalmak inkluzívabbá, innovatívabbá és gondolkodóbbá válásának elősegítése és
ennek érdekében az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés támogatása. A fellépések a kutatási és innovációs
politikák transznacionális hatékonyságának és gazdasági hatásosságának növelése, valamint egy jól működő európai
kutatási térség és Innovatív Unió kialakítása érdekében a megfelelő tényadatok és eszközök létrehozásán, valamint
előretekintő tevékenységeken és kísérleti projekteken keresztül a koordinált szakpolitikai folyamatokat támogatják. A
fellépések további célja az innovációs szakadék megszüntetése, a kutatás és az innováció melletti társadalmi elkötelezettség biztosítása, a nemek közötti egyensúly érvényre juttatása a kutatócsoportokban, a harmadik országokkal való
koherens és hatékony együttműködés előmozdítása, valamint annak elősegítése, hogy az emberek jobban megértsék
Európa intellektuális bázisát, történelmét és a számos európai és Európán kívüli behatást, amelyek inspirációt szolgáltatnak életünkhöz.
Jogalap
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról és a 2006/971/EK, a 2006/972/EK, a 2006/973/EK, a 2006/974/EK és a 2006/975/EK határozatok hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 3-i 2013/743/EU tanácsi határozat (HL L 347., 2013.12.20., 965. o.) és
különösen annak 3. cikke (3) bekezdésének f) pontja.
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L
347., 2013.12.20., 104. o.).

08 02 04

A kiválóság terjesztése és a részvétel növelése
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

105 470 711

Kifizetések

47 808 292

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

93 183 570

Kifizetések

62 039 896

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

70 413 152,—

Kifizetések

19 802 584,40

Megjegyzések
A cél teljes mértékben kiaknázni az európai tehetségekben rejlő lehetőségeket, és biztosítani a kiválóság elve alapján az
innovációalapú gazdaság előnyeinek maximális kihasználását és az ezekből az előnyökből való minél szélesebb körű
részesülést az Unió teljes egészében. A kiválósági központok támogatásával és a közöttük lévő kapcsolatok létrehozásával a javasolt tevékenység hozzájárul az európai kutatási térség (EKT) megerősítéséhez.
A tevékenység középpontjában a következők állnak: együttműködések kialakítása a kiváló kutatóintézetek és a K+F+I
területén gyengébben teljesítő régiók között annak érdekében, hogy a K+F+I területén gyengébben teljesítő tagállamokban és régiókban új kiválósági központok jöjjenek létre, vagy a meglévők színvonala jelentősen javuljon;
ikerintézményi kapcsolatok kialakítása kutatóintézetek között; „EKT-professzori” álláshelyek létesítése; egy szakpolitika-támogató eszköz létrehozása a nemzeti/regionális kutatás- és innovációpolitikák megtervezésének, megvalósításának és értékelésének tökéletesítése érdekében; az európai és a nemzetközi hálózatokban nem kellő mértékben részt
vevő kiváló kutatók és innovációs szakemberek támogatása abban, hogy bekapcsolódhassanak e nemzetközi hálózatok
munkájába; a nemzeti kapcsolattartó pontok transznacionális hálózatai adminisztratív és operatív kapacitásainak
megerősítése egyebek mellett szakmai továbbképzés útján.
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BIZOTTSÁG
08. CÍM — KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ

08 02. ALCÍM — „HORIZONT 2020” KERETPROGRAM – KUTATÁS (folytatás)

08 02 04

(folytatás)
Jogalap
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról és a 2006/971/EK, a 2006/972/EK, a 2006/973/EK, a 2006/974/EK és a 2006/975/EK határozatok hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 3-i 2013/743/EU tanácsi határozat (HL L 347., 2013.12.20., 965. o.) és
különösen annak 3. cikke (4) bekezdése.
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L
347., 2013.12.20., 104. o.).

08 02 05

Horizontális tevékenységek a „Horizont 2020” keretprogram kapcsán
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

109 162 522

Kifizetések

79 820 088

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

47 450 000

Kifizetések

10 136 096

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

33 999 996,91

913 878,11

Megjegyzések
Az előirányzat olyan horizontális jellegű tevékenységek fedezésére szolgál, amelyek a „Horizont 2020” keretprogram
végrehajtását támogatják. Idetartoznak egyebek mellett a kommunikációs és terjesztési, valamint az eredményeknek az
innováció és a versenyképesség támogatása érdekében történő felhasználását támogató tevékenységek, valamint a
projektjavaslatok felülvizsgálatát végző független szakértőknek nyújtott támogatások. Emellett olyan, több területet
érintő tevékenységek is tartozhatnak ide, amelyek a „Horizont 2020” több különböző prioritását is szolgálják.
Jogalap
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról és a 2006/971/EK, a 2006/972/EK, a 2006/973/EK, a 2006/974/EK és a 2006/975/EK határozatok hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 3-i 2013/743/EU tanácsi határozat (HL L 347., 2013.12.20., 965. o.).
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L
347., 2013.12.20., 104. o.).
08 02 06

Tudomány a társadalommal és a társadalomért
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

53 497 266

Kifizetések

40 461 390

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

54 853 984

Kifizetések

25 322 763

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

51 062 663,05

Kifizetések

3 448 223,28
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BIZOTTSÁG
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08 02. ALCÍM — „HORIZONT 2020” KERETPROGRAM – KUTATÁS (folytatás)

08 02 06

(folytatás)
Megjegyzések
A cél hatékony együttműködést kiépíteni a tudomány és a társadalom között annak érdekében, hogy új tehetségek
lépjenek tudományos pályára, és hogy a tudományos kiválósághoz társadalmi tudatosság és felelősség társuljon. A
tevékenység középpontjában a következők állnak: a természettudományos oktatás és életpálya vonzerejének növelése
különösen a fiatalok körében; a nemek közötti egyenlőség; a társadalom érdekeinek és értékrendjének jobb érvényesítése
a tudományban és az innovációban; olyan irányítási modell kialakítása, amelynek révén valamennyi érdekelt (kutatók,
hatóságok, ipar, civil társadalmi szervezetek) előmozdíthatja a felelősségteljes kutatás és innováció ügyét.
Jogalap
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról és a 2006/971/EK, a 2006/972/EK, a 2006/973/EK, a 2006/974/EK és a 2006/975/EK határozatok hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 3-i 2013/743/EU tanácsi határozat (HL L 347., 2013.12.20., 965. o.) és
különösen annak 3. cikke (5) bekezdése.
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L
347., 2013.12.20., 104. o.).

08 02 07

Közös vállalkozások

08 02 07 31

Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második (IMI2) közös vállalkozás – Támogatási kiadások
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

1 200 000

Kifizetések

1 200 000

Kötelezettségvállalások

670 585

2014. évi teljesítés

Kifizetések

668 978

Kötelezettségvállalások

504 700,—

Kifizetések

490 000,—

Megjegyzések
Az előirányzat a közös vállalkozás igazgatási költségeinek fedezésére szolgál.
Jogalap
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról és a 2006/971/EK, a 2006/972/EK, a 2006/973/EK, a 2006/974/EK és a 2006/975/EK határozatok hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 3-i 2013/743/EU tanácsi határozat (HL L 347., 2013.12.20., 965. o.).
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L
347., 2013.12.20., 104. o.).
Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás létrehozásáról
szóló, 2014. május 6-i 557/2014/EU tanácsi rendelet (HL L 169., 2014.6.7., 54. o.).
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BIZOTTSÁG
08. CÍM — KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ

08 02. ALCÍM — „HORIZONT 2020” KERETPROGRAM – KUTATÁS (folytatás)

08 02 07

(folytatás)

08 02 07 32

Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második (IMI2) közös vállalkozás
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

197 787 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

68 973 824

Kötelezettségvállalások

211 379 415

2014. évi teljesítés

Kifizetések

57 627 199

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

213 519 000,—

0,—

Megjegyzések
Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló, a Bizottság és a bio-gyógyszerészeti ágazat képviselőit tömörítő második
(IMI2) közös vállalkozás a jogelődje, az IMI munkáját folytatja. Az IMI2 célja a gyógyszerfejlesztési folyamat javítása az
állami kutatási intézmények, a kis- és középvállalkozások és a bio-gyógyszerészeti ágazat közötti kutatás-fejlesztési
együttműködés hatékonyságának növelésével annak érdekében, hogy a betegek jobb és biztonságosabb gyógyszerekhez
juthassanak.
Az IMI2 közös vállalkozás hozzájárul a „Horizont 2020” keretprogram végrehajtásához és különösen a „Társadalmi
kihívások” prioritás „Egészségügy, demográfiai változások és jólét mindenki számára” különös célkitűzésének megvalósításához.
Jogalap
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról és a 2006/971/EK, a 2006/972/EK, a 2006/973/EK, a 2006/974/EK és a 2006/975/EK határozatok hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 3-i 2013/743/EU tanácsi határozat (HL L 347., 2013.12.20., 965. o.).
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L
347., 2013.12.20., 104. o.).
Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás létrehozásáról
szóló, 2014. május 6-i 557/2014/EU tanácsi rendelet (HL L 169., 2014.6.7., 54. o.).
08 02 07 33

Bioalapú Iparágak (BBI) közös vállalkozás – Támogatási kiadások
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

1 946 263

Kifizetések

1 946 263

Kötelezettségvállalások

1 600 083

2014. évi teljesítés

Kifizetések

1 596 249

Megjegyzések
Az előirányzat a közös vállalkozás igazgatási költségeinek fedezésére szolgál.

Kötelezettségvállalások

684 807,—

Kifizetések

581 758,17
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BIZOTTSÁG
08. CÍM — KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ

08 02. ALCÍM — „HORIZONT 2020” KERETPROGRAM – KUTATÁS (folytatás)

08 02 07

(folytatás)

08 02 07 33

(folytatás)
Jogalap
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról és a 2006/971/EK, a 2006/972/EK, a 2006/973/EK, a 2006/974/EK és a 2006/975/EK határozatok hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 3-i 2013/743/EU tanácsi határozat (HL L 347., 2013.12.20., 965. o.).
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L
347., 2013.12.20., 104. o.).
A Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 560/2014/EU tanácsi rendelet (HL L 169.,
2014.6.7., 130. o.).

08 02 07 34

Bioalapú Iparágak (BBI) közös vállalkozás
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

156 136 237

Kifizetések

60 148 775

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

200 495 917

Kifizetések

17 527 581

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

51 500 000,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
A Bioalapú Iparágak (Bio-based Industries, BBI) közös vállalkozás a Bizottság és a bioalapú iparágak részvételével
működő közös vállalkozás, melynek célja, hogy a biomasszát fenntartható módon beszerző és fejlett biofinomítókon
alapuló, fenntartható, versenyképes, bioalapú európai iparágak fejlesztése révén hozzájáruljon a BIB-kezdeményezés
céljainak megvalósításához az erőforrásokat hatékonyabban felhasználó, fenntartható, karbonszegény gazdaság létrehozása és a gazdasági növekedés és a foglalkoztatás erősítése érdekében, mindenekelőtt a vidéki térségekben.
A BBI közös vállalkozás hozzájárul a „Horizont 2020” keretprogram végrehajtásához és különösen a „Társadalmi
kihívások” prioritás „Élelmezésbiztonság, fenntartható mezőgazdaság és erdőgazdálkodás, tengerekkel és szárazföldi
vizekkel kapcsolatos kutatás, valamint a biogazdaság” különös célkitűzésének és a „Vezető szerep az alap- és az ipari
technológiák területén” különös célkitűzés „Kulcsfontosságú alaptechnológiák” elnevezésű komponensének megvalósításához.
Jogalap
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról és a 2006/971/EK, a 2006/972/EK, a 2006/973/EK, a 2006/974/EK és a 2006/975/EK határozatok hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 3-i 2013/743/EU tanácsi határozat (HL L 347., 2013.12.20., 965. o.).
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L
347., 2013.12.20., 104. o.).
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BIZOTTSÁG
08. CÍM — KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ

08 02. ALCÍM — „HORIZONT 2020” KERETPROGRAM – KUTATÁS (folytatás)

08 02 07

(folytatás)

08 02 07 34

(folytatás)
A Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 560/2014/EU tanácsi rendelet (HL L 169.,
2014.6.7., 130. o.).

08 02 07 35

Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás – Támogatási kiadások
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2 625 785

2 625 785

Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

1 864 218

1 859 751

Kötelezettségvállalások

1 262 093,—

Kifizetések

1 262 093,—

Megjegyzések
Az előirányzat a közös vállalkozás igazgatási költségeinek fedezésére szolgál.
Jogalap
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról és a 2006/971/EK, a 2006/972/EK, a 2006/973/EK, a 2006/974/EK és a 2006/975/EK határozatok hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 3-i 2013/743/EU tanácsi határozat (HL L 347., 2013.12.20., 965. o.).
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L
347., 2013.12.20., 104. o.).
A Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 558/2014/EU tanácsi rendelet (HL L 169.,
2014.6.7., 77. o.).
08 02 07 36

Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

194 773 655

Kifizetések

177 301 922

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

339 977 529

Kifizetések

94 370 545

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

103 000 000,—

Kifizetések

25 000 000,—

Megjegyzések
A Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás a Bizottság és az európai repüléstechnikai ipar közös technológiai kezdeményezését
hajtja végre, és a jogelődje, a Tiszta Égbolt közös vállalkozás munkáját folytatja. A Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás
célja, hogy javítsa az európai repüléstechnika környezeti hatásait, és ennek érdekében korszerű kutatási és teljes
méretarányú demonstrációs tevékenységet folytasson a légi közlekedés környezetkímélő technológiái területén, ezáltal
pedig hozzájáruljon a repüléstechnikai ipar jövőbeli nemzetközi versenyképességének megalapozásához. A tevékenység
több különböző műszaki szakterületet érint, és célja, hogy teljes méretarányú demonstrációs rendszereket hozzon létre
a légi közlekedés összes „légi” komponensére kiterjedően.
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BIZOTTSÁG
08. CÍM — KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ

08 02. ALCÍM — „HORIZONT 2020” KERETPROGRAM – KUTATÁS (folytatás)

08 02 07

(folytatás)

08 02 07 36

(folytatás)
A Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás hozzájárul a „Horizont 2020” keretprogram végrehajtásához és különösen a
„Társadalmi kihívások” prioritás „Intelligens, környezetkímélő és integrált közlekedés” különös célkitűzésének megvalósításához.

Jogalap
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról és a 2006/971/EK, a 2006/972/EK, a 2006/973/EK, a 2006/974/EK és a 2006/975/EK határozatok hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 3-i 2013/743/EU tanácsi határozat (HL L 347., 2013.12.20., 965. o.).
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L
347., 2013.12.20., 104. o.).
A Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 558/2014/EU tanácsi rendelet (HL L 169.,
2014.6.7., 77. o.).
08 02 07 37

Második Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai (FCH2) közös vállalkozás – Támogatási kiadások
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

454 948

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

454 948

Kötelezettségvállalások

466 833

2014. évi teljesítés

Kifizetések

465 714

Kötelezettségvállalások

301 447,—

Kifizetések

301 447,—

Megjegyzések
Az előirányzat a közös vállalkozás igazgatási költségeinek fedezésére szolgál.

Jogalap
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról és a 2006/971/EK, a 2006/972/EK, a 2006/973/EK, a 2006/974/EK és a 2006/975/EK határozatok hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 3-i 2013/743/EU tanácsi határozat (HL L 347., 2013.12.20., 965. o.).
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L
347., 2013.12.20., 104. o.).
A második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 559/2014/
EU tanácsi rendelet (HL L 169., 2014.6.7., 108. o.).
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BIZOTTSÁG
08. CÍM — KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ

08 02. ALCÍM — „HORIZONT 2020” KERETPROGRAM – KUTATÁS (folytatás)

08 02 07

(folytatás)

08 02 07 38

Második Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai (FCH2) közös vállalkozás
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

102 166 319

Kifizetések

47 344 982

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

109 114 167

Kifizetések

29 060 885

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

96 154 620,—

0,—

Megjegyzések
A Bizottság, valamint az ipart, illetve a kutatói ágazatot képviselő Industry Grouping és Research Grouping köz-magán
társulása formájában működő közös technológiai kezdeményezést végrehajtó Második Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai (FCH2) közös vállalkozás a hetedik keretprogram alapján létrehozott jogelődje munkáját folytatja. Célja az
üzemanyagcella- és a hidrogéntechnológiák kereskedelmi forgalmazását akadályozó tényezők felszámolása, ennek
érdekében pedig az ilyen típusú rendszerek költségeinek csökkentése, hatékonyságának növelése és megvalósíthatóságának demonstrálása, és mindezek révén egy erős, fenntartható és világviszonylatban versenyképes uniós üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai iparág kialakítása. Az előirányzat a közös vállalkozás működési költségeinek fedezésére
szolgál.
Az FCH2 közös vállalkozás hozzájárul a „Horizont 2020” keretprogram végrehajtásához és különösen az „Áttérés egy
megbízható, megfizethető, a nyilvánosság által elfogadott, fenntartható és versenyképes energiarendszerre” és az
„Erőforrás-hatékony, környezetbarát, biztonságos és fennakadások nélküli európai közlekedési rendszer megvalósítása”
„társadalmi kihívás” megvalósításához.
Jogalap
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról és a 2006/971/EK, a 2006/972/EK, a 2006/973/EK, a 2006/974/EK és a 2006/975/EK határozatok hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 3-i 2013/743/EU tanácsi határozat (HL L 347., 2013.12.20., 965. o.).
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L
347., 2013.12.20., 104. o.).
A második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 559/2014/
EU tanácsi rendelet (HL L 169., 2014.6.7., 108. o.).
08 02 50

Az Európai Gazdasági Térségen kívüli harmadik felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból származó
előirányzatok

08 02 50 01

Az Európai Gazdasági térségen kívüli harmadik felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból származó
előirányzatok (2014–2020)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

168 585 829,12

Kifizetések

25 988 509,85
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08 02. ALCÍM — „HORIZONT 2020” KERETPROGRAM – KUTATÁS (folytatás)

08 02 50

(folytatás)

08 02 50 01

(folytatás)

Megjegyzések

A jogcímcsoport a 2014 és 2020 közötti időszakban a kutatási és technológiafejlesztési projektekben részt vevő, az
Európai Gazdasági Térségen kívüli harmadik felek vagy harmadik országok kiegészítő hozzájárulásaiból származó
bevételekhez tartozó kiadások fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban a bevételi kimutatás 6 0 1 3., 6 0 1 5., 6 0 1 6., 6 0 3 1. és
6 0 3 3. jogcíme alá tartozó bevételekből további előirányzatok nyújthatók.

Az Európai Atomenergia-közösség és Svájc közötti együttműködési megállapodásokból és a többoldalú Európai Fúziós
Fejlesztési Megállapodásból (EFDA) származó bevételeket a bevételi kimutatás 6 0 1 1. és 6 0 1 2. jogcíme alatt kell
elszámolni, és e bevételekből a költségvetési rendelet 21. cikke alapján további előirányzatok nyújthatók.

08 02 50 02

Az Európai Gazdasági Térségen kívüli harmadik felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból származó
előirányzatok (2014 előtt)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

3 986 042,26

Kifizetések

172 659 703,46

Megjegyzések

A jogcímcsoport a 2014 előtti időszakban a kutatási és technológiafejlesztési projektekben részt vevő, az Európai
Gazdasági Térségen kívüli harmadik felek vagy harmadik országok kiegészítő hozzájárulásaiból származó bevételekhez
tartozó kiadások fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban a bevételi kimutatás 6 0 1 3., 6 0 1 5., 6 0 1 6., 6 0 3 1. és
6 0 3 3. jogcíme alá tartozó bevételekből további előirányzatok nyújthatók.

Az Európai Atomenergia-közösség és Svájc közötti együttműködési megállapodásokból és a többoldalú Európai Fúziós
Fejlesztési Megállapodásból (EFDA) származó bevételeket a bevételi kimutatás 6 0 1 1. és 6 0 1 2. jogcíme alatt kell
elszámolni, és e bevételekből a költségvetési rendelet 21. cikke alapján további előirányzatok nyújthatók.
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BIZOTTSÁG
08. CÍM — KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ

08 02. ALCÍM — „HORIZONT 2020” KERETPROGRAM – KUTATÁS (folytatás)

08 02 51

Korábbi kutatási keretprogram lezárása – Hetedik keretprogram – Az EK közvetett cselekvései (2007–2013)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

1 867 645 867

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

2 618 411 227

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

5 299 948,61

Kifizetések

2 868 019 815,64

Megjegyzések
Az előirányzat az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását
és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

Jogalap
Az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjáról (2007–2013) szóló, 2006. december 18-i 1982/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 412.,
2006.12.30., 1. o.).
A hetedik keretprogram (2007–2013) cselekvéseiben a vállalkozások, a kutatóközpontok és az egyetemek részvételére,
valamint a kutatási eredmények terjesztésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2006. december 18-i 1906/
2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 391., 2006.12.30., 1. o.).
Az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjának (2007–2013) végrehajtására irányuló Együttműködés egyedi programról szóló, 2006. december 19-i 2006/
971/EK tanácsi határozat (HL L 400., 2006.12.30., 87. o.).
Az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjának (2007–2013) végrehajtására irányuló Ötletek egyedi programról szóló, szóló, 2006. december 19-i 2006/
972/EK tanácsi határozat (HL L 400., 2006.12.30., 244. o.).
Az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjának (2007–2013) végrehajtására irányuló Kapacitások egyedi programról szóló, 2006. december 19-i 2006/974/
EK tanácsi határozat (HL L 400., 2006.12.30., 300. o.).
A Tiszta Égbolt közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2007. december 20-i 71/2008/EK tanácsi rendelet (HL L 30.,
2008.2.4., 1. o.).
Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás létrehozásáról szóló,
2007. december 20-i 73/2008/EK tanácsi rendelet (HL L 30., 2008.2.4., 38. o.).
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BIZOTTSÁG
08. CÍM — KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ

08 02. ALCÍM — „HORIZONT 2020” KERETPROGRAM – KUTATÁS (folytatás)

08 02 51

(folytatás)
Az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2008. május 30-i 521/2008/EK
tanácsi rendelet (HL L 153., 2008.6.12., 1. o.).

Jogi hivatkozások
Az Európai Parlament 2007. július 12-i állásfoglalása a TRIPS megállapodásról és a gyógyszerekhez való hozzáférésről
(HL C 175. E, 2008.7.10., 591. o.).

08 02 52

Korábbi kutatási keretprogramok lezárása – Közvetett cselekvések (2007 előtt)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

1 272 856

Kötelezettségvállalások

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

3 585 233

Kötelezettségvállalások

369 598,42

Kifizetések

21 266 824,45

Megjegyzések
Az előirányzat az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
Az EFTA-államok hozzájárulásai kizárólag a keretprogram nem nukleáris jellegű tevékenységeiben való részvételükkel
kapcsolatosak.

Jogalap
A közösségi tevékenységek keretprogramjáról a kutatás és a műszaki fejlesztés területén (1987–1991) szóló, 1987.
szeptember 28-i 87/516/Euratom, EGK tanácsi határozat (HL L 302., 1987.10.24., 1. o.).
A közösségi tevékenységek keretprogramjáról a kutatás és a műszaki fejlesztés területén (1990–1994) szóló, 1990.
április 23-i 90/221/Euratom, EGK tanácsi határozat (HL L 117., 1990.5.8., 28. o.).
A kutatás és a műszaki fejlesztés területén folytatott közösségi tevékenységek keretprogramjáról (1990–1994) szóló 90/
221/Euratom, EGK tanácsi határozat kiigazításáról szóló, 1993. március 15-i 93/167/Euratom, EGK tanácsi határozat
(HL L 69., 1993.3.20., 43. o.).
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BIZOTTSÁG
08. CÍM — KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ

08 02. ALCÍM — „HORIZONT 2020” KERETPROGRAM – KUTATÁS (folytatás)

08 02 52

(folytatás)
Az Európai Közösség negyedik kutatási, műszaki fejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó keretprogramjáról (1994–1998) szóló, 1994. április 26-i 1110/94/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 126.,
1994.5.18., 1. o.).
Az Európai Közösség negyedik kutatási, műszaki fejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó keretprogramjáról (1994–1998) szóló 1110/94/EK határozat másodszori kiigazításáról szóló, 1997. december 1-jei 2535/97/
EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 347., 1997.12.18., 1. o.).
Az Európai Közösség ötödik kutatási, műszaki fejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó keretprogramjáról (1998–2002) szóló, 1998. december 22-i 182/1999/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 26.,
1999.2.1., 1. o.).
Az Európai Közösségnek az Európai Kutatási Térség létrehozását és az innovációt előmozdító hatodik kutatási,
technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogramjáról (2002–2006) szóló, 2002. június 27-i 1513/2002/EK
európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 232., 2002.8.29., 1. o.).
„Az Európai Kutatási Térség integrálása és megerősítése” kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs egyedi
program (2002–2006) elfogadásáról szóló, 2002. szeptember 30-i 2002/834/EK tanácsi határozat (HL L 294.,
2002.10.29., 1. o.).
„Az Európai Kutatási Térség szerkezetének kialakítása” kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs egyedi program
(2002–2006) elfogadásáról szóló, 2002. szeptember 30-i 2002/835/EK tanácsi határozat (HL L 294., 2002.10.29., 44.
o.).
A HIV/AIDS, a malária és a tuberkulózis elleni új klinikai beavatkozások kifejlesztését célzó, Európa és a fejlődő
országok közötti, több tagállam által vállalt hosszú távú partnerkapcsolat útján megvalósuló kutatási és fejlesztési
programban való közösségi részvételről szóló, 2003. június 16-i 1209/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozat
(HL L 169., 2003.7.8., 1. o.).

08 02 77

Kísérleti projektek és előkészítő cselekvések

08 02 77 01

Kísérleti projekt – A homeopátia és a fitoterápia állattenyésztésben való alkalmazásával kapcsolatos kutatások
koordinálása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

75 000

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

125 000,—

Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
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BIZOTTSÁG
08. CÍM — KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ

08 02. ALCÍM — „HORIZONT 2020” KERETPROGRAM – KUTATÁS (folytatás)

08 02 77

(folytatás)

08 02 77 01

(folytatás)
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

08 02 77 02

Kísérleti projekt – Kritikus nyersanyagok hasznosítása újrafeldolgozáson keresztül: lehetőség az Európai Unió és az
Afrikai Unió számára
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
08 02 77 03

Kísérleti projekt – A szegénységgel összefüggő elhanyagolt betegségekkel kapcsolatos kutatás és fejlesztés az egyetemes
egészségügyi ellátás 2015 utáni megvalósításával összefüggésben
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

300 000

Kötelezettségvállalások

750 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

375 000

Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
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BIZOTTSÁG
08. CÍM — KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ

08 02. ALCÍM — „HORIZONT 2020” KERETPROGRAM – KUTATÁS (folytatás)

08 02 77

(folytatás)

08 02 77 03

(folytatás)
A 2015 utáni globális fejlesztési keretről szóló, folyamatban lévő viták során az egyetemes egészségügyi ellátás olyan
alapvető tényezőként került meghatározásra, amely lehetővé teheti a mélyszegénység 2030-ra történő felszámolását, és
lényeges szerepet tölthet be az egészségüggyel kapcsolatos millenniumi fejlesztési célok lezáratlan menetrendjének,
nevezetesen az anyák egészségének javításával foglalkozó 5., a gyermekhalandóság csökkentésére irányuló 4. és a HIV/
AIDS, a tuberkulózis és a malária elleni küzdelemmel foglalkozó 6. millenniumi fejlesztési cél megvalósításában.
Ugyanilyen fontos a 6. millenniumi fejlesztési cél szerinti betegségeken túlmenően az elhanyagolt trópusi betegségek
belefoglalása az új fejlesztési keretbe, a WHO vonatkozó útitervével (http://whqlibdoc.who.int/hq/2012/
WHO_HTM_NTD_2012.1_eng.pdf) és más prominens szakértői szervezetek véleményével összhangban.
Célkitűzések:
A projekt keretében elkészül egy tanulmány, amely számszerűsíti a szegénységgel összefüggő elhanyagolt betegségekkel
kapcsolatos kutatás és fejlesztés egyetemes egészségügyi ellátás előmozdításában és a közepes jövedelmű országok alsó
sávjába tartozó államok egészségügyi helyzetének javításában betöltött szerepét. A tanulmány:
— nyomon követi a szegénységgel összefüggő elhanyagolt betegségekkel kapcsolatos kutatás és fejlesztésre irányuló
uniós befektetéseket és értékeli, hogy a vonatkozó technológiákat hogyan használják fel forrásként az egyetemes
egészségügyi ellátás javára,
— megvizsgálja, hogy hogyan lehetne javítani a szegénységgel összefüggő elhanyagolt betegségekkel kapcsolatos
kutatás és fejlesztés és az egyetemes egészségügyi ellátás közötti kapcsolatot a 2015 utáni globális fejlesztési keret,
valamint az egyetemes egészségügyi ellátás hatásának előmozdítását elősegítő kutatás-fejlesztési mutatókkal
kapcsolatos fejlesztési ajánlások tekintetében.
A szegénységgel összefüggő elhanyagolt betegségeket gyógyító biztonságos, hatásos, megfizethető és ellenőrzött
minőségű gyógyszerek kifejlesztése hozzájárul az egyetemes egészségügyi ellátás megvalósításához, az ez utóbbiba
történő megfelelő befektetés pedig hatékonyan biztosítja, hogy a rendelkezésre álló szolgáltatások és termékek
hozzáférhetőek és jó minőségűek legyenek. Ez a kapcsolat lényeges szerepet fog játszani a 2015 utáni globális fejlesztési
keretben, nem csak az egészségvédelem, hanem a szegénység csökkentése tekintetében is.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

08 02 77 04

Előkészítő intézkedés – Az egységes és innovatív európai közlekedési rendszer felé
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

1 500 000

Kifizetések

1 250 000

Kötelezettségvállalások

1 000 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

500 000

Megjegyzések
Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
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BIZOTTSÁG
08. CÍM — KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ

08 02. ALCÍM — „HORIZONT 2020” KERETPROGRAM – KUTATÁS (folytatás)

08 02 77

(folytatás)

08 02 77 04

(folytatás)
E kétlépcsős előkészítő intézkedés célja az, hogy azonosítsa egy ténylegesen optimalizált, egységes európai közlekedési
rendszer kialakulását hátráltató akadályokat, és olyan intézkedésekre tegyen javaslatot, amelyek együttesen felgyorsíthatják az előrelépést. A fellépés teljes mértékben támogatja az uniós és az európai bizottsági kezdeményezéseket.
Nevezetesen:
— információkkal szolgál jövőbeni szakpolitika-fejlesztési, valamint kutatási és innovációs programokhoz, uniós és
nemzeti szinten egyaránt,
— a Horizont 2020 keretprogram hét célkitűzésének egyikére, nevezetesen az „Intelligens, környezetkímélő és integrált
közlekedésre” irányul,
— hozzájárul az Európa 2020 stratégia kiemelt kezdeményezéseinek, úgymint a „hozzáférhetőség növelése és a tiszta
közlekedés” és „az innováció és a kiválóság előmozdítása” céljainak eléréséhez.
A vizsgálati szakasz az alábbiakat foglalja magában:
— az érdekelt felek (ipar, kutatás, közigazgatási szervek, szabályozó hatóságok és a civil társadalom), illetve
véleményük, igényeik és elvárásaik azonosítása,
— a rendszer jelenlegi állapotának leírása: szakpolitika (minden szinten); ipari struktúrák; piaci és szabályozási
feltételek; az érdekelt felekkel folytatott együttműködés mechanizmusai; közlekedési programok,
— a világ más térségeiben jelentkező hasonló problémák vizsgálata és a tanulságok levonása,
— az európai közlekedési rendszer egészének javítására rendelkezésre álló lehetőségek, illetve az azt akadályozó
tényezők azonosítása.
Az ütemterv szakasza az érdekeltek széles köre által támogatott olyan intézkedésekre fog javaslatot tenni, amelyek
felgyorsíthatják az optimalizált közlekedési rendszer megvalósítását. Megvizsgálja, hogy:
— milyen esetleges új szervezetek létrehozása lehetne hasznos, a meglévő struktúrák puszta megkettőzése nélkül,
— hogyan lehetne a „teljes rendszerben való gondolkodást” markánsabban megvalósítani valamennyi szinten,
— hogyan lehetne ösztönözni a meglévő kezdeményezéseket annak érdekében, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet a
rendszer többi részével való együttműködésre,
— melyek az esetleges idevágó szakpolitikai kezdeményezések uniós, tagállami és helyi szinten.
Az eredmény egy olyan mélyreható elemzés lenne, amely egy teljes körűen optimalizált, Európa-szerte működő
közlekedési rendszer kialakításának lehetőségeit és akadályait boncolgatná az összes ágazatot képviselő, az ügy mellett
elkötelezett érdekelt felekkel együttműködve.
Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
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BIZOTTSÁG
08. CÍM — KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ

08 02. ALCÍM — „HORIZONT 2020” KERETPROGRAM – KUTATÁS (folytatás)

08 02 77

(folytatás)

08 02 77 05

Kísérleti projekt – Anyák immunizációja: a tudásbeli szakadék áthidalása az anyák immunizációjának előmozdítása
érdekében a kevés forrással rendelkező területeken
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

600 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

300 000

Megjegyzések
A millenniumi fejlesztési célok még meg nem valósított menetrendjével összefüggésben a nők és a gyermekek
egészségének (5. és 6. millenniumi fejlesztési cél) költséghatékony és kiegyensúlyozott módon történő, eredményes
előmozdítására egyedülálló lehetőséget nyújt az anyák immunizációjának javítása annak érdekében, hogy megvédjük a
terhes nőket és gyermekeiket a jelentős megbetegedési és halálozási arányt okozó betegségektől (malária, HIV,
tuberkulózis, inf luenza, tetanusz). Az oltások jelenleg az egyik leghatékonyabb megelőzési eszközt jelentik a fertőző
betegségek és azok komplikációi és következményei csökkentésére. A terhesség alatt oltással megelőzhető betegségek
többségének hatása az alacsony jövedelemmel rendelkező országokban élő anyák és újszülöttek esetében a
legerőteljesebb, egészen drámai.
Az anyák immunizációja ígéretes megközelítés, amely értelmében terhes nőket oltanak be az újszülöttek védelme
érdekében, akik túl fiatalok ahhoz, hogy beoltsák őket. Az újszülöttkori mortalitás évente becslések szerint 600 000
olyan halálesetet foglal magában, amely fertőzéssel kapcsolatos, és ezek egy része kezelhető lenne az anyák immunizációjával. Továbbá, az anyák immunizációjával megelőzhető lenne a koraszülött csecsemők körében bekövetkező
mintegy 965 000 haláleset egy része, és csökkenne a fertőzések miatti halvaszületések 10–50%-os aránya.
Ugyanakkor, a jelenleg e területeken arra vonatkozóan rendelkezésre álló bizonyítékok, hogy mekkora terhet jelentenek
az anyák immunizációjával megelőzhető betegségek, és hogy mennyire biztonságos és hatékony a terhes nők beoltása,
hiányosak és gyengék. Az anyák immunizációjára vonatkozó menetrend jövőbeni meghatározása szempontjából
lényeges és alapvető az, hogy megbízható adatok és szilárd bizonyítékok álljanak rendelkezésre arról, hogy mekkora
terhet jelentenek az alacsony jövedelemmel rendelkező országokban a terhesség és csecsemőkor idején oltással
megelőzhető betegségek.
Cél: Annak meghatározása, hogy mekkora terhet jelentenek az alacsony jövedelemmel rendelkező országokban a
terhesség és csecsemőkor idején oltással megelőzhető betegségek, és olyan társbetegségek hatásának értékelése, mint a
HIV, a tuberkulózis és a Chagas-kór.
Célkitűzések: A legújabb bizonyítékokra építve a projekt azt célozza, hogy számszerűsítse a terhes nők és csecsemőik
esetében oltással megelőzhető betegségek jelentette terhet (különös tekintettel az alábbiakra: Guillain-Barré szindróma,
az óriássejtes tüdőmegbetegedést okozó vírus (RSV), szamárköhögés, influenza, tetanusz és rubeola), és tanulmányozza,
hogy hogyan hatnak e teherre olyan társbetegségek, mint a HIV-fertőzés vagy a tuberkulózis, vagy a HIV és a
tuberkulózis együttes fennállása, a Szubszaharai-Afrika reprezentatív területein.
A projekt emellett hozzájárulhat a terhes nők esetében engedélyezett vagy kifejlesztés alatt álló oltások értékeléséhez az
alacsony jövedelemmel rendelkező országokban, ahol a legnagyobb szükség van az ilyen oltásokra (pl. elősegítheti az
anyák inf luenza elleni immunizációját célzó, a fejlődő országokbeli terhesgondozást integráló platform létrehozását), az
anyák immunizációjának megvalósítása előtt álló akadályok felszámolásához, az anyák immunizációjára vonatkozó
politikai menetrend meghatározásához, valamint a prioritások meghatározásához e területeken. A projekt időszerű,
tekintettel arra, hogy a globális egészségügyi szereplők körében lendületet kapott az immunizáció hatásának kérdése, és
hogy a következő évtizedben az alacsony és a közepes jövedelemmel rendelkező országok új életmentő vakcinákat
fognak felvenni általános immunizációs programjaikba. A projekt előmozdíthatja a köz-magán társulásokat és az északdél közötti kutatási együttműködést.
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BIZOTTSÁG
08. CÍM — KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ

08 02. ALCÍM — „HORIZONT 2020” KERETPROGRAM – KUTATÁS (folytatás)

08 02 77

(folytatás)

08 02 77 05

(folytatás)

Jogalap

Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

08 02 77 06

Előkészítő intézkedés – A fiatalabb és az idősebb generáció aktív részvétele a politikai döntéshozatalban
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

600 000

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

250 000

Megjegyzések

Uniós szintű alapkutatás a status quo-ról minden tagállamban olyan területek beazonosítására, ahol lépni kell, illetve
politikai következtetések levonására.

Jogalap

Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

08 02 77 07

Kísérleti projekt – A nem invazív, optoakusztikus, víz alatti UFO pre-prototípus halfelderítési rendszer optimalizálása az
EEA-alapú állományértékelések előmozdítására és a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv jobb megvalósításának elősegítésére
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

200 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

100 000

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések
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BIZOTTSÁG
08. CÍM — KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ

08 02. ALCÍM — „HORIZONT 2020” KERETPROGRAM – KUTATÁS (folytatás)

08 02 77

(folytatás)

08 02 77 07

(folytatás)
Megjegyzések
A javasolt kutatás teljesen új abban az értelemben, hogy ötvözi a nagyfelbontású akusztikai (közepestől távoli mezőig)
és optikai (közeli mező) képalkotást (kevés fény, magas frekvencia) a közeli és távoli képpontok áthelyezésének keveréses
és illesztéses eljárása révén. Ez a halelőfordulás, a biomassza és a diverzitás számszerűsítését szolgálja kulcsfontosságú
területeken, valamint a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv szerinti egyéb indikátorok számszerűsítését
(további (környezetvédelmi) eszközökkel). Pillanatfelvételek helyett (melyeket a hagyományos felmérésekben találunk)
„videofelvételek” készülnek, melyek értékelése nemzetközi (ICES) szabványokat követ. A várakozások szerint az egész
rendszer önállóan, folyamatosan és nem invazív módon fog működni eseményalapú beállításban az energiamegtakarítás
érdekében.
Kutatási platformként a kutatóintézet a projekt számára optoakusztikus kirakodási hardvert (víz alatti halmegfigyelő –
underwater fish observatory – UFO) fog biztosítani díjmentesen, a mintafelismerési algoritmusok és a kapcsolódó
kutatás optimalizálása érdekében.
A jelzett összeg többek között az alábbiak költségeinek fedezésére szolgál: a halak biometrikus mérése, a halak
életkorának, hosszának, a biomasszának, a volumen/kép–videó kapcsolatnak a modellezése, a zátonyhatás
számszerűsítése azonosítási kísérletek révén, a biológiai eredmények hozzáillesztése (integráció) az akusztikai és
optikai eredményekhez, a vizsgálati tervek optimalizálása biológiai szempontból, migráció és egyetlen hal elválasztása
(halkövetés közepestől távoli mezőig), az egész eszköz működésének eseményalapú ellenőrzése, távolságbecslés (közeli
mező sztereometria), halak különválasztása (közeli halkövetés) és az optikai eredmények hozzáillesztése (integráció) az
akusztikai és biológiai eredményekhez.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

08 02 77 08

Kísérleti projekt – Automatizált, nem invazív optoakusztikus UFO tetsztrendszer kialakítása a hal-biodiverzitás és a
tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv egyéb indikátorai nyomon követésének elősegítésére kulcsfontosságú
tengeri területeken
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

1 200 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

600 000

Megjegyzések
A javasolt kutatás teljesen új abban az értelemben, hogy ötvözi a nagyfelbontású akusztikai (közepestől távoli mezőig)
és optikai (közeli mező) képalkotást (kevés fény, magas frekvencia) a közeli és távoli képpontok áthelyezésének keveréses
és illesztéses eljárása révén. Ez a halelőfordulás, a biomassza és a diverzitás számszerűsítését szolgálja kulcsfontosságú
területeken, valamint a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv szerinti egyéb indikátorok számszerűsítését
(további (környezetvédelmi) eszközökkel). Pillanatfelvételek helyett (melyeket a hagyományos felmérésekben találunk)
„videofelvételek” készülnek, melyek értékelése nemzetközi (ICES) szabványokat követ. A várakozások szerint az egész
rendszer önállóan, folyamatosan és nem invazív módon fog működni eseményalapú beállításban az energia-megtakarítás érdekében (Halat látunk-e, vagy valami mást? Ha halat, akkor a rendszer teljesen működébe lép). A tesztterv
szerinti két víz alatti halmegfigyelő-állomást kiképezik az egymással való kommunikációra és a releváns információk
cseréjére (például a zátonyhatással kapcsolatban).
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BIZOTTSÁG
08. CÍM — KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ

08 02. ALCÍM — „HORIZONT 2020” KERETPROGRAM – KUTATÁS (folytatás)

08 02 77

(folytatás)

08 02 77 08

(folytatás)
A jelzett összeg többek között az alábbiak költségeinek fedezésére szolgál: a halak biometrikus mérése, a halak
életkorának, hosszának, a biomasszának, a volumen/kép, videó kapcsolatnak a modellezése, a zátonyhatás
számszerűsítése azonosítási kísérletek révén, a biológiai eredmények hozzáillesztése (integráció) az akusztikai és
optikai eredményekhez, a vizsgálati tervek optimalizálása biológiai szempontból, migráció és egyetlen hal elválasztása
(halkövetés közepestől távoli mezőig), az egész eszköz működésének eseményalapú ellenőrzése, távolságbecslés (közeli
mező sztereometria), az optikai eredmények hozzáillesztése (integráció) az akusztikai és biológiai eredményekhez,
hardware és technikai szenzor interfészing.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
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BIZOTTSÁG
08. CÍM — KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ

08 03. ALCÍM — EURATOM-PROGRAM – KÖZVETETT CSELEKVÉSEK
2016. évi előirányzatok

Cím

Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

PK

08 03

EURATOM-PROGRAM
– KÖZVETETT
CSELEKVÉSEK

08 03 01

Az Euratom-program
operatív kiadásai

08 03 01 01

Euratom – Fúziós
energia

1,1

08 03 01 02

Euratom – Atommaghasadás és
sugárvédelem

1,1

08 03 01. jogcímcsoport
– Részösszeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

132 239 003 132 233 979 122 147 186 146 941 084

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

112 579 654,61

97 841 864,61

30 875 121

48 861 099,—

417 357,22

191 374 718 132 233 979 176 801 600 177 816 205

161 440 753,61

98 259 221,83

59 135 715

p.m.

54 654 414

08 03 50

Az Európai Gazdasági
Térségen kívüli
harmadik felek
kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból származó
előirányzatok

08 03 50 01

Az Európai Gazdasági
térségen kívüli
harmadik felek kutatási
és technológiafejlesztési
hozzájárulásaiból
származó előirányzatok
(2014–2020)
1,1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

34 406 584,72

33 548 036,36

Az Európai Gazdasági
Térségen kívüli
harmadik felek kutatási
és technológiafejlesztési
hozzájárulásaiból
származó előirányzatok
(2014 előtt)
1,1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6 831,01

13 653 880,91

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

34 413 415,73

47 201 917,27

08 03 50 02

08 03 50. jogcímcsoport
– Részösszeg
08 03 51

08 03 52

Az Euratom korábbi
kutatási keretprogramjának lezárása
(2007–2013)

% 2014–
2016. évi
kifizetések

73,99

74,31

1,1

p.m.

16 387 468

p.m.

39 796 544

300 085,79

58 351 931,66

356,08

Az Euratom korábbi
kutatási keretprogramjainak lezárása (2007
előtt)
1,1

p.m.

194 291

p.m.

394 545

3 217,43

148 044,18

76,20

191 374 718 148 815 738 176 801 600 218 007 294

196 157 472,56

203 961 114,94

137,06

08 03. alcím –
Összesen
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BIZOTTSÁG
08. CÍM — KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ

08 03. ALCÍM — EURATOM-PROGRAM – KÖZVETETT CSELEKVÉSEK (folytatás)

Megjegyzések
Az Euratom kutatási és innovációs keretprogramja (2014–2018) a „Horizont 2020” keretprogramot egészíti ki a
nukleáris kutatás és képzés területén. Általános célja a nukleáris kutatási és képzési tevékenységek támogatása, és
hangsúlyt helyez a nukleáris biztonság és a sugárvédelem folyamatos javítására különösen azáltal, hogy hozzájárul az
energiarendszer hosszú távú szén-dioxid-mentesítésének biztonságos, hatékony és zavartalan megvalósításához. E
kutatás támogatásával az Euratom-program a „Horizont 2020” keretprogram mindhárom prioritásának (kiváló
tudomány, ipari vezető szerep, társadalmi kihívások) eredményességét megerősíti.
Az Euratom-program közvetett cselekvései két területre összpontosulnak: az atommaghasadásra, a biztonságra és a
sugárvédelemre, illetőleg a magfúzió területére irányuló kutatás-fejlesztési programra.
A tagjelölt és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelölt országok által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók.
08 03 01

Az Euratom-program operatív kiadásai
Megjegyzések
Az Euratom-program közvetett cselekvéseket tartalmazó része egyfelől az atommaghasadás és a sugárvédelem
területével foglalkozik, másfelől pedig a magfúzió területén végzett kutatás-fejlesztési tevékenységet tartalmazza, mely
utóbbi az ITER projekt sikerét hivatott biztosítani, valamint azt, hogy Európa élhessen az ITER-ből származó
előnyökkel. A program e része a „Horizont 2020” mindhárom prioritásának (kiváló tudomány, ipari vezető szerep,
társadalmi kihívások) eredményességét elősegíti.

08 03 01 01

Euratom – Fúziós energia
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

132 239 003

Kifizetések

132 233 979

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

122 147 186

Kifizetések

146 941 084

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

112 579 654,61

Kifizetések

97 841 864,61

Megjegyzések
Az Euratom által a magfúzió területén végzett tevékenység a fúziós útitervből fakadó feladatok végrehajtásában részt
vevő érdekeltek közös kutatási tevékenységét támogatja. Másfelől olyan közös tevékenységeket is támogat, amelyek a
demonstrációs erőműben felhasználható anyagok kifejlesztését és minősítését, a reaktor üzemeltetésével kapcsolatban
felmerülő kérdések megoldását, valamint a demonstrációs fúziós erőműhöz szükséges technológiák teljes körű
fejlesztését és demonstrálását segítik. A tevékenység a kutatás innovációs vetületeinek teljes körű kiaknázása érdekében
a program keretében társfinanszírozott kutatáshoz kapcsolódó tudásmenedzsmentet és az ipar felé történő technológiaátadást is biztosítja, illetve támogatja. Végezetül a tevékenység segíti az Euratom-program alapvető kutatási
infrastruktúrájának kiépítését, felújítását, igénybevételét és folyamatos rendelkezésre állását.
Jogalap
Az Európai Atomenergia-közösségnek a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramot kiegészítő kutatási és
képzési programjáról (2014–2018) szóló, 2013. december 16-i 1314/2013/Euratom tanácsi rendelet (HL L 347.,
2013.12.20., 948. o.) és különösen annak 3. cikke (2) bekezdésének e)–h) pontja.
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BIZOTTSÁG
08. CÍM — KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ

08 03. ALCÍM — EURATOM-PROGRAM – KÖZVETETT CSELEKVÉSEK (folytatás)

08 03 01

(folytatás)

08 03 01 02

Euratom – Atommaghasadás és sugárvédelem
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

59 135 715

Kifizetések

p.m.

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

54 654 414

Kifizetések

30 875 121

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

48 861 099,—

417 357,22

Megjegyzések
Az Euratom atommaghasadással kapcsolatos tevékenysége a már rendszerbe állított, illetve a jövőben az Unió területén
várhatóan rendszerbe állítandó reaktorrendszerek biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos közös kutatási tevékenységekhez nyújt támogatást. Emellett hozzájárul a végső nukleáris hulladék kezelésére alkalmas megoldások
kifejlesztéséhez, és olyan közös és/vagy koordináltan megvalósított kutatási tevékenységeket is támogat, amelyek a kis
dózisú ipari, orvosi vagy környezeti sugárterhelésre összpontosítanak. Végezetül az Euratom-program atommaghasadással foglalkozó komponense közös képzési és mobilitási tevékenységeket is támogatni fog a kutatóközpontok és az
ipar, illetve a különböző tagállamok és társult államok viszonylatában, miközben a nukleáris terület multidiszciplináris
szakmai kompetenciáinak fenntartásához is támogatást nyújt.
Jogalap
Az Európai Atomenergia-közösségnek a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramot kiegészítő kutatási és
képzési programjáról (2014–2018) szóló, 2013. december 16-i 1314/2013/Euratom tanácsi rendelet (HL L 347.,
2013.12.20., 948. o.) és különösen annak 3. cikke (2) bekezdésének a)–d) pontja.
08 03 50

Az Európai Gazdasági Térségen kívüli harmadik felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból származó
előirányzatok

08 03 50 01

Az Európai Gazdasági térségen kívüli harmadik felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból származó
előirányzatok (2014–2020)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

34 406 584,72

Kifizetések

33 548 036,36

Megjegyzések
Ez a jogcímcsoport a 2014 és 2020 közötti időszakban a kutatási és technológiafejlesztési projektekben részt vevő, az
Európai Gazdasági Térségen kívüli harmadik felek vagy harmadik országok kiegészítő hozzájárulásaiból származó
bevételekhez tartozó kiadások fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban a bevételi kimutatás 6 0 1 3., 6 0 1 5., 6 0 1 6., 6 0 3 1. és
6 0 3 3. jogcíme alá tartozó bevételekből további előirányzatok nyújthatók.
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(folytatás)

08 03 50 01

(folytatás)
Az Európai Atomenergia-közösség és Svájc közötti együttműködési megállapodásokból és a többoldalú Európai Fúziós
Fejlesztési Megállapodásból (EFDA) származó bevételeket a bevételi kimutatás 6 0 1 1. és 6 0 1 2. jogcíme alatt kell
elszámolni, és e bevételekből a költségvetési rendelet 21. cikke alapján további előirányzatok nyújthatók.

08 03 50 02

Az Európai Gazdasági Térségen kívüli harmadik felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból származó
előirányzatok (2014 előtt)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

6 831,01

Kifizetések

13 653 880,91

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport a 2014 előtti időszakban a kutatási és technológiafejlesztési projektekben részt vevő, az Európai
Gazdasági Térségen kívüli harmadik felek vagy harmadik országok kiegészítő hozzájárulásaiból származó bevételekhez
tartozó kiadások fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban a bevételi kimutatás 6 0 1 3., 6 0 1 5., 6 0 1 6., 6 0 3 1. és
6 0 3 3. jogcíme alá tartozó bevételekből további előirányzatok nyújthatók.
Az Európai Atomenergia-közösség és Svájc közötti együttműködési megállapodásokból és a többoldalú Európai Fúziós
Fejlesztési Megállapodásból (EFDA) származó bevételeket a bevételi kimutatás 6 0 1 1. és 6 0 1 2. jogcíme alatt kell
elszámolni, és e bevételekből a költségvetési rendelet 21. cikke alapján további előirányzatok nyújthatók.

08 03 51

Az Euratom korábbi kutatási keretprogramjának lezárása (2007–2013)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

16 387 468

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

39 796 544

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

300 085,79

Kifizetések

58 351 931,66

Megjegyzések

Az előirányzat az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.
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08 03 51

(folytatás)
A program két tematikus területre vonatkozik:
Az atommagfúzió kutatása az alapkutatástól a technológiafejlesztésig, a nagyméretű létesítmények építéséig és a
szakmai továbbképzési és oktatási tevékenységekig számos kérdést felölel. Az atommagfúzió a tiszta energiával való
ellátás szinte korlátlan lehetőségét nyújtja, az ITER pedig a következő döntő fontosságú lépés e végső cél eléréséhez. Az
ITER projekt megvalósítása tehát az Európai Unió jelenlegi stratégiájának középpontjában áll. Az ITER hasznosításának
előkészítése, valamint annak a technológiai és tudásalapnak a kialakítása érdekében, amelyre az ITER üzemeltetése során
és azon túl egyaránt szükség lesz, a projektet erős és koncentrált európai kutatás-fejlesztési programnak kell kísérnie.
Az atommaghasadás kutatásának célja szilárd tudományos és műszaki alapokat teremteni a hosszú élettartamú
radioaktív hulladékok biztonságos kezelésére vonatkozó gyakorlat fejlődésének felgyorsítása érdekében, ösztönözni a
nukleáris energia biztonságosabb, erőforrás-hatékonyabb és költséghatékony hasznosítását, és erős, társadalmilag
elfogadott rendszert biztosítani az ember és a környezet ionizáló sugárzás elleni védelme érdekében.
Jogalap
Az Európai Atomenergia-közösség (Euratom) nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjáról (2007–2011) szóló, 2006. december 18-i 2006/970/Euratom tanácsi határozat (HL L 400., 2006.12.30.,
61. o.).
Az Európai Atomenergia-közösség hetedik keretprogramjának (2007–2011) cselekvéseiben a vállalkozások, a kutatóközpontok és az egyetemek részvételére, valamint a kutatási eredmények terjesztésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2006. december 19-i 1908/2006/Euratom tanácsi rendelet (HL L 400., 2006.12.30., 1. o.).
Az Európai Atomenergia-közösség (Euratom) nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjának (2007–2011) végrehajtására irányuló egyedi programról szóló, 2006. december 19-i 2006/976/Euratom
tanácsi határozat (HL L 400., 2006.12.30., 405. o.).
Az Európai Atomenergia-közösség nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre vonatkozó keretprogramjáról
(2012–2013) szóló, 2011. december 19-i 2012/93/Euratom tanácsi határozat (HL L 47., 2012.2.18., 25. o.).
Az Európai Atomenergia-közösség keretprogramjának (2012–2013) közvetett cselekvései esetében a vállalkozások, a
kutatóközpontok és az egyetemek részvételére, valamint a kutatási eredmények terjesztésére vonatkozó szabályok
megállapításáról szóló, 2011. december 19-i 139/2012/Euratom tanácsi rendelet (HL L 47., 2012.2.18., 1. o.).
Az Európai Atomenergia-közösség nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre vonatkozó keretprogramjának
(2012–2013) végrehajtására irányuló, közvetett cselekvések útján megvalósuló egyedi programról szóló, 2011.
december 19-i 2012/94/Euratom tanácsi határozat (HL L 47., 2012.2.18., 33. o.).

08 03 52

Az Euratom korábbi kutatási keretprogramjainak lezárása (2007 előtt)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

194 291

Kötelezettségvállalások

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

394 545

Kötelezettségvállalások

3 217,43

Kifizetések

148 044,18

L 48/824

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2016.2.24.

BIZOTTSÁG
08. CÍM — KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ

08 03. ALCÍM — EURATOM-PROGRAM – KÖZVETETT CSELEKVÉSEK (folytatás)

08 03 52

(folytatás)
Megjegyzések
Ez az előirányzat az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.
Jogalap
Az Európai Atomenergia-közösség számára végzett közösségi kutatási és képzési tevékenységek keretprogramjáról
(1994–1998) szóló, 1994. április 26-i 94/268/Euratom tanácsi határozat (HL L 115., 1994.5.6., 31. o.).
Az Európai Atomenergia-közösség kutatási és képzési tevékenységekre vonatkozó keretprogramjáról (1994–1998)
szóló 94/268/Euratom határozatnak az Osztrák Köztársaságnak, a Finn Köztársaságnak és a Svéd Királyságnak az
Európai Unióhoz való csatlakozását követő kiigazításáról szóló, 1996. március 4-i 96/253/Euratom tanácsi határozat
(HL L 86., 1996.4.4., 72. o.).
Az Európai Közösség negyedik kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó keretprogramjáról (1994–1998) szóló 1110/94/EK határozatnak az Osztrák Köztársaságnak, a Finn Köztársaságnak és a Svéd
Királyságnak az Európai Unióhoz való csatlakozását követő adaptálásáról szóló, 1996. március 25-i 616/96/EK európai
parlamenti és tanácsi határozat (HL L 86., 1996.4.4., 69. o.).
Az Európai Atomenergia-közösség (Euratom) számára végzett kutatásfejlesztési tevékenységek ötödik keretprogramjáról
(1998–2002) szóló, 1998. december 22-i 1999/64/Euratom tanácsi határozat (HL L 26., 1999.2.1., 34. o.).
Az Európai Atomenergia-közösségnek (Euratom) az Európai Kutatási Térség létrehozását előmozdító, hatodik nukleáris
kutatási és képzési keretprogramjáról szóló, 2002. június 3-i 2002/668/Euratom tanácsi határozat (HL L 232.,
2002.8.29., 34. o.).
A nukleáris energiára irányuló kutatást és képzést szolgáló egyedi program (Euratom) (2002–2006) elfogadásáról szóló,
2002. szeptember 30-i 2002/837/Euratom tanácsi határozat (HL L 294., 2002.10.29., 74. o.).
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BIZOTTSÁG
08. CÍM — KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ

08 05. ALCÍM — A SZÉN- ÉS ACÉLIPARI KUTATÁSI ALAP KUTATÁSI PROGRAMJA
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

%
2014–2016.
évi
kifizetések

Kifizetések

08 05

A SZÉN- ÉS ACÉLIPARI
KUTATÁSI ALAP
KUTATÁSI PROGRAMJA

08 05 01

Acélipari kutatási
program

1,1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

35 644 823,— 35 177 770,27

08 05 02

Szénipari kutatási
program

1,1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

14 906 689,— 13 776 454,34

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

50 551 512,— 48 954 224,61

08 05. alcím –
Összesen

Megjegyzések
A Szén- és Acélipari Kutatási Alap olyan innovatív programokat finanszíroz minden évben, amelyek javítják az Unió
szén- és acéliparának biztonságosságát, hatékonyságát és versenyképességét. Az Alap 2002-ben jött létre az Európai
Szén- és Acélközösség sikereinek életben tartására. A források megosztását a szén- és az acélipar között (27,2 %, illetve
72,8 %) az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az ESZAK-Szerződés lejártának pénzügyi következményeiről és a Szén- és Acélipari Kutatási Alapról szóló jegyzőkönyv végrehajtásához szükséges intézkedések
megállapításáról szóló, 2003. február 1-i 2003/76/EK tanácsi határozat (HL L 29., 2003.2.5., 22. o.) rögzíti.
08 05 01

Acélipari kutatási program
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

35 644 823,—

Kifizetések

35 177 770,27

Megjegyzések
Az acélipari kutatási program az acélgyártás eljárásainak fejlesztését célozza a termékminőség és a termelékenység
javítása érdekében. A tervezett fejlesztésekhez szervesen hozzátartozik a kibocsátások, az energiafelhasználás és a
környezeti hatások csökkentése éppúgy, mint a nyersanyag-felhasználás ésszerűsítése és az erőforrások megőrzése.
Jogalap
A Szén- és Acélipari Kutatási Alap Kutatási Programjának elfogadásáról és az e programra vonatkozó többéves technikai
iránymutatásokról szóló, 2008. április 29-i 2008/376/EK tanácsi határozat (HL L 130., 2008.5.20., 7. o.).
08 05 02

Szénipari kutatási program
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

14 906 689,—

Kifizetések

13 776 454,34
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BIZOTTSÁG
08. CÍM — KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ

08 05. ALCÍM — A SZÉN- ÉS ACÉLIPARI KUTATÁSI ALAP KUTATÁSI PROGRAMJA (folytatás)

08 05 02

(folytatás)
Megjegyzések
A szénipari kutatási program célja a bányászati termelés összköltségeinek csökkentése, a termékek minőségének
fejlesztése, valamint a szénfelhasználás költségeinek csökkentése. A kutatási projekteknek tudományos és technológiai
értelemben előrelépést kell felmutatniuk emellett a szénlelőhelyek viselkedésének megértésében és a velük való
gazdálkodás területén is, különös tekintettel a kőzetnyomásra, a gázkibocsátásokra, a robbanásveszélyre, a szellőztetési
igényekre és a bányászati műveletekre hatást gyakoroló minden más tényezőre. Az ilyen célú kutatási projekteknek
olyan eredményeket kell tudniuk előirányozni, amelyek rövid vagy középtávon az Unió széntermelésének jelentős
részére alkalmazhatók lehetnek.
Jogalap
A Szén- és Acélipari Kutatási Alap Kutatási Programjának elfogadásáról és az e programra vonatkozó többéves technikai
iránymutatásokról szóló, 2008. április 29-i 2008/376/EK tanácsi határozat (HL L 130., 2008.5.20., 7. o.).
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09. CÍM
TARTALMAK, TECHNOLÓGIÁK ÉS KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK
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BIZOTTSÁG
09. CÍM — TARTALMAK, TECHNOLÓGIÁK ÉS KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK

09. CÍM
TARTALMAK, TECHNOLÓGIÁK ÉS KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK
Az előirányzatok (2016 és 2015) és az egyenleg (2014) általános összegzése
Cím
Alcím

09 01

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

A „TARTALMAK, TECHNOLÓGIÁK ÉS
KOMMUNIKÁCIÓS
HÁLÓZATOK” SZAKPOLITIKAI TERÜLET IGAZGATÁSI KIADÁSAI

09 02

DIGITÁLIS EGYSÉGES
PIAC

09 03

EURÓPAI HÁLÓZATFINANSZÍROZÁSI ESZKÖZ
– TÁVKÖZLŐ
HÁLÓZATOK

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

117 303 475

117 303 475

115 875 353

115 875 353

133 662 500,79

133 662 500,79

19 583 000

20 817 000

18 396 755

19 230 445

18 955 811,10

17 047 935,97

140 417 661

79 544 909

91 642 770

72 471 741

86 634 073,06

5 706 591,58

09 04

HORIZONT 2020

1 396 861 728

2 027 749 775

1 506 779 569

09 05

KREATÍV EURÓPA

129 148 500

127 641 498

123 120 000

1 803 314 364

2 373 056 657

1 855 814 447

09. cím – Összesen

2014. évi teljesítés

1 525 102 580 1 474 801 963,88 1 035 193 554,99
121 683 724

135 615 165,07

142 883 510,73

1 854 363 843 1 849 669 513,90 1 334 494 094,06
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09. CÍM
TARTALMAK, TECHNOLÓGIÁK ÉS KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK

09 01. ALCÍM — A „TARTALMAK, TECHNOLÓGIÁK ÉS KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK” SZAKPOLITIKAI TERÜLET IGAZGATÁSI
KIADÁSAI

Az 1., 2., 3. és 5. jogcímcsoport részletezése a(z) XX 01. fejezetben található.
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

PK

09 01

A „TARTALMAK, TECHNOLÓGIÁK ÉS
KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK”
SZAKPOLITIKAI TERÜLET IGAZGATÁSI
KIADÁSAI

09 01 01

A „Tartalmak, technológiák és
kommunikációs hálózatok” szakpolitikai
területen foglalkoztatott tisztviselőkkel
és ideiglenes alkalmazottakkal
kapcsolatos kiadások
5,2

09 01 02

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

43 222 990

42 390 372

43 558 797,68

100,78

A „Tartalmak, technológiák és
kommunikációs hálózatok” szakpolitikai
területen foglalkoztatott külső munkatársakkal kapcsolatos és egyéb igazgatási
kiadások

09 01 02 01 Külső munkatársak

5,2

2 536 752

2 100 737

2 020 819,66

79,66

09 01 02 11 Egyéb igazgatási kiadások

5,2

1 891 695

1 682 837

1 837 401,—

97,13

09 01 02. jogcímcsoport – Részösszeg

4 428 447

3 783 574

3 858 220,66

87,12

A „Tartalmak, technológiák és
kommunikációs hálózatok” szakpolitikai
terület információs és kommunikációs
technológiai eszközökkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásai
5,2

2 758 538

2 691 197

3 145 807,19

114,04

497 000

323 000

193 643,—

38,96

1 414 980

1 374 030

1 427 720,26

100,90

1 911 980

1 697 030

1 621 363,26

84,80

43 255 948

43 000 000

48 584 372,—

112,32

09 01 03

09 01 04

A „Tartalmak, technológiák és
kommunikációs hálózatok” szakpolitikai
terület tevékenységeihez és programjaihoz kapcsolódó támogatási kiadások

09 01 04 01 Támogatási kiadások az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz számára –
Információs és kommunikációs technológiák (ikt)
09 01 04 02 A Kreatív Európa Program – Média
alprogram támogatási kiadásai

1,1
3

09 01 04. jogcímcsoport – Részösszeg
09 01 05

A „Tartalmak, technológiák és
kommunikációs hálózatok” szakpolitikai
terület tevékenységeihez és programjaihoz kapcsolódó támogatási kiadások

09 01 05 01 A kutatási és innovációs programokat: a
„Horizont 2020” keretprogramot
végrehajtó tisztviselőkkel és ideiglenes
alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

1,1
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09. CÍM — TARTALMAK, TECHNOLÓGIÁK ÉS KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK

09 01. ALCÍM — A „TARTALMAK, TECHNOLÓGIÁK ÉS KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK” SZAKPOLITIKAI TERÜLET IGAZGATÁSI
KIADÁSAI (folytatás)
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

09 01 05

Megnevezés

PK

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

(folytatás)

09 01 05 02 A kutatási és innovációs programokat: a
Horizont 2020 keretprogramot
végrehajtó külső munkatársak

1,1

11 242 239

11 423 259

12 312 717,—

109,52

09 01 05 03 A kutatási és innovációs programok: a
Horizont 2020 keretprogram egyéb igazgatási kiadásai

1,1

10 483 333

10 889 921

20 581 223,—

196,32

09 01 05. jogcímcsoport – Részösszeg

64 981 520

65 313 180

81 478 312,—

125,39

09 01. alcím – Összesen

117 303 475

115 875 353

133 662 500,79

113,95

09 01 01

A „Tartalmak, technológiák és kommunikációs hálózatok” szakpolitikai területen foglalkoztatott tisztviselőkkel és
ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

43 222 990

2014. évi teljesítés

42 390 372

43 558 797,68

09 01 02

A „Tartalmak, technológiák és kommunikációs hálózatok” szakpolitikai területen foglalkoztatott külső
munkatársakkal kapcsolatos és egyéb igazgatási kiadások

09 01 02 01

Külső munkatársak
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2 536 752

09 01 02 11

2014. évi teljesítés

2 100 737

2 020 819,66

Egyéb igazgatási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

1 891 695

09 01 03

2014. évi teljesítés

1 682 837

1 837 401,—

A „Tartalmak, technológiák és kommunikációs hálózatok” szakpolitikai terület információs és kommunikációs
technológiai eszközökkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásai
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

2 758 538

2014. évi teljesítés

2 691 197

3 145 807,19

2016.2.24.
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09. CÍM — TARTALMAK, TECHNOLÓGIÁK ÉS KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK

09 01. ALCÍM — A „TARTALMAK, TECHNOLÓGIÁK ÉS KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK” SZAKPOLITIKAI TERÜLET IGAZGATÁSI
KIADÁSAI (folytatás)

09 01 04

A „Tartalmak, technológiák és kommunikációs hálózatok” szakpolitikai terület tevékenységeihez és programjaihoz
kapcsolódó támogatási kiadások

09 01 04 01

Támogatási kiadások az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz számára – Információs és kommunikációs technológiák
(ikt)
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

497 000

2014. évi teljesítés

323 000

193 643,—

Megjegyzések
Az előirányzat az e jogcím alá tartozó program vagy intézkedések célkitűzéseinek eléréséhez közvetlenül kapcsolódó
tanulmányokkal, szakértői találkozókkal, tájékoztatással és kiadványokkal kapcsolatos kiadások, valamint minden más
technikai és igazgatási jellegű segítségnyújtáshoz kapcsolódó kiadás fedezésére szolgál, kivéve a Bizottság által eseti
jellegű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett hatósági feladatokat.
Az előirányzat emellett a program vagy a fellépések meghatározásával, előkészítésével, irányításával, figyelemmel
kísérésével, ellenőrzésével és felülvizsgálatával kapcsolatos technikai és/vagy igazgatási jellegű segítségnyújtáshoz
kapcsolódó kiadások fedezésére is szolgál.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
Jogalap
Lásd a 09 03 01., a 09 03 02. és a 09 03 03. jogcímcsoportot.
09 01 04 02

A Kreatív Európa Program – Média alprogram támogatási kiadásai
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

1 414 980

2014. évi teljesítés

1 374 030

1 427 720,26

Megjegyzések
Korábbi 15 01 04 02. jogcím (részben)
Az előirányzat a Kreatív Európa program irányításához és a céljainak megvalósításához szükséges előkészítő, nyomonkövetési, értékelési és promóciós tevékenységekhez tartozó kiadások fedezésére szolgál; különös tekintettel a tanulmányokra, szakértői találkozókra, tájékoztatási és kommunikációs tevékenységekre – ideértve az Unió politikai
prioritásainak intézményi kommunikációját is –, amennyiben azok e jogcím általános célkitűzéseivel kapcsolatosak,
továbbá az információfeldolgozásra és -cserére összpontosító IT-hálózatokkal kapcsolatos kiadásokra, valamint a
program igazgatása tekintetében a Bizottság által viselt összes egyéb technikai és adminisztratív segítségnyújtáshoz
kapcsolódó kiadásra.
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BIZOTTSÁG
09. CÍM — TARTALMAK, TECHNOLÓGIÁK ÉS KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK

09 01. ALCÍM — A „TARTALMAK, TECHNOLÓGIÁK ÉS KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK” SZAKPOLITIKAI TERÜLET IGAZGATÁSI
KIADÁSAI (folytatás)

09 01 04

(folytatás)

09 01 04 02

(folytatás)
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
A tagjelölt országok és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók, az engedélyezett
igazgatási kiadások és a programra meghatározott teljes előirányzat összegének arányában.
Az európai szomszédsági térségbe tartozó országok által az ezen országokkal együtt az uniós programokban való
részvételükre vonatkozó keretmegállapodások alapján meghatározott eljárásokkal összhangban az uniós programokban
való részvétel céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből
a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók, az engedélyezett igazgatási kiadások és a programra meghatározott teljes előirányzat összegének arányában.
A Svájci Államszövetség által az uniós programokban való részvétel céljából adott hozzájárulásokból származó, a
bevételi kimutatás 6 0 3 3. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban további előirányzatok nyújthatók, az engedélyezett igazgatási kiadások és a programra meghatározott teljes előirányzat összegének arányában.
Jogalap
Lásd a 15 04. alcímet.

09 01 05

A „Tartalmak, technológiák és kommunikációs hálózatok” szakpolitikai terület tevékenységeihez és programjaihoz
kapcsolódó támogatási kiadások

09 01 05 01

A kutatási és innovációs programokat: a „Horizont 2020” keretprogramot végrehajtó tisztviselőkkel és ideiglenes
alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

43 255 948

2015. évi előirányzatok

43 000 000

2014. évi teljesítés

48 584 372,—

Megjegyzések
Az előirányzat a kutatási és innovációs programokat: a „Horizont 2020” keretprogramot végrehajtó és az engedélyezett
létszámtervek alapján a nem nukleáris programok közvetett cselekvéseivel összefüggésben foglalkoztatott tisztviselőkre
és ideiglenes alkalmazottakra vonatkozó kiadások fedezésére szolgál, beleértve az uniós küldöttségeken foglalkoztatott
tisztviselőket és ideiglenes alkalmazottakat is.
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BIZOTTSÁG
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09 01. ALCÍM — A „TARTALMAK, TECHNOLÓGIÁK ÉS KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK” SZAKPOLITIKAI TERÜLET IGAZGATÁSI
KIADÁSAI (folytatás)

09 01 05

(folytatás)

09 01 05 01

(folytatás)
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
Jogalap
Lásd a 09 04. alcímet.

09 01 05 02

A kutatási és innovációs programokat: a Horizont 2020 keretprogramot végrehajtó külső munkatársak
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

11 242 239

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

11 423 259

12 312 717,—

Megjegyzések
Az előirányzat a „kutatási és innovációs programokat: a „Horizont 2020” keretprogramot a nem nukleáris programok
közvetett cselekvései vonatkozásában végrehajtó külső munkatársak igénybevételével kapcsolatos kiadások fedezésére
szolgál, beleértve az uniós küldöttségeken alkalmazott külső munkatársakat is.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
Jogalap
Lásd a 09 04. alcímet.
09 01 05 03

A kutatási és innovációs programok: a Horizont 2020 keretprogram egyéb igazgatási kiadásai
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

10 483 333

2015. évi előirányzatok

10 889 921

2014. évi teljesítés

20 581 223,—
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BIZOTTSÁG
09. CÍM — TARTALMAK, TECHNOLÓGIÁK ÉS KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK

09 01. ALCÍM — A „TARTALMAK, TECHNOLÓGIÁK ÉS KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK” SZAKPOLITIKAI TERÜLET IGAZGATÁSI
KIADÁSAI (folytatás)

09 01 05

(folytatás)

09 01 05 03

(folytatás)
Megjegyzések
Az előirányzat a kutatási és innovációs programoknak: a „Horizont 2020” keretprogramnak a nem nukleáris
programok közvetett cselekvései vonatkozásában végzett teljes irányítására vonatkozó egyéb igazgatási kiadások
fedezésére szolgál, beleértve az uniós küldöttségeken alkalmazott munkatársakkal kapcsolatban felmerülő egyéb igazgatási kiadásokat is.
Az előirányzat az e jogcím alá tartozó program vagy intézkedések célkitűzéseinek eléréséhez közvetlenül kapcsolódó
tanulmányokkal, szakértői találkozókkal, tájékoztatással és kiadványokkal kapcsolatos kiadások, valamint minden más
technikai és igazgatási jellegű segítségnyújtáshoz kapcsolódó kiadás fedezésére szolgál, kivéve a Bizottság által eseti
jellegű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett hatósági feladatokat.
Célja továbbá, hogy fedezze a program vagy projektek meghatározásával, előkészítésével, irányításával, figyelemmel
kísérésével, ellenőrzésével és felülvizsgálatával kapcsolatos technikai és igazgatási jellegű segítségnyújtáshoz, így például
a konferenciákhoz, műhelytalálkozókhoz, szemináriumokhoz, informatikai rendszerek fejlesztéséhez és karbantartásához, kiküldetésekhez, képzésekhez és reprezentációhoz kapcsolódó kiadásokat.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
Jogalap
Lásd a 09 04. alcímet.
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BIZOTTSÁG
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09 02. ALCÍM — DIGITÁLIS EGYSÉGES PIAC
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK

09 02

DIGITÁLIS EGYSÉGES
PIAC

09 02 01

Az elektronikus
hírközlés területére
vonatkozó uniós politika
meghatározása és végrehajtása
1,1

09 02 03

09 02 04

09 02 05

Kötelezettségvállalások

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

% 2014–
2016. évi
kifizetések

4 100 000

3 258 000

3 702 485

3 188 254,46

2 817 710,61

68,72

Az Európai Uniós
Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség
(ENISA)
1,1 10 070 000 10 070 000

9 100 612

9 100 612

9 085 457,86

9 085 457,86

90,22

Az Európai Elektronikus
Hírközlési Szabályozók
Testülete (BEREC) –
Hivatal
1,1

4 072 000

4 072 000

3 498 143

3 498 143

4 162 873,64

4 162 792,—

102,23

A digitális tartalommal,
valamint az audiovizuális ágazattal és
egyéb médiaágazatokkal
kapcsolatos intézkedések

1 061 000

1 200 000

1 040 000

1 087 338

1 019 225,14

150 215,14

12,52

3

3 530 000

Kifizetések

2015. évi előirányzatok

09 02 77

Kísérleti projektek és
előkészítő intézkedések

09 02 77 02

Kísérleti projekt – A
médiapluralizmus
ellenőrzésére szolgáló
eszköz végrehajtása

3

p.m.

p.m.

p.m.

326 889

500 000,—

426 079,92

Kísérleti projekt – A
sajtó- és médiaszabadság
európai központja

3

p.m.

400 000

p.m.

764 978

1 000 000,—

405 680,44

101,42

Előkészítő intézkedés – A
sajtó- és médiaszabadság
európai központja
3

500 000

600 000

1 000 000

500 000

Előkészítő intézkedés – A
médiapluralizmus
ellenőrzésére szolgáló
eszköz végrehajtása
3

350 000

375 000

500 000

250 000

850 000

1 375 000

1 500 000

1 841 867

1 500 000,—

831 760,36

60,49

19 583 000 20 817 000 18 396 755 19 230 445 18 955 811,10 17 047 935,97

81,89

09 02 77 03

09 02 77 04

09 02 77 05

09 02 77. jogcímcsoport –
Részösszeg
09 02. alcím –
Összesen
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09 02. ALCÍM — DIGITÁLIS EGYSÉGES PIAC (folytatás)

09 02 01

Az elektronikus hírközlés területére vonatkozó uniós politika meghatározása és végrehajtása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

3 530 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

4 100 000

Kötelezettségvállalások

3 258 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

3 702 485

3 188 254,46

Kifizetések

2 817 710,61

Megjegyzések
Korábbi 09 02 01. és (részben) 12 02 01. jogcímcsoport
Ez az előirányzat olyan intézkedések kiadásainak fedezésére szolgál, amelyek célja:
— a versenyt, a beruházásokat és a növekedést jobban elősegítő szabályozási keret koordinálása az elektronikus
kommunikáció területét érintő valamennyi kérdésben, úgymint gazdasági elemzések, hatásvizsgálatok, a szakpolitika fejlesztése és a jogszabályi rendelkezések tiszteletben tartásának ellenőrzése,
— az elektronikus hírközlő hálózatokkal és elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal kapcsolatos uniós szakpolitika
végrehajtása és felülvizsgálata a dinamikusan fejlődő ágazatban jelentkező kihívásokra megoldást nyújtó kezdeményezések elindítása céljából (az elektronikus kommunikáció közelítése az audiovizuális és tartalomszolgáltatáshoz),
— a digitális egységes piac megvalósításának elősegítése a széles sávú rendszerekre vonatkozó célkitűzésekkel
kapcsolatos fellépések révén, szabályozáson, szakpolitikai és közforrásból származó pénzügyi támogatáson
keresztül, ideértve a kohéziós politikával való koordinációt az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó területeken,
— olyan szakpolitikák és koordinációs intézkedések kialakítása, amelyek biztosítják, hogy a tagállamok végrehajtják a
széles sávra vonatkozó nemzeti tervüket a helyhez kötött és a mobil infrastruktúrák, valamint ezek lehetséges
közelítése vonatkozásában, ideértve az uniós és tagállami szintű állami beavatkozások(ok) koherenciáját és gazdasági
hatékonyságát,
— szakpolitika és jogszabályok kidolgozása, különös figyelemmel az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus
hírközlési szolgáltatások hozzáférésével és engedélyezésével kapcsolatos kérdésekre, mindenekelőtt az interoperabilitásra, az összekapcsolásra, az építési munkálatokra, a szabályozók függetlenségére és az egységes piac
erősítésére irányuló új intézkedésekre,
— a vonatkozó jogszabályok valamennyi tagállamban történő nyomon követésének és végrehajtásának elősegítése,
— a kötelezettségszegési eljárások koordinálásának biztosítása, valamint az állami támogatásokra vonatkozó, releváns
kérdésekkel kapcsolatos tájékoztatás,
— szakpolitika és jogszabályok kidolgozása, különös tekintettel a kiskereskedelmi és a fogyasztókat érintő kérdésekre,
mindenekelőtt a hálózatsemlegességre, a kapcsolásra, a roamingra, a kereslet és a felhasználás ösztönzésére,
valamint az egyetemes szolgáltatásra,
— a nemzeti szabályozó hatóság által alkalmazandó, következetes, piaci alapú szabályozás kialakítása és végrehajtása,
valamint az említett hatóságoktól érkező egyedi bejelentésekre történő reagálás, mindenekelőtt az érintett piacok, a
verseny és a megfelelő szabályozói beavatkozás tekintetében, különösen az újgenerációs hozzáférési hálózatok
kapcsán,
— általános politikák kidolgozása, amelyek biztosítják, hogy a tagállamok irányítsák a teljes alkalmazási spektrumot,
beleértve a belső piac különböző területeit, mint az elektronikus kommunikáció, a széles sávú internet és az
innováció,
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09 02. ALCÍM — DIGITÁLIS EGYSÉGES PIAC (folytatás)

09 02 01

(folytatás)
— a kommunikációs szolgáltatásokra vonatkozó szabályozási csomag végrehajtásának előmozdítása és figyelemmel
kísérése (beleértve az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (keretirányelv) (HL L 108.,
2002.4.24., 33. o.) 7. cikke szerinti eljárást is),
— harmadik országok számára annak lehetővé tétele, hogy olyan politikát folytassanak, amelynek eredményeként
piacaikat az Európai Unióban meglévő mértékben tudják megnyitni,
— a rádióspektrum-politikai program végrehajtásának elősegítése és ellenőrzése (az egy többéves rádióspektrumpolitikai program létrehozásáról szóló, 2012. március 14-i 243/2012/EU európai parlamenti és tanácsi határozat
(HL L 81., 2012.3.21., 7. o.).
— szerzői jogokra, különösen a szerzői jogi védelem alatt álló online tartalom digitális egységes piacon történő
terjesztésére vonatkozó szakpolitikák kidolgozása uniós szinten, ideértve az uniós és tagállami szintű szabályozási
keretből adódó jogi vagy gazdasági korlátok elemzését,
— az Unióban a digitális egységes piacon folytatott e-kereskedelemre vonatkozó, különösen a belső piacon az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól szóló, 2000. június 8-i 2000/31/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelvvel (Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv) (HL L 178., 2000.7.17., 1. o.) kapcsolatos szakpolitikák kidolgozása, végrehajtása és
figyelemmel kísérése, ideértve az e-kereskedelem belső piaci szabályozási kerete, illetve a kapcsolódó intézkedésekből adódó jogi vagy gazdasági korlátok elemzését,
— a valódi többszereplős modell szerint irányított internet stabilitásának és biztonságának megőrzését célzó fellépések
támogatása az elektronikus kommunikáció által jelentett gazdasági és társadalmi lehetőségek teljes kihasználása
érdekében,
— az Európai Bizottság „Internetpolitika és internetirányítás: Európa szerepe az internetirányítás jövőjének alakításában” című közleménye (COM(2014) 72 final) végrehajtásának folytatása, valamint a tagállamok az internetirányításról szóló, 2014. november 27-i tanácsi következtetésekben és az Európai Parlament az Internetirányítási
Fórum megbízatásának megújításáról szóló 2015. február 11-i állásfoglalásában (2015/2526(RSP) kifejezett konkrét
felhívásainak nyomon követése,
— az Internetirányítási Fórum folyamatos pénzügyi támogatásának biztosítása, valamint az internetirányításról
folytatott páneurópai párbeszéd (EuroDIG) pénzügyi támogatásának biztosítása a pénzügyi stabilitásuk és ezáltal a
működőképességük biztosítása érekében; ez magában foglalja a különböző, mindkét fórumhoz kapcsolódó, azok
hatásának fokozására irányuló kezdeményezések pénzügyi támogatását is,
— figyelemfelhívás az információs és kommunikációs technológiák jelentőségére a 2015 utáni időszakra vonatkozó
fenntartható fejlesztési célok kidolgozásakor, ideértve a kapacitás- és bizalomépítő intézkedéséket a harmadik
országoknak szóló elektronikus kommunikáció területén.
Az intézkedések konkrét célkitűzései:
— uniós szakpolitika és stratégia kidolgozása a hírközlési szolgáltatások és hálózatok terén (beleértve az elektronikus
hírközlés és az audiovizuális környezet közötti konvergenciát, az internettel kapcsolatos szempontokat stb.),
— rádióspektrum-politika kidolgozása az Unióban,
— a mobil és a műholdas hírközlési ágazat tevékenységeinek fejlesztése, különösen a frekvenciák és a keresletösztönzés
terén,
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09 02. ALCÍM — DIGITÁLIS EGYSÉGES PIAC (folytatás)

09 02 01

(folytatás)
— helyzetelemzés és az említett területeken elfogadott jogszabályok, valamint az állami támogatásokkal kapcsolatos
határozatok vizsgálata,
— az ágazat pénzügyi helyzetének és a beruházásintenzitásnak a vizsgálata,
— e politikák és kezdeményezések koordinálása a nemzetközi környezet (például WRC, CEPT) vonatkozásában,
— a digitális egységes piaccal kapcsolatos tevékenységek és kezdeményezések fejlesztése,
— a kohéziós politikával kapcsolatos tevékenységek és kezdeményezések kidolgozása,
— rádióspektrum-politikai programmal összefüggő adatbázis fejlesztése és karbantartása, valamint a program nyomon
követéséhez és végrehajtásához kapcsolódó egyéb tevékenységek,
— az internetirányítás többszereplős modelljére vonatkozó uniós elképzelés promóciója és továbbfejlesztése.
Az intézkedések kiterjednek többek között elemzések és eredményjelentések készítésére, az érdekelt felekkel és a
lakossággal folytatott konzultációkra, közlemények és jogszabálytervezetek készítésére és a jogszabályok alkalmazásának
nyomon követésére, továbbá a 200/21/EK irányelv 7. cikke szerinti értesítések és konzultációk fordítására.
Az előirányzat főként elemzési szerződéseket és szakértői jelentéseket, meghatározott tanulmányokat, értékelési
jelentéseket, koordinációs tevékenységeket, támogatásokat és egyes intézkedések részleges finanszírozását fedezi.
Az előirányzat emellett az e jogcímcsoport alá tartozó program vagy intézkedések célkitűzéseinek eléréséhez
közvetlenül kapcsolódó szakértői találkozókkal, kommunikációs eseményekkel, tagdíjakkal, tájékoztatással és kiadványokkal kapcsolatos kiadások, valamint minden más technikai és igazgatási jellegű segítségnyújtáshoz kapcsolódó
kiadás fedezésére szolgál, kivéve a Bizottság által eseti jellegű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett hatósági
feladatokat.

Jogalap
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdésében szereplő, a Bizottság intézményi szintű előjogaiból eredő
feladat.

09 02 03

Az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

10 070 000

Kifizetések

10 070 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

9 100 612

2014. évi teljesítés

Kifizetések

9 100 612

Kötelezettségvállalások

9 085 457,86

Kifizetések

9 085 457,86
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BIZOTTSÁG
09. CÍM — TARTALMAK, TECHNOLÓGIÁK ÉS KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK

09 02. ALCÍM — DIGITÁLIS EGYSÉGES PIAC (folytatás)

09 02 03

(folytatás)

Megjegyzések

Az előirányzat az Ügynökség személyzeti és igazgatási kiadásainak (1. és 2. cím), valamint a munkaprogrammal
kapcsolatos operatív kiadásainak (3. cím) fedezésére szolgál.
Az Ügynökséget azért hozták létre, hogy fokozzák az Unió, a tagállamok és ennek következményeként az üzleti
közösség azzal kapcsolatos képességét, hogy megelőzze a hálózati és adatbiztonsági problémákat, foglalkozzon azokkal,
és reagáljon rájuk. E cél elérése érdekében az Ügynökség magas szintű szakértelmet fejleszt ki, és ösztönzi az állami és
magánszektor szereplői közötti kiterjedt együttműködést.
Az Ügynökség célja, hogy segítséget és tanácsot adjon a Bizottságnak és a tagállamoknak a hatáskörébe tartozó hálózati
és adatbiztonsági kérdésekről, és kérésre segítséget nyújtson a Bizottságnak a hálózati és adatbiztonsági kérdéseket
érintő uniós jogszabályok aktualizálását és kidolgozását célzó technikai előkészítő munkában.
Az Ügynökség köteles tájékoztatni az Európai Parlamentet és a Tanácsot az előirányzatoknak a működési és az
igazgatási kiadások közötti átcsoportosításáról.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását
és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
A 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet 16. cikkének megfelelően visszafizetett összegek címzett bevételnek
minősülnek (a költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének c) pontja), amelyet az általános bevételi kimutatás 6 6 0
0. jogcíme alatt kell feltüntetni.
A költségvetési rendelet 208. cikke, valamint a költségvetési keretrendeletnek a Közösségek által létrehozott egyes
szervekre vonatkozó releváns cikkei értelmében az Európai Parlament és a Tanács szerepe erősödött.
Az Ügynökség létszámtervét e szakasz „Személyzet” melléklete tartalmazza.
A 2016. évi uniós hozzájárulás összesen 10 120 000 EUR-t tesz ki. A többletből befolyó 50 000 EUR hozzáadódik a
költségvetésben szereplő 10 070 000 EUR összeghez.

Jogalap

Az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökségről (ENISA) és a 460/2004/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2013. május 21-i 526/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelet (HL L 165., 2013.6.18.,
41. o.).

L 48/840

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
09. CÍM — TARTALMAK, TECHNOLÓGIÁK ÉS KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK

09 02. ALCÍM — DIGITÁLIS EGYSÉGES PIAC (folytatás)

09 02 04

Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC) – Hivatal
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

4 072 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

4 072 000

Kötelezettségvállalások

3 498 143

2014. évi teljesítés

Kifizetések

3 498 143

Kötelezettségvállalások

4 162 873,64

Kifizetések

4 162 792,—

Megjegyzések
Az előirányzat a testület személyzeti és igazgatási kiadásainak (1. és 2. cím), valamint a munkaprogrammal kapcsolatos
operatív kiadásainak (3. cím) fedezésére szolgál.
A BEREC szakosodott és független szakértői tanácsadó testületként segíti a Bizottságot és a tagállami szabályozó
hatóságokat az elektronikus hírközlés uniós szabályozási keretének végrehajtásában, annak elősegítése érdekében, hogy
az Európai Unió egészében következetes szabályozói megközelítés alakuljon ki. A BEREC nem uniós szerv, és nem
rendelkezik jogi személyiséggel.
Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC) Hivatala jogi személyiséggel rendelkező uniós
szervként jött létre, amely szakmai és igazgatási támogatást nyújt a BEREC-nek az 1211/2009/EK rendelet által
ráruházott feladatok elvégzése során.
A Hivatal köteles tájékoztatni az Európai Parlamentet és a Tanácsot az előirányzatoknak a működési és az igazgatási
kiadások közötti átcsoportosításáról.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását
és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
A 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet 16. cikkének megfelelően visszafizetett összegek címzett bevételnek
minősülnek (a költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének c) pontja), amelyet az általános bevételi kimutatás 6 6 0
0. jogcíme alatt kell feltüntetni.
A költségvetési rendelet 208. cikke, valamint a költségvetési keretrendeletnek a Közösségek által létrehozott egyes
szervekre vonatkozó releváns cikkei értelmében az Európai Parlament és a Tanács szerepe erősödött.
A Hivatal létszámtervét e szakasz „Személyzet” melléklete tartalmazza.
A 2016. évi uniós hozzájárulás összesen 4 246 000 EUR-t tesz ki. A többletből befolyó 174 000 EUR hozzáadódik a
költségvetésben szereplő 4 072 000 EUR összeghez.
Jogalap
Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének (BEREC) és Hivatalának létrehozásáról szóló, 2009.
november 25-i 1211/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 337., 2009.12.18., 1. o.).
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BIZOTTSÁG
09. CÍM — TARTALMAK, TECHNOLÓGIÁK ÉS KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK

09 02. ALCÍM — DIGITÁLIS EGYSÉGES PIAC (folytatás)

09 02 05

A digitális tartalommal, valamint az audiovizuális ágazattal és egyéb médiaágazatokkal kapcsolatos intézkedések
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

1 061 000

Kötelezettségvállalások

1 200 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

1 040 000

Kötelezettségvállalások

1 087 338

Kifizetések

1 019 225,14

150 215,14

Megjegyzések
Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:
— a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási
rendelkezéseinek összehangolásáról szóló, 2010. március 10-i 2010/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv
(az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) (HL L 95., 2010.4.15., 1. o.) végrehajtása,
— a médiaszektor fejlődésének figyelemmel kísérése, beleértve a pluralizmusnak és a média szabadságának a kérdését,
valamint
— az audiovizuális ágazatra, valamint az ehhez kapcsolódó médiaágazatokra és tartalomiparra vonatkozó gazdasági és
jogi információk, illetve elemzések gyűjtése és terjesztése.
Az előirányzat az e jogcímcsoport alá tartozó intézkedések célkitűzéseinek eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tanulmányokkal, szakértői találkozókkal, tájékoztatással és kiadványokkal kapcsolatos kiadások, valamint minden más
technikai és igazgatási jellegű segítségnyújtáshoz kapcsolódó kiadás fedezésére szolgál, kivéve a Bizottság által eseti
jellegű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett hatósági feladatokat.
Jogalap
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdésében szereplő, a Bizottság intézményi szintű előjogaiból eredő
feladat.
09 02 77

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

09 02 77 02

Kísérleti projekt – A médiapluralizmus ellenőrzésére szolgáló eszköz végrehajtása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

326 889

Kötelezettségvállalások

500 000,—

Kifizetések

426 079,92

Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
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BIZOTTSÁG
09. CÍM — TARTALMAK, TECHNOLÓGIÁK ÉS KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK

09 02. ALCÍM — DIGITÁLIS EGYSÉGES PIAC (folytatás)

09 02 77

(folytatás)

09 02 77 02

(folytatás)
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

09 02 77 03

Kísérleti projekt – A sajtó- és médiaszabadság európai központja
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

p.m.

400 000

Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

p.m.

764 978

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 000 000,—

405 680,44

Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
09 02 77 04

Előkészítő intézkedés – A sajtó- és médiaszabadság európai központja
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

500 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

600 000

Kötelezettségvállalások

1 000 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

500 000

Megjegyzések
A sajtó- és médiaszabadság javasolt európai központja az Európai Unió Alapjogi Chartájából és a Sajtószabadság
Európai Chartájából következik azzal, hogy olyan európai szintű, egységes központként működne, ahová az újságírói
szervezetek, az egyének és médiaszereplők az említett charták vélelmezett megsértése esetén fordulhatnak. A központ
lesz az az egyetlen, egységes európai központ, amely nyomon követi és dokumentálja a jogsértéseket. Súlyos esetekben a
riasztójelzést fog leadni, például azáltal, hogy megszervezi a segítségnyújtást az arra rászoruló újságírók számára. A
központ a legkülönbözőbb forrásokból – többek között tudományos központoktól, Európa-szerte meglévő regionális
partnerektől és különféle újságírói szervezetektől – jutna információkhoz. A központ kiterjed majd a 28 tagállamra és a
tagjelölt országokra is.
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BIZOTTSÁG
09. CÍM — TARTALMAK, TECHNOLÓGIÁK ÉS KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK

09 02. ALCÍM — DIGITÁLIS EGYSÉGES PIAC (folytatás)

09 02 77

(folytatás)

09 02 77 04

(folytatás)
Az előkészítő intézkedés az uniós költségvetésből támogatott, már meglévő intézkedéseket fogja kiegészíteni. Konkrétabban a program a firenzei Európai Egyetemi Intézeten belül működő, a média sokszínűségével és szabadságával
foglalkozó, tudományos irányultságú központ gyakorlati, tevőleges párját fogja képezni. Ezenkívül kihasználja a
Bizottság részéről felállított „tömegtájékoztatás szabadságának és sokszínűségének magas szintű munkacsoportja” által,
illetve az Európai Parlament „A tömegtájékoztatás szabadságára vonatkozó irányadó szabályozás az EU-ban” című
2013. május 21-i állásfoglalása által teremtett lendületet.
Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

09 02 77 05

Előkészítő intézkedés – A médiapluralizmus ellenőrzésére szolgáló eszköz végrehajtása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

350 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

375 000

Kötelezettségvállalások

500 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

250 000

Megjegyzések
Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Ez az előkészítő intézkedés az Európai Parlament által 2013-ban és 2014-ben finanszírozott kísérleti projekt folytatása,
amelynek célja a médiapluralizmus ellenőrzésére szolgáló, a Bizottság felkérésére európai egyetemek konzorciuma által
2009-ben kidolgozott eszköz (az MPM) tesztelése és alkalmazása.
Az MPM kísérleti projektjét jelenleg dolgozza ki a Felsőfokú Tanulmányok Robert Schuman Központja/az Európai
Egyetemi Intézet mellett működő, a tömegtájékoztatás sokszínűségével és szabadságával foglalkozó, 2011-ben a
Bizottság által alapított tudományos központ (CMPF), amelynek célja, hogy az Unió e téren folytatott erőfeszítéseinek
részeként javítsa a médiapluralizmust és a médiaszabadságot Európában, valamint hogy felmérje, milyen intézkedésekre
van szükség uniós vagy nemzeti szinten e célkitűzések előmozdítása érdekében. A kísérleti projekt keretében a CMPF a
2009-es MPM továbbfejlesztett verzióját teszteli egy kilenc tagállamot magában foglaló reprezentatív mintán. Az
érintett országok a következők: Belgium, Bulgária, Dánia, Észtország, Franciaország, Görögország, Magyarország,
Olaszország és az Egyesült Királyság. Ezeket az országokat objektív kritériumok alapján választották ki, hogy biztosított
legyen a lehető legnagyobb fokú pártatlanság, és hogy lehetővé váljon az eltérő körülményekhez igazított végrehajtás.
Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
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BIZOTTSÁG
09. CÍM — TARTALMAK, TECHNOLÓGIÁK ÉS KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK

09 03. ALCÍM — EURÓPAI HÁLÓZATFINANSZÍROZÁSI ESZKÖZ – TÁVKÖZLŐ HÁLÓZATOK
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

09 03

EURÓPAI HÁLÓZATFINANSZÍROZÁSI
ESZKÖZ – TÁVKÖZLŐ
HÁLÓZATOK

09 03 01

Széles sávra vonatkozó
projektek előkészítése
állami és/vagy
magánforrásból
származó finanszírozás
céljából

09 03 02

09 03 03

PK Kötelezettségvállalások

1,1

p.m.

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

450 000

p.m.

0

A távközlési infrastrukturális projektekre
irányuló magánberuházások számára
kedvezőbb környezet
létrehozása – Széles sáv
az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz
keretében
1,1

37 287 000 18 643 500 35 575 000 35 799 319 17 499 729,16

0,—

0

A transzeurópai
digitális szolgáltatási
infrastruktúrák átjárhatóságának, fenntartható
telepítésének,
működtetésének és
fejlesztésének, valamint
európai szintű koordinációjának előmozdítása
1,1

103 130 661 60 166 409 56 067 770 29 687 199 69 134 343,90

293 720,81

0,49

09 03 51 01

A Biztonságosabb
internet program
(2009–2013) lezárása

1,1

p.m.

285 000

p.m.

A „Biztonságosabb
internet plusz” – Az
internet és az új online
technológiák biztonságosabb használatát
elősegítő program
lezárása

1,1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

285 000

p.m.

09 03 51. jogcímcsoport –
Részösszeg
09 03. alcím –
Összesen

09 03 01

Kifizetések

% 2014–
2016. évi
kifizetések

0,—

Korábbi programok
lezárása

3 056 060

Kötelezettségvállalások

0,—

09 03 51

09 03 51 02

Kifizetések

2014. évi teljesítés

3 929 163

p.m.
3 929 163

0,—

5 412 870,77 1 899,25

0,—

0,—

0,—

5 412 870,77 1 899,25

140 417 661 79 544 909 91 642 770 72 471 741 86 634 073,06

5 706 591,58

7,17

Széles sávra vonatkozó projektek előkészítése állami és/vagy magánforrásból származó finanszírozás céljából
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

450 000

Kötelezettségvállalások

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

3 056 060

Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Az e jogcímcsoport keretében megvalósuló fellépések hozzájárulnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz
célkitűzéseihez, a 283/2014/EU rendelet 3. cikke szerint.
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BIZOTTSÁG
09. CÍM — TARTALMAK, TECHNOLÓGIÁK ÉS KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK

09 03. ALCÍM — EURÓPAI HÁLÓZATFINANSZÍROZÁSI ESZKÖZ – TÁVKÖZLŐ HÁLÓZATOK (folytatás)

09 03 01

(folytatás)
Az e jogcímcsoport keretében megvalósuló fellépések tanulmányokon és az 1316/2013/EU rendelet 2. cikkében
meghatározott programtámogató fellépéseken, mindenekelőtt technikai segítségnyújtáson keresztül hozzájárulnak az
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz széles sávhoz kapcsolódó célkitűzéseihez.
Az e jogcímcsoport keretében megvalósuló fellépések jellemzően támogatásokon vagy közbeszerzésen keresztül
valósulnak meg a költségvetési rendelet 58. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti közvetlen irányítás vagy a
költségvetési rendelet 58. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerinti közvetett irányítás keretében.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
Jogalap
Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és
67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1316/2013/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 348., 2013.12.20., 129. o.) és különösen annak 5. cikke (2) bekezdésének a) pontja.
A távközlési infrastruktúrák területén működő transzeurópai hálózatokra vonatkozó iránymutatásokról és az 1336/97/
EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. március 11-i 283/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 86., 2014.3.21., 14. o.) és különösen annak 6. cikke (9) bekezdése és mellékletének 3. szakasza.

09 03 02

A távközlési infrastrukturális projektekre irányuló magánberuházások számára kedvezőbb környezet létrehozása –
Széles sáv az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

37 287 000

Kifizetések

18 643 500

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

35 575 000

Kifizetések

35 799 319

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

17 499 729,16

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Az e jogcímcsoport keretében megvalósuló fellépések hozzájárulnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz
célkitűzéseihez, amelyet a 283/2014/EU rendelet 3. cikke határozott meg.
Közös érdekű projekteket támogatnak a széles sávú hálózatok területén.
Az e jogcímcsoport keretében megvalósuló fellépések az 1316/2013/EU rendelet 7. cikke (4) bekezdésének megfelelően
pénzügyi eszközökkel járulnak hozzá a fenti célkitűzésekhez.
A költségek fedezik a 283/2014/EU rendelet 2. cikkében meghatározott széles sávú hálózatoknak nyújtandó pénzügyi
támogatást.
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
09. CÍM — TARTALMAK, TECHNOLÓGIÁK ÉS KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK

09 03. ALCÍM — EURÓPAI HÁLÓZATFINANSZÍROZÁSI ESZKÖZ – TÁVKÖZLŐ HÁLÓZATOK (folytatás)

09 03 02

(folytatás)
A pénzügyi eszközökből származó azon visszafizetések – beleértve a tőke-visszafizetéseket, a felszabadított biztosítékokat és a kölcsönök tőkeösszegének visszafizetését –, amelyeket a Bizottságnak visszafizettek és amelyeket a
bevételi kimutatás 6 3 4 1. tételében szerepeltettek a költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének megfelelően, a
költségvetési rendelet 140. cikke (6) bekezdése szerint ugyanazon pénzügyi eszközre fordíthatók.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
Jogalap
Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és
67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1316/2013/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 348., 2013.12.20., 129. o.) és különösen annak 7. cikke (4) bekezdése.
A távközlési infrastruktúrák területén működő transzeurópai hálózatokra vonatkozó iránymutatásokról és az 1336/97/
EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. március 11-i 283/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 86., 2014.3.21., 14. o.) és különösen annak 6. cikke (7) bekezdése és melléklete 2. szakasza.

09 03 03

A transzeurópai digitális szolgáltatási infrastruktúrák átjárhatóságának, fenntartható
működtetésének és fejlesztésének, valamint európai szintű koordinációjának előmozdítása

telepítésének,

Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

103 130 661

Kifizetések

60 166 409

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

56 067 770

Kifizetések

29 687 199

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

69 134 343,90

Kifizetések

293 720,81

Megjegyzések
Az e jogcímcsoport keretében megvalósuló fellépések hozzájárulnak a 283/2014/EU rendelet 3. cikkében meghatározott célkitűzésekhez.
Közös érdekű projekteket támogatnak a digitális szolgáltatási infrastruktúrák területén.
Az e jogcímcsoport keretében megvalósuló fellépések jellemzően támogatások, és közbeszerzés útján járulnak hozzá a
fenti célkitűzésekhez:
— az alapszolgáltatási platformok finanszírozása – az Europeana kivételével – közbeszerzés útján történik,
— az általános jellegű szolgáltatások finanszírozása rendszerint támogatásokon keresztül valósul meg,
— az Europeanához hasonló digitális platformok kialakítása a kreatív iparágak támogatása és a digitalizált kulturális
forrásokon alapuló gazdasági tevékenység előmozdítása érdekében.
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BIZOTTSÁG
09. CÍM — TARTALMAK, TECHNOLÓGIÁK ÉS KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK

09 03. ALCÍM — EURÓPAI HÁLÓZATFINANSZÍROZÁSI ESZKÖZ – TÁVKÖZLŐ HÁLÓZATOK (folytatás)

09 03 03

(folytatás)
A költségek fedezik a digitális szolgáltatási infrastruktúrák teljes ciklusát, ideértve a megvalósíthatósági tanulmányokat, a
végrehajtást, a folyamatos működtetést és fejlesztést, a koordinációt, az értékelést és a technikai segítségnyújtást, a 283/
2014/EU rendelet 2. cikkében meghatározottaknak megfelelően. A hangsúlyt nem kizárólag a digitális szolgáltatási
infrastruktúrák és kapcsolódó szolgáltatások létrehozására kell helyezni, hanem az ilyen platformok és szolgáltatások
működésének irányítására is.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

Jogalap
Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 680/2007/
EK rendelet és a 67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1316/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 348., 2013.12.20., 129. o.) és különösen annak 4. cikke (4) bekezdése.
A távközlési infrastruktúrák területén működő transzeurópai hálózatokra vonatkozó iránymutatásokról és az 1336/97/
EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. március 11-i 283/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 86., 2014.3.21., 14. o.) és különösen annak 6. cikke (1)–(6) és (9) bekezdése, valamint mellékletének 1. és 3.
szakasza.

09 03 51

Korábbi programok lezárása

09 03 51 01

A Biztonságosabb internet program (2009–2013) lezárása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

285 000

Kötelezettségvállalások

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

3 929 163

Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

5 412 870,77

Megjegyzések
Az előirányzat célja a Biztonságosabb internet programmal kapcsolatos korábbi kötelezettségvállalások finanszírozása.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
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BIZOTTSÁG
09. CÍM — TARTALMAK, TECHNOLÓGIÁK ÉS KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK

09 03. ALCÍM — EURÓPAI HÁLÓZATFINANSZÍROZÁSI ESZKÖZ – TÁVKÖZLŐ HÁLÓZATOK (folytatás)

09 03 51

(folytatás)

09 03 51 01

(folytatás)
A tagjelölt és adott esetben a potenciális nyugat-balkáni tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel céljából
adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési
rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók.

Jogalap
Az internetet és egyéb kommunikációs technológiákat használó gyermekek védelmére irányuló többéves közösségi
program létrehozásáról szóló, 2008. december 16-i 1351/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 348.,
2008.12.24., 118. o.).
09 03 51 02

A „Biztonságosabb internet plusz” – Az internet és az új online technológiák biztonságosabb használatát elősegítő
program lezárása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat célja a Biztonságosabb internet plusz programmal kapcsolatos korábbi kötelezettségvállalások finanszírozása.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
A tagjelölt és adott esetben a potenciális nyugat-balkáni tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel céljából
adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési
rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók.

Jogalap
Az internet és az új online technológiák biztonságosabb használatát elősegítő többéves közösségi program létrehozásáról szóló, 2005. május 11-i 854/2005/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 149., 2005.6.11., 1. o.).
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BIZOTTSÁG
09. CÍM — TARTALMAK, TECHNOLÓGIÁK ÉS KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK

09 04. ALCÍM — HORIZONT 2020
2016. évi előirányzatok

Cím

Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

09 04

HORIZONT 2020

09 04 01

Kiváló tudomány

PK

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

% 2014–
2016. évi
kifizetések

Kifizetések

09 04 01 01 A kutatás erősítése a
jövőbeni és a feltörekvő
technológiák területén

1,1

215 400 890

244 098 326

232 151 334

109 225 168

225 025 085,—

700 000,—

0,29

09 04 01 02 Az európai kutatási infrastruktúra megerősítése,
ideértve az elektronikus
infrastruktúrát

1,1

97 889 261

95 000 000

105 290 655

83 011 128

99 195 637,—

4 529 000,—

4,77

313 290 151

339 098 326

337 441 989

192 236 296

324 220 722,—

5 229 000,—

1,54

723 681 812

799 548 750

824 154 429

467 483 720

759 968 487,67

42 533 821,50

5,32

723 681 812

799 548 750

824 154 429

467 483 720

759 968 487,67

42 533 821,50

5,32

09 04 01. jogcímcsoport –
Részösszeg
09 04 02

Ipari vezető szerep

09 04 02 01 Vezető szerep az
információs és kommunikációs technológiák
területén

1,1

09 04 02. jogcímcsoport –
Részösszeg
09 04 03

Társadalmi kihívások

09 04 03 01 Az egész életen át tartó
egészség és jólét javítása

1,1

118 188 002

142 332 732

132 981 639

52 428 081

130 908 869,—

3 190 531,31

2,24

09 04 03 02 Az inkluzív, innovatív és
gondolkodó európai
társadalmak előmozdítása

1,1

36 564 471

47 093 653

43 725 806

21 845 034

36 338 878,49

313 569,—

0,67

09 04 03 03 Biztonságos európai
társadalmak előmozdítása

1,1

45 791 092

50 080 000

50 665 706

18 786 729

48 181 957,—

207 000,—

0,41

200 543 565

239 506 385

227 373 151

93 059 844

215 429 704,49

3 711 100,31

1,55

09 04 03. jogcímcsoport –
Részösszeg
09 04 07

Közös vállalkozások

09 04 07 31 Kiváló Európai Elektronikai
Alkatrészek és Rendszerek
(ECSEL) közös
vállalkozás – Támogatási
kiadások

1,1

1 019 130

1 019 130

786 407

784 523

460 000,—

460 000,—

45,14

09 04 07 32 Kiváló Európai Elektronikai
Alkatrészek és Rendszerek
(ECSEL) közös vállalkozás

1,1

153 127 070

120 651 306

115 023 593

61 166 094

155 000 000,—

0,—

0

154 146 200

121 670 436

115 810 000

61 950 617

155 460 000,—

460 000,—

0,38

7 779 364,42

550 313,89

09 04 07. jogcímcsoport –
Részösszeg
09 04 50

Az Európai Gazdasági
Térségen kívüli harmadik
felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból származó
előirányzatok

09 04 50 01 Az Európai Gazdasági
Térségen kívüli harmadik
felek kutatási és technológiai
fejlesztési hozzájárulásaiból
származó előirányzatok
(2014–2020)
1,1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.
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2016. évi előirányzatok

Cím

Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím
09 04 50

Megnevezés

PK

09 04 50. jogcímcsoport –
Részösszeg

Kifizetések

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6 549 748,—

57 962 496,48

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

14 329 112,42

58 512 810,37

359 253,80

816 749 516,68

0,—

0,—

1 534 683,50

107 697 306,13

0,—

0,—

52 428 081

1 534 683,50

107 697 306,13

279,09

1 654 288

1 500 000,—

0,—

0

1,1

p.m.

A korábbi (2007 előtti)
kutatási keretprogramok
lezárása

1,1

p.m.

09 04 53 01 A versenyképességi és innovációs keretprogram –
Információs és kommunikációs technológiai szakpolitikai támogató program
(Ikt SzTP) lezárása
(2007–2013)

1,1

p.m.

09 04 53 02 A korábbi (2007 előtti)
információs és kommunikációs technológiai
programok lezárása

1,1

p.m.

09 04 53

% 2014–
2016. évi
kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kötelezettségvállalások

A Hetedik keretprogram
lezárása (2007–2013)

09 04 52

2014. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

(folytatás)

09 04 50 02 Az (Európai Gazdasági
Térségen kívüli) harmadik
felek kutatási és technológiai
fejlesztési hozzájárulásaiból
származó előirányzatok
(2014 előtt)
1,1

09 04 51

2015. évi előirányzatok

484 237 378

p.m.

p.m.

p.m.

655 417 350

p.m.

168,67

A versenyképességi és
innovációs keretprogram –
Információs és kommunikációs technológiai szakpolitikai támogató program
(Ikt SzTP) lezárása

09 04 53. jogcímcsoport –
Részösszeg

38 588 500

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

279,09

p.m.

38 588 500

1,1

p.m.

1 600 000

09 04 77 02 Kísérleti projekt – Kapcsolat
az egészségért: Jóléti és
egészségügyi megoldások
egy nyílt hozzáférésű
otthoni optikai üvegszálas
hálózatban
1,1

p.m.

500 000

p.m.

436 192

1 000 000,—

0,—

0

09 04 77 03 Pilot Kísérleti projekt –
REIsearch (kutatási,
kiválósági és innovációs
keret) – Az Európai Kutatási
Térség versenyképességének
fokozása a kutatók, a
polgárok, az ipar és a politikaformálók közötti
kommunikáció javításán
keresztül
1,1

p.m.

400 000

p.m.

436 192

1 000 000,—

300 000,—

75,00

09 04 77

p.m.

52 428 081

Kísérleti projektek és
előkészítő intézkedések

09 04 77 01 Kísérleti projekt – Nyílt
tudástechnológiák: a tudás
feltérképezése és igazolása

2 000 000
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2016. évi előirányzatok

Cím

Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím
09 04 77

Megnevezés

PK

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

% 2014–
2016. évi
kifizetések

(folytatás)

09 04 77 04 Kísérleti projekt – Európa
digitális menetrendjének
találkozása a Szilíciumvölggyel

1,1

150 000

75 000

09 04 77 05 Kísérleti projekt – Nyílt
tudástechnológiák: a tudás
feltérképezése és igazolása

1,1

1 500 000

750 000

09 04 77 06 Kísérleti projekt — Digitális
készségek: új szakmák, új
oktatási módszerek, új
állások

1,1

400 000

200 000

09 04 77 07 Kísérleti projekt – Új technológiák és digitális
eszközök oktatási célú
felhasználásának ösztönzése

1,1

400 000

200 000

09 04 77 08 Kísérleti projekt – REIsearch
(kutatási, kiválósági és innovációs keret) – Az Európai
Kutatási Térség versenyképességének fokozása a
kutatók, a polgárok, az ipar
és a politikaformálók
közötti kommunikáció
javításán keresztül
1,1

750 000

375 000

2 000 000

1 000 000

5 200 000

5 100 000

09 04 77 09 Előkészítő intézkedés –
Intelligens gyárak KeletEurópában
09 04 77. jogcímcsoport –
Részösszeg
09 04. alcím – Összesen

1,2

2 000 000

2 526 672

3 500 000,—

300 000,—

5,88

1 396 861 728 2 027 749 775 1 506 779 569 1 525 102 580 1 474 801 963,88 1 035 193 554,99

51,05

Megjegyzések
E megjegyzések az ebben az alcímben található valamennyi költségvetési tételre alkalmazandók.
Az előirányzat a 2014–2020-ra szóló „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramban, valamint a korábbi
kutatási programok (a hetedik kutatási keretprogram és az azt megelőző keretprogramok), valamint a korábbi
információs és kommunikációs technológiai szakpolitikai támogató programok (Ikt SzTP [2007–2013] és a 2007
előtti programok) befejezésének céljára kerül felhasználásra.
A Horizont 2020 központi szerepet tölt be az Európa 2020 stratégia „Innovatív Unió” elnevezésű kiemelt kezdeményezésében, illetve más kiemelt kezdeményezésekben, közelebbről az „Erőforrás-hatékony Európa”, az „iparpolitika a
globalizáció korában” és az európai digitális menetrend kiemelt kezdeményezésekben, valamint az Európai Kutatási
Térség fejlesztésében és működtetésében. A „Horizont 2020” keretprogram kellő mennyiségű további kutatás-,
fejlesztés- és innovációfinanszírozás mozgósítása révén hozzájárul a tudás- és innovációalapú gazdaságnak az Unió
egészében történő kiépítéséhez.
A keretprogram az Európai Unió működéséről szóló szerződés 179. cikkében megállapított általános célkitűzések
megvalósítása érdekében kerül végrehajtásra, hogy hozzájáruljon az Európai Kutatási Térségen alapuló, tudásalapú
társadalom létrehozásához azáltal, hogy az egész Unióban valamennyi szinten támogatja a határokon átnyúló
együttműködést, az emberi tudás végső határáig fokozza a dinamizmust, a kreativitást és az európai kutatás kiválóságát,
minőségileg és mennyiségileg erősíti az európai kutatási és technológiai humánerőforrást, valamint Unió-szerte a
kutatási és innovációs kapacitást, és gondoskodik legelőnyösebb kihasználásukról.
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E jogcímcsoportok és jogcímek alatt történik meg a Bizottság által szervezett, európai érdeklődésre számot tartó magas
szintű tudományos és technológiai találkozók, konferenciák, munkaértekezletek és szemináriumok költségének, az Unió
nevében – többek között az Európai Kutatási Térséggel összefüggésben – uniós cselekvésre megfelelő új kutatási
területek vizsgálata érdekében végzett, magas szintű tudományos és technológiai elemzések és értékelések, a programok
– köztük a korábbi keretprogramok intézkedései – eredményeinek figyelemmel kísérésének és közzétételének elszámolása.
Az előirányzat felhasználása a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) részvételi és
terjesztési szabályainak megállapításáról, valamint az 1906/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013.
december 11-i 1290/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (HL L 347., 2013.12.20., 81. o.) megfelelően
fog történni.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az ezen alcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
E projektek közül néhány esetén harmadik országok, illetve harmadik országok intézményei is részt vehetnek a
tudományos és műszaki kutatás területén folytatott európai együttműködésben. A bevételi kimutatás 6 0 1 3. és 6 0 1
5. jogcíme alá tartozó pénzügyi hozzájárulásokból a költségvetési rendelet 21. cikke alapján további előirányzatok
nyújthatók.
A a tudományos és műszaki kutatás területén folytatott európai együttműködésben részt vevő államok hozzájárulásaiból származó, a bevételi kimutatás 6 0 1 6. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 21. cikke alapján
további előirányzatok nyújthatók.
A tagjelölt és adott esetben a potenciális nyugat-balkáni tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel céljából
adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési
rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók.
A külső szervezetek által uniós tevékenységekhez nyújtott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 3.
jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 21. cikke alapján további előirányzatok nyújthatók.
A további előirányzatok rendelkezésre bocsátására a 09 04 50 01. jogcím alatt kerül sor.
Az alcím igazgatási előirányzatainak rendelkezésre bocsátására a 09 01 05. jogcímcsoport alatt kerül sor.

09 04 01

Kiváló tudomány
Megjegyzések
A Horizont 2020 e prioritásának célja, hogy fokozza és bővítse az Unió tudományos alapjainak kiválóságát, valamint
hogy az Unió hosszú távú versenyképességének garantálása érdekében biztosítsa a világszínvonalú kutatás folyamatos
rendelkezésre állását. A keretprogram ezen része támogatja a legjobb ötleteket, egyengeti a tehetségek útját az Unión
belül, biztosítja a kutatók számára a legfontosabb kutatási infrastruktúrákhoz való hozzáférést, és vonzóvá teszi az
Uniót a világ legjobb kutatói előtt. A finanszírozásban részesülő fellépéseket a tudományos szükségletek és lehetőségek
alapján, előre meghatározott tematikus prioritások nélkül határozzák meg. A kutatási tervet a tudományos közösséggel
folytatott szoros együttműködés keretében határozzák meg, a kutatás finanszírozása pedig a kiválóság alapján történik.
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09 04 01

(folytatás)

09 04 01 01

A kutatás erősítése a jövőbeni és a feltörekvő technológiák területén
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

215 400 890

Kifizetések

244 098 326

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

232 151 334

Kifizetések

109 225 168

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

225 025 085,—

700 000,—

Megjegyzések
A konkrét célkitűzés a merőben új technológiák kifejlesztésének elősegítése a tudományos alapokon nyugvó, nagy
kockázatú új ötletek megvalósítási lehetőségeinek feltárásán keresztül. A célirányos, több tudományágat átfogó,
együttműködésen alapuló, különféle léptékű kutatások rugalmas támogatásának és az innovatív kutatási módszerek
alkalmazásának célja a lakosság, a gazdaság és a társadalom javát szolgáló, hosszú távra szóló lehetőségek feltárása és
kiaknázása.
A jövőbeni és feltörekvő technológiák konkrét célkitűzésének körébe tartozó tevékenységeknek a tudományosan
megalapozott innováció teljes spektrumát le kell fedniük a korai stádiumban lévő, kiforratlan ötletekre irányuló,
alulról építkező, kis léptékű előzetes kutatástól – az átalakító potenciált magukban hordozó, újszerű kutatási területek
köré kiépülő új kutató- és innovációs közösségek létrehozásán keresztül – az ambiciózus és messzire tekintő célokat
kitűző kutatási menetrendek köré csoportosuló, nagyszabású összefogáson alapuló kutatási kezdeményezésekig.
A tevékenységek magukban foglalják az együttműködési és hálózatépítési cselekvéseket és a nemzeti programkoordinációs kezdeményezéseket. E jogcímbe tartoznak még a javaslatok értékelésében és a projektek felülvizsgálatában
segítséget nyújtó független szakértők költségei, a Bizottság által szervezett európai érdekű rendezvények, találkozók,
konferenciák, műhelyek és szemináriumok költségei, tanulmányok, elemzések és értékelések költségei, a keret- és az
egyedi programok nyomon követésének és értékelésének költségei, valamint a programok nyomon követéséhez és
eredményeinek terjesztéséhez hozott intézkedések költségei, ideértve a korábbi keretprogramok intézkedéseit is.
Jogalap
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L
347., 2013.12.20., 104. o.).
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról és a 2006/971/EK, a 2006/972/EK, a 2006/973/EK, a 2006/974/EK és a 2006/975/EK határozatok hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 3-i 2013/743/EU tanácsi határozat (HL L 347., 2013.12.20., 965. o.) és
különösen annak 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja.
09 04 01 02

Az európai kutatási infrastruktúra megerősítése, ideértve az elektronikus infrastruktúrát
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

97 889 261

Kifizetések

95 000 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

105 290 655

Kifizetések

83 011 128

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

99 195 637,—

Kifizetések

4 529 000,—
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09 04 01

(folytatás)

09 04 01 02

(folytatás)

Megjegyzések
A konkrét célkitűzés az Európában és Európán kívül működő összes kutató rendelkezésére álló világszínvonalú kutatási
infrastruktúra megteremtése és annak a tudományos előrehaladás és az innováció céljaira való teljes mértékű
hasznosítása.
A cselekvések az elektronikus infrastruktúra fejlesztésére, elterjesztésére és működtetésére fognak összpontosítani. Ezen
túlmenően további tevékenységek irányulnak majd az innovációra, a humánerőforrásoknak a kutatási infrastruktúrák
érdekében történő erősítésére, szakpolitikák kialakítására ás a nemzetközi együttműködésre.
Az európai tudomány, ipar és társadalom igényeit az integrált elektronikus infrastrukturális szolgáltatásoknak kutatói
közösségek széles skálája számára történő fejlesztése és elterjesztése tekintetében kielégítő elektronikus infrastruktúrához integrált, szolgáltatásorientált megközelítést kell alkalmazni (az információs siló lebontása). A koordináció és a
szinergiák maximalizálása az e-infrastruktúra fejlesztésével tagállami szinten, valamint az e-infrastruktúrák bővítése a
tudomány területén túlmenően, hogy kiterjedjen a tudomány – ipar – társadalom háromszögre.
A tevékenységek magukban foglalják az együttműködési és hálózatépítési cselekvéseket, és a nemzeti programkoordinációs kezdeményezéseket. E jogcímbe tartoznak még a javaslatok értékelésében és a projektek felülvizsgálatában
segítséget nyújtó független szakértők költségei, a Bizottság által szervezett európai érdekű rendezvények, találkozók,
konferenciák, műhelyek és szemináriumok költségei, tanulmányok, elemzések és értékelések költségei, a keret- és az
egyedi programok nyomon követésének és értékelésének költségei, valamint a programok nyomon követéséhez és
eredményeinek terjesztéséhez hozott intézkedések költségei, ideértve a korábbi keretprogramok intézkedéseit is.

Jogalap
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L
347., 2013.12.20., 104. o.).
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról és a 2006/971/EK, a 2006/972/EK, a 2006/973/EK, a 2006/974/EK és a 2006/975/EK határozatok hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 3-i 2013/743/EU tanácsi határozat (HL L 347., 2013.12.20., 965. o.) és
különösen annak 3. cikke (1) bekezdésének d) pontja.

09 04 02

Ipari vezető szerep
Megjegyzések
A Horizont 2020 e prioritása az Uniót vonzóbb helyszínné kívánja tenni a kutatás- és innovációfinanszírozás számára
az üzleti élet által fontosnak tartott tevékenységek segítésével, valamint a vállalkozások és a gazdaság jövőbeli
növekedését megalapozó új technológiák fejlesztésének felgyorsításával. A keretprogram ezen része támogatja a
legfontosabb ipari technológiák fejlesztését, megfelelő mértékű finanszírozás rendelkezésre bocsátásával maximalizálja
az uniós vállalatok növekedési potenciálját, és segíti az innovatív kis- és középvállalkozásokat abban, hogy világelső
vállalatokká nőjék ki magukat.
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(folytatás)

09 04 02 01

Vezető szerep az információs és kommunikációs technológiák területén
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

723 681 812

Kifizetések

799 548 750

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

824 154 429

Kifizetések

467 483 720

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

759 968 487,67

Kifizetések

42 533 821,50

Megjegyzések

A különös célkitűzés az olyan alaptechnológiák területén a globális vezető szerep fenntartása és építése, amelyek
elősegítik számos meglévő és új ipar és ágazat versenyképességét. A digitális egységes piaccal összhangban az ikt-hoz
kapcsolódó kutatás és innováció képessé teszi Európát arra, hogy az ikt fejlődéséből adódó lehetőségeket polgárai,
vállalkozásai és tudományos közösségei előnyére fejlessze és kiaknázza.
Az ikt a magán- és nyilvános piacok, illetve ágazatok széles körénél képezi az innováció és a versenyképesség alapját, és
valamennyi tudományágban lehetővé teszi a fejlődést. A következő évtizedben a digitális technológiák, valamint az iktkomponensek, -infrastruktúrák és -szolgáltatások átalakító hatása az élet minden területén egyre láthatóbbá fog válni.
A tevékenységek megerősítik az Unió tudományos és technológiai bázisát és világviszonylatban betöltött vezető helyét
az ikt területén, az ikt használata révén segítenek az innováció serkentésében és irányának meghatározásában, és
gondoskodnak arról, hogy az ikt területén elért előrehaladás gyorsan az európai polgárok, vállalkozások, ipar és
kormányok gyakorlati hasznára váljék. A „Vezető szerep az alap- és az ipari technológiák területén” elnevezésű prioritás
konkrét célkitűzésének körébe tartozó tevékenységek elsősorban az ipar és a vállalkozások, illetve a kutatói közösség
által meghatározott kutatási és az innovációs menetrendeken fognak alapulni, és hangsúlyosan a magánberuházások
bevonására fognak irányulni.
A tevékenységek magukban foglalják az együttműködési és hálózatépítési cselekvéseket, és a nemzeti programkoordinációs kezdeményezéseket. E jogcímbe tartoznak még a javaslatok értékelésében és a projektek felülvizsgálatában
segítséget nyújtó független szakértők költségei, a Bizottság által szervezett európai érdekű rendezvények, találkozók,
konferenciák, műhelyek és szemináriumok költségei, tanulmányok, elemzések és értékelések költségei, a keret- és az
egyedi programok nyomon követésének és értékelésének költségei, valamint a programok nyomon követéséhez és
eredményeinek terjesztéséhez hozott intézkedések költségei, ideértve a korábbi keretprogramok intézkedéseit is.

Jogalap

A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L
347., 2013.12.20., 104. o.).
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról és a 2006/971/EK, a 2006/972/EK, a 2006/973/EK, a 2006/974/EK és a 2006/975/EK határozatok hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 3-i 2013/743/EU tanácsi határozat (HL L 347., 2013.12.20., 965. o.) és
különösen annak 3. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja.
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09 04 03

Társadalmi kihívások
Megjegyzések
A Horizont 2020 e prioritása közvetlenül válaszol az Európa 2020 stratégia keretében meghatározott szakpolitikai
prioritásokra és társadalmi kihívásokra. E tevékenységeket a kihívásokból kiinduló olyan megközelítés alkalmazásával
kell végrehajtani, mely egyesíti a különféle területek erőforrásait, technológiáit és tudományágait. A tevékenységek a
kutatástól a piacig elvezető teljes folyamatra kiterjednek, mostantól kiemelt hangsúlyt helyezve az innovációhoz
kapcsolódó tevékenységekre, például a kísérletezésre, a demonstrációra, a tesztelési környezetekre, a közbeszerzések
támogatására, a terméktervezésre, a végfelhasználó-központú innovációra, a szociális innovációra és az innovatív
megoldások piaci elterjedésére. A tevékenységeknek uniós szinten közvetlenül kell támogatniuk a megfelelő ágazati
szakpolitikai kompetenciákat.

09 04 03 01

Az egész életen át tartó egészség és jólét javítása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

118 188 002

Kifizetések

142 332 732

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

132 981 639

Kifizetések

52 428 081

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

130 908 869,—

Kifizetések

3 190 531,31

Megjegyzések
E 2012–2020 közötti időszakra szóló e-egészségügyi cselekvési terv törekvése az e-egészségügy használatával és
fejlesztésével hozzájárulni a 21. század első felének legsürgetőbb egészségügyi és egészségügyi ellátási kihívásának
megválaszolásához, melyek nevezetesen a következők:
— javítani kell a krónikus betegségek és a halmozott betegségek kezelését, meg kell erősíteni a megelőzést és az
egészségmegőrzést,
— javítani kell az egészségügyi rendszerek fenntarthatóságát és hatékonyságát az innováció felszabadítása révén,
valamint az ellátás betegközpontúságának és a betegek önrendelkezésének fokozásával és a szervezeti átalakulás
előmozdításával,
— fel kell karolni a határoktól független egészségügyi ellátás, az egészségbiztonság, a szolidaritás, az egyetemesség és a
méltányosság ügyét,
— javítani kell az e-egészségügyi termékek és szolgáltatások fejlesztésének jogi és piaci körülményeit.
Az ikt-alapú termékek és szolgáltatások már bizonyították, hogy képesek e jelentős kihívásokat kezelni, mégpedig
személyre szabott egészségügyi, távegészségügyi és távápolási megoldások, egészségügyi és ápolási kiszolgálási robotika,
az aktív és független életvitel meghosszabbítása érdekében nyújtott támogatás, valamint az otthoni ápolás formájában. E
terület egyben jelentős új növekedési potenciállal is kecsegtet, mivel egyre több új, nagyméretű piac jelenik meg az
egészséggel, a demográfiai változásokkal és a jóléttel kapcsolatos ikt-alapú termékek és szolgáltatások számára.
A tevékenységek az egészséggel, a jólléttel és a jólétben töltött időskorral kapcsolatos ikt-megoldások fejlesztésére és
alkalmazására irányulnak. Ez az alap- és az ipari technológiák területén betöltött vezető szerephez kapcsolódó olyan iktalaptechnológiák előretörésére épül majd, mint a mikro-nano rendszerek, a beágyazott rendszerek, a robotika, a jövő
internete és a felhőalapú technológiák. Emellett a biztonságot és a magánélet védelmét erősítő technológiák
továbbfejlesztésére is épít.
A saját lakókörnyezetben való életvitel segítésére irányuló kutatási és fejlesztési program támogatásban részesül az iktalapú termékek és szolgáltatások piaci elérhetőségének és felhasználásának elősegítése érdekében; az ikt-innovációs és
-kísérleti projektek pedig további támogatásban részesülnek a tevékeny és egészséges időskor témájára vonatkozó
európai innovációs partnerségre, valamint a 2020-ra szóló e-egészségügyi cselekvési tervre adott válaszként.
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A tevékenységek magukban foglalják az együttműködési és hálózatépítési cselekvéseket és a nemzeti programkoordinációs kezdeményezéseket. E jogcímbe tartoznak még a javaslatok értékelésében és a projektek felülvizsgálatában
segítséget nyújtó független szakértők költségei, a Bizottság által szervezett európai érdekű rendezvények, találkozók,
konferenciák, műhelyek és szemináriumok költségei, a tanulmányok, elemzések és értékelések költségei, a keret- és az
egyedi programok nyomon követésének és értékelésének költségei, valamint a programok nyomon követéséhez és
eredményeinek terjesztéséhez hozott intézkedések költségei, ideértve a korábbi keretprogramok intézkedéseit is.
Jogalap
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L
347., 2013.12.20., 104. o.).
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról és a 2006/971/EK, a 2006/972/EK, a 2006/973/EK, a 2006/974/EK és a 2006/975/EK határozatok hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 3-i 2013/743/EU tanácsi határozat (HL L 347., 2013.12.20., 965. o.) és
különösen annak 3. cikke (3) bekezdésének a) pontja.

09 04 03 02

Az inkluzív, innovatív és gondolkodó európai társadalmak előmozdítása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

36 564 471

Kifizetések

47 093 653

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

43 725 806

Kifizetések

21 845 034

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

36 338 878,49

Kifizetések

313 569,—

Megjegyzések
A különös célkitűzés az inkluzív, innovatív és reflektív európai társadalmak előmozdítása, tekintettel a korábban nem
tapasztalt változásokra és a növekvő globális egymásrautaltságra.
A tevékenységek négy fő területre összpontosulnak: ikt-alapú közszférabeli innováció, Európa szellemi alapjainak
megértése és megőrzése, tanulás és befogadás.
Az ikt-alapú közszférabeli innováció értelmében új folyamatok, termékek, szolgáltatások és megvalósítási módszerek
létrehozása és végrehajtása érdekében ikt alkalmazására kerül sor; ennek eredményeként a közszolgáltatások eredményessége, hatékonysága és minősége jelentős mértékben javul. A jövőbeli közigazgatások számára alapkövetelmény,
hogy digitálisak legyenek és határokon átívelő jelleggel működjenek. A tevékenységek kiterjednek a hatékony, nyílt és
polgárközpontú közszolgáltatások előmozdítására, ideértve az állami szektor innovációt és változásokat elősegítő
szereplőként való bevonását, valamint a határokon átnyúló innovációs intézkedéseket és a közszolgáltatások
zökkenőmentes biztosítását.
A második kihívás azt célozza, hogy „megkönnyítsük Európa szellemi alapjainak, történelmének és a számos európai és
Európán kívüli hatásnak a megértését, amelyek mai életünket is befolyásolják”.
A harmadik kihívás célja az ikt széles körű alkalmazása iskolákban és képzési célokra egész Európában.
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A negyedik kihívás az idősebbek (a 65 év felettiek), a munkanélküliek, az alacsony képzettséggel rendelkezők, a
migránsok, az ápolásra szoruló emberek, a félreeső vagy szegényebb területeken élők, a fogyatékossággal élők és a
hajléktalanok teljes körű társadalmi részvételének lehetővé tétele. A tevékenységek arra irányulnak, hogy az érintettek
elsajátíthassák a szükséges digitális készségeket, és hozzáférhessenek a digitális technológiákhoz. Az ikt-alapú innovációk befogadással és felelősségvállalással kapcsolatos szempontjainak jobb figyelembevételére irányuló tevékenységek
is támogatásban részesülnek.
A tevékenységek magukban foglalják az együttműködési és hálózatépítési cselekvéseket és a nemzeti programkoordinációs kezdeményezéseket. E jogcímbe tartoznak még a javaslatok értékelésében és a projektek felülvizsgálatában
segítséget nyújtó független szakértők költségei, a Bizottság által szervezett európai érdekű rendezvények, találkozók,
konferenciák, műhelyek és szemináriumok költségei, a tanulmányok, elemzések és értékelések költségei, a keret- és az
egyedi programok nyomon követésének és értékelésének költségei, valamint a programok nyomon követéséhez és
eredményeinek terjesztéséhez hozott intézkedések költségei, ideértve a korábbi keretprogramok intézkedéseit is.
A COST kormányközi program uniós támogatásának egy részét szintén ezen előirányzatból fedezik a kutatók,
technológiai és tudományos szakemberek Uniót átfogó nemzetközi együttműködésére.
Jogalap
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L
347., 2013.12.20., 104. o.).
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról és a 2006/971/EK, a 2006/972/EK, a 2006/973/EK, a 2006/974/EK és a 2006/975/EK határozatok hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 3-i 2013/743/EU tanácsi határozat (HL L 347., 2013.12.20., 965. o.) és
különösen annak 3. cikke (3) bekezdésének f) pontja.

09 04 03 03

Biztonságos európai társadalmak előmozdítása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

45 791 092

Kifizetések

50 080 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

50 665 706

Kifizetések

18 786 729

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

48 181 957,—

Kifizetések

207 000,—

Megjegyzések
A konkrét célkitűzés az Unió és polgárai szabadságának és biztonságának védelme révén a biztonságos társadalmak
előmozdítása.
A tevékenységek integrált portfóliójának keretében megoldásokat fejlesztenek ki, hogy megvédjék társadalmunkat és
gazdaságunkat a társadalmi-gazdasági szempontból nélkülözhetetlen információs és kommunikációs technológiák
véletlen vagy emberi tevékenység által előidézett kiesésétől; megoldásokat nyújtanak a „végponttól végpontig” jellegű
biztonságos ikt-rendszerek, szolgáltatások és alkalmazások számára; védik a magánélethez kapcsolódó emberi jogokat a
digitális társadalomban; ösztönzőket nyújtanak az ipari szektor számára, hogy az biztonságos ikt-t biztosítson;
elősegítik a biztonságos ikt elterjedését. A cél a kiberbiztonság, a bizalom és az adatok védelmének biztosítása az
egységes digitális piacon, ezzel egyidejűleg fejlesztve az Unió biztonsági ágazatának, az ikt-nak és a szolgáltatásoknak a
versenyképességét. További célkitűzés, hogy erősítsék a felhasználók bizalmát a digitális társadalomban való
részvételüket illetően, valamint leküzdjék a polgárok azzal kapcsolatos biztonsági aggályait, hogy személyes információikat az interneten közzétegyék (például internetes felhasználás céljából banki ügyek vagy vásárlások intézésére).
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09 04 03

(folytatás)

09 04 03 03

(folytatás)
A tevékenységek magukban foglalják az együttműködési és hálózatépítési cselekvéseket és a nemzeti programkoordinációs kezdeményezéseket. E jogcímbe tartoznak még a javaslatok értékelésében és a projektek felülvizsgálatában
segítséget nyújtó független szakértők költségei, a Bizottság által szervezett európai érdekű rendezvények, találkozók,
konferenciák, műhelyek és szemináriumok költségei, a tanulmányok, elemzések és értékelések költségei, a keret- és az
egyedi programok nyomon követésének és értékelésének költségei, valamint a programok nyomon követéséhez és
eredményeinek terjesztéséhez hozott intézkedések költségei, ideértve a korábbi keretprogramok intézkedéseit is.
Jogalap
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L
347., 2013.12.20., 104. o.).
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról és a 2006/971/EK, a 2006/972/EK, a 2006/973/EK, a 2006/974/EK és a 2006/975/EK határozatok hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 3-i 2013/743/EU tanácsi határozat (HL L 347., 2013.12.20., 965. o.) és
különösen annak 3. cikke (3) bekezdésének g) pontja.

09 04 07

Közös vállalkozások

09 04 07 31

Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek (ECSEL) közös vállalkozás – Támogatási kiadások
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

1 019 130

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

1 019 130

Kötelezettségvállalások

786 407

2014. évi teljesítés

Kifizetések

784 523

Kötelezettségvállalások

460 000,—

Kifizetések

460 000,—

Megjegyzések
A Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek (ECSEL) közös vállalkozás hozzájárul a „Horizont 2020”
keretprogram végrehajtásához és különösen az „Információs és kommunikációs technológiák” területén az ipari vezető
szerep megvalósításához. Célja, hogy Európát az élvonalban tartsa az elektronikai alkatrészek és rendszerek területén, és
gyorsan felszámolja a hasznosítás akadályait.
Jogalap
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L
347., 2013.12.20., 104. o.).
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról és a 2006/971/EK, a 2006/972/EK, a 2006/973/EK, a 2006/974/EK és a 2006/975/EK határozatok hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 3-i 2013/743/EU tanácsi határozat (HL L 347., 2013.12.20., 965. o.).
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09 04 07

(folytatás)

09 04 07 31

(folytatás)
Az ECSEL közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 561/2014/EU tanácsi rendelet (HL L 169., 2014.6.7.,
152. o.).

09 04 07 32

Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek (ECSEL) közös vállalkozás
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

153 127 070

Kifizetések

120 651 306

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

115 023 593

Kifizetések

61 166 094

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

155 000 000,—

0,—

Megjegyzések
A Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek (ECSEL) közös vállalkozás hozzájárul a „Horizont 2020”
keretprogram végrehajtásához és különösen az „Információs és kommunikációs technológiák” területén az ipari vezető
szerep megvalósításához. Célja, hogy Európát az élvonalban tartsa az elektronikai alkatrészek és rendszerek területén, és
gyorsan felszámolja a hasznosítás akadályait.
Jogalap
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L
347., 2013.12.20., 104. o.).
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról és a 2006/971/EK, a 2006/972/EK, a 2006/973/EK, a 2006/974/EK és a 2006/975/EK határozatok hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 3-i 2013/743/EU tanácsi határozat (HL L 347., 2013.12.20., 965. o.).
Az ECSEL közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 561/2014/EU tanácsi rendelet (HL L 169., 2014.6.7.,
152. o.).
09 04 50

Az Európai Gazdasági Térségen kívüli harmadik felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból származó
előirányzatok

09 04 50 01

Az Európai Gazdasági Térségen kívüli harmadik felek kutatási és technológiai fejlesztési hozzájárulásaiból származó
előirányzatok (2014–2020)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

7 779 364,42

Kifizetések

550 313,89
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09 04 50

(folytatás)

09 04 50 01

(folytatás)

Megjegyzések
Ez az előirányzat az olyan bevételekkel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál, amelyekből a 2014–2020 közötti
időszakra további előirányzatok nyújthatók, és amelyek a kutatási és technológiai fejlesztési projektekben részt vevő (az
Európai Gazdasági Térségen kívüli) harmadik felektől vagy harmadik országoktól származnak.
A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban a bevételi kimutatás 6 0 1 3., 6 0 1 5., 6 0 1 6., 6 0 3 1. és 6 0 3 3.
jogcíme alá tartozó bevételekből további előirányzatok nyújthatók.
09 04 50 02

Az (Európai Gazdasági Térségen kívüli) harmadik felek kutatási és technológiai fejlesztési hozzájárulásaiból származó
előirányzatok (2014 előtt)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

6 549 748,—

Kifizetések

57 962 496,48

Megjegyzések
Az előirányzat az olyan bevételekkel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál, amelyekből a 2014-et megelőző időszakra
további előirányzatok nyújthatók, és amelyek a kutatási és technológiai fejlesztési projektekben részt vevő (az Európai
Gazdasági Térségen kívüli) harmadik felektől vagy harmadik országoktól származnak.
A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban a bevételi kimutatás 6 0 1 3., 6 0 1 5., 6 0 1 6., 6 0 3 1. és 6 0 3 3.
jogcíme alá tartozó bevételekből további előirányzatok nyújthatók.

09 04 51

A Hetedik keretprogram lezárása (2007–2013)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

484 237 378

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

655 417 350

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

359 253,80

Kifizetések

816 749 516,68

Megjegyzések
Az előirányzat a hetedik keretprogrammal (2007–2013) kapcsolatos korábbi kötelezettségvállalások fedezésére szolgál.
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09 04 51

(folytatás)
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását
és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

Jogalap
Az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjáról (2007–2013) szóló, 2006. december 18-i 1982/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 412.,
2006.12.30., 1. o.).
A hetedik keretprogram (2007–2013) cselekvéseiben a vállalkozások, a kutatóközpontok és az egyetemek részvételére,
valamint a kutatási eredmények terjesztésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2006. december 18-i 1906/
2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 391., 2006.12.30., 1. o.).
Az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjának (2007–2013) végrehajtására irányuló Együttműködés egyedi programról szóló, 2006. december 19-i 2006/
971/EK tanácsi határozat (HL L 400., 2006.12.30., 87. o.).
Az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjának (2007–2013) végrehajtására irányuló Kapacitások egyedi programról szóló, 2006. december 19-i 2006/974/
EK tanácsi határozat (HL L 400., 2006.12.30., 300. o.).
Az „ENIAC közös vállalkozás” létrehozásáról szóló, 2007. december 20-i 72/2008/EK tanácsi rendelet (HL L 30.,
2008.2.4., 21. o.).
A beágyazott számítástechnikai rendszerekre irányuló közös technológiai kezdeményezést megvalósító „Artemis közös
vállalkozás” létrehozásáról szóló, 2007. december 20-i 74/2008/EK tanácsi rendelet (HL L 30., 2008.2.4., 52. o.).

09 04 52

A korábbi (2007 előtti) kutatási keretprogramok lezárása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat az előző kutatási keretprogramok befejezésével kapcsolatos korábbi kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál (2007-et megelőzően).
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09 04. ALCÍM — HORIZONT 2020 (folytatás)

09 04 52

(folytatás)
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását
és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

Jogalap

A kutatás és a műszaki fejlesztés területén folytatott közösségi tevékenységek keretprogramjáról (1987–1991) szóló,
1987. szeptember 28-i 87/516/Euratom, EGK tanácsi határozat (HL L 302., 1987.10.24., 1. o.).
A kutatás és a műszaki fejlesztés területén folytatott közösségi tevékenységek keretprogramjáról (1990–1994) szóló,
1990. április 23-i 90/221/Euratom, EGK tanácsi határozat (HL L 117., 1990.5.8., 28. o.).
A kutatás és a műszaki fejlesztés területén folytatott közösségi tevékenységek keretprogramjáról (1990–1994) szóló 90/
221/Euratom, EGK határozat alkalmazásáról szóló, 1993. március 15-i 93/167/Euratom, EGK tanácsi határozat (HL L
69., 1993.3.20., 43. o.).
Az Európai Közösség negyedik kutatási, műszaki fejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó keretprogramjáról (1994–1998) szóló, 1994. április 26-i 1110/94/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 126.,
1994.5.18., 1. o.).
Az Európai Közösség negyedik kutatási, műszaki fejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó keretprogramjáról (1994–1998) szóló 1110/94/EK határozatnak az Osztrák Köztársaságnak, a Finn Köztársaságnak és a Svéd
Királyságnak az Európai Unióhoz való csatlakozását követő adaptálásáról szóló, 1996. március 25-i 616/96/EK európai
parlamenti és tanácsi határozat (HL L 86., 1996.4.4., 69. o.).
Az Európai Közösség negyedik kutatási, műszaki fejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó keretprogramjáról (1994–1998) szóló határozat másodszori adaptálásáról szóló, 1997. december 1-jei 2535/97/EK európai
parlamenti és tanácsi határozat (HL L 347., 1997.12.18., 1. o.).
Az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó ötödik keretprogramjáról (1998–2002) szóló, 1998. december 22-i 182/1999/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 26.,
1999.2.1., 1. o.).
Az Európai Közösségnek az Európai Kutatási Térség létrehozásához és az innovációhoz hozzájáruló kutatási, technológiai fejlesztési és demonstrációs tevékenységére vonatkozó hatodik keretprogramjáról (2002–2006) szóló, 2002.
június 27-i 1513/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 232., 2002.8.29., 1. o.).
„Az Európai Kutatási Térség integrálása és megerősítése” (2002–2006) kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs
egyedi program elfogadásáról szóló, 2002. szeptember 30-i 2002/834/EK tanácsi határozat (HL L 294., 2002.10.29.,
1. o.).

L 48/864

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
09. CÍM — TARTALMAK, TECHNOLÓGIÁK ÉS KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK

09 04. ALCÍM — HORIZONT 2020 (folytatás)

09 04 52

(folytatás)
„Az Európai Kutatási Térség szerkezetének kialakítása” (2002–2006) kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs
egyedi program elfogadásáról szóló, 2002. szeptember 30-i 2002/835/EK tanácsi határozat (HL L 294., 2002.10.29.,
44. o.).

09 04 53

A versenyképességi és innovációs keretprogram – Információs és kommunikációs technológiai szakpolitikai
támogató program (Ikt SzTP) lezárása

09 04 53 01

A versenyképességi és innovációs keretprogram – Információs és kommunikációs technológiai szakpolitikai támogató
program (Ikt SzTP) lezárása (2007–2013)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

38 588 500

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

52 428 081

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

1 534 683,50

Kifizetések

107 697 306,13

Megjegyzések
Ez az előirányzat a versenyképességi és innovációs keretprogrammal kapcsolatos korábbi kötelezettségvállalások
fedezésére szolgál.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
Jogalap
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.).
09 04 53 02

A korábbi (2007 előtti) információs és kommunikációs technológiai programok lezárása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat célja az eContent plus programmal kapcsolatos korábbi olyan kötelezettségvállalások finanszírozása,
amelyek a távközlési ágazatok hálózataihoz, illetve a MODINIS többéves programhoz kapcsolódnak.
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09. CÍM — TARTALMAK, TECHNOLÓGIÁK ÉS KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK

09 04. ALCÍM — HORIZONT 2020 (folytatás)

09 04 53

(folytatás)

09 04 53 02

(folytatás)
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

Jogalap

A referenciaösszegek tekintetében a közösségi pénzügyi támogatásnak a transzeurópai hálózatok terén történő odaítélésére vonatkozó általános szabályok megállapításáról szóló, 1995. szeptember 18-i 2236/95/EK tanácsi rendelet (HL
L 228., 1995.9.23., 1. o.).
Az Euro-ISDN (integrált szolgáltatások digitális hálózata) transzeurópai hálózatként való fejlesztésére vonatkozó
iránymutatásokról szóló, 1995. november 9-i 2717/95/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 282.,
1995.11.24., 16. o.).
Az európai multimédiás tartalomszolgáltató ipar fejlesztését és a kialakuló információs társadalomban a multimédiás
tartalom ösztönzését szolgáló többéves közösségi program (Info 2000) elfogadásáról szóló, 1996. május 20-i 96/339/
EK tanácsi határozat (HL L 129., 1996.5.30., 24. o.).
Az információs társadalomban a nyelvi sokféleségét támogató többéves közösségi program elfogadásáról szóló, 1996.
november 21-i 96/664/EK tanácsi határozat (HL L 306., 1996.11.28., 40. o.).
A transzeurópai távközlő hálózatokra vonatkozó iránymutatásokról szóló, 1997. június 17-i 1336/97/EK európai
parlamenti és tanácsi határozat (HL L 183., 1997.7.11., 12. o.).
Az információs társadalom európai meggyökeresedését ösztönző többéves közösségi program (információs társadalom)
elfogadásáról szóló, 1998. március 30-i 98/253/EK tanácsi határozat (HL L 107., 1998.4.7., 10. o.).
A globális hálózatokon található európai digitális tartalom fejlesztését és használatát ösztönző és az információs
társadalomban a nyelvi sokféleséget támogató többéves közösségi program elfogadásáról szóló, 2000. december 22-i
2001/48/EK tanácsi határozat (HL L 14., 2001.1.18., 32. o.).
Az eEurope 2005 cselekvési terv figyelemmel kísérésére, a helyes gyakorlatok terjesztésére, valamint a hálózati és
informatikai biztonság javítására vonatkozó többéves (2003–2005) (MODINIS) program elfogadásáról szóló, 2003.
november 17-i 2256/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 336., 2003.12.23., 1. o.).
A digitális tartalmat Európán belül hozzáférhetőbbé, felhasználhatóbbá és hasznosíthatóbbá tevő, többéves közösségi
program létrehozásáról szóló, 2005. március 9-i 456/2005/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 79.,
2005.3.24., 1. o.).
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Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

09 04 77 01

Kísérleti projekt – Nyílt tudástechnológiák: a tudás feltérképezése és igazolása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

p.m.

1 600 000

Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

2 000 000

1 654 288

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 500 000,—

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
09 04 77 02

Kísérleti projekt – Kapcsolat az egészségért: Jóléti és egészségügyi megoldások egy nyílt hozzáférésű otthoni optikai
üvegszálas hálózatban
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

500 000

Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

p.m.

436 192

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 000 000,—

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
09 04 77 03

Pilot Kísérleti projekt – REIsearch (kutatási, kiválósági és innovációs keret) – Az Európai Kutatási Térség versenyképességének fokozása a kutatók, a polgárok, az ipar és a politikaformálók közötti kommunikáció javításán keresztül
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

400 000

Kötelezettségvállalások

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

436 192

Kötelezettségvállalások

1 000 000,—

Kifizetések

300 000,—
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09 04 77

(folytatás)

09 04 77 03

(folytatás)
Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

09 04 77 04

Kísérleti projekt – Európa digitális menetrendjének találkozása a Szilícium-völggyel
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

150 000

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

75 000

Megjegyzések
Az egyedi innovációs ökoszisztémával rendelkező Szilícium-völgy évtizedek óta vállalkozók ezreit vonzza. Sok európai
vállalkozó is ott hozta létre saját sikeres vállalkozását, tudást generálva és világszerte beruházva. A Szilícium-völgyben
számos digitális vállalkozás és innováció indult el. A Bizottság új digitális stratégiájával összefüggésben – különös
tekintettel a digitális egységes piacra – szükség van egy olyan platformra, amely bevonja a Szilícium-völgyet a digitális
menetrendbe, és kapcsolatot tart az ott élő uniós közösséggel, összekötve az európai és a szilícium-völgyi digitális
ökoszisztémákat. Ennek köszönhetően szinergiák alakulnak ki, és figyelem irányul Európa digitális menetrendjére, és az
annak keretében az induló vállalkozások részére nyújtott támogatásra (pl. „Startup Europe” kezdeményezés); emellett
lehetőség nyílik a Szilícium-völgyben felhalmozott tudás és tapasztalatok megosztására. A projektnek köszönhetően
Európa közelebb hozhatja a digitális menetrendjét a Szilícium-völgyben élő uniós közösséghez, összhangban olyan új
reformokkal, mint a digitális egységes piac és a tőkepiaci unió. Más országok már részt vesznek ilyen tevékenységekben.
India rendszeresen megszervezi a TiECon konferenciát a Szilícium-völgyben, a Szilícium-völgyben letelepedett indiai
szakemberek és hazájuk közötti híd erősítése érdekében. Ezt a konferenciát indiai vállalkozók, valamint fontos indiai
gazdasági szereplőket irányító vezérigazgatók ezrei látogatják rendszeresen. A WELCOME projekt keretében a Bizottság
2015-ben támogatott egy olyan eseményt, amely a Szilícium-völgyben induló vállalkozásokkal foglalkozik („A Startup
Europe a Szilícium-völgybe látogat” (SEC2SV) című esemény). A kísérleti projekt keretében 2016-ban konferenciát
tartanak a Szilícium-völgyben a digitális Európáról, amihez kapcsolódóan eseményeket és találkozókat rendeznének az
uniós közösség ott élő tagjaival, különleges hangsúlyt fektetve a digitális gazdaságra, a digitális innovációra és a
digitalizációra. A kezdeményezés felhasználja a 2015-ös kezdeményezés tapasztalatait.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
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09 04 77

(folytatás)

09 04 77 05

Kísérleti projekt – Nyílt tudástechnológiák: a tudás feltérképezése és igazolása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

1 500 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

750 000

Megjegyzések

A felsőoktatás és a kutatás gyorsan fejlődik. Az új tudástechnológiák kialakításához képzést kell biztosítani tanárok,
diákok, kutatók és mindazok számára, akiknek igazodniuk kell az új piaci követelményekhez. Számos kísérlet, például a
„közösségi tudomány” (Citizen Science), tudományos felfedező játékok és ingyenes online szabadegyetemek (MOOC –
Massive Online Open Course) igazolják, hogy az oktatás és a kutatás – számos egyéb ágazathoz hasonlóan – rohamosan
fejlődik. Annak érdekében, hogy a munkaerőpiac szempontjából teljes mértékben kiaknázzuk az új tanulási rendszerekben rejlő lehetőségeket, olyan módszerekre is szükség van, amelyek igazolják a tanulás minőségét. Következésképpen létre kell hozni egy mechanizmust, amely lehetővé teszi az egyének számára a készségeik felmérését (saját
tudástérképük elkészítését), a munkaerőpiacon megkövetelt tudás felmérését, valamint a kettőt összekötő tanulási
útvonal megállapítását, ezáltal biztosítva a megfelelő tartalmat mindenki számára. Csak így biztosítható, hogy egy
bizonyos célcsoport a számára megfelelő tartalomhoz fér hozzá. A tanulási útvonal nyomon követése érdekében
lehetővé kell tenni – online tanúsítványok vagy igazolások révén – a megszerzett tudás igazolását.
A társadalmi és technológia innováció e módjai valamennyi polgár javát szolgálhatják, függetlenül attól, hogy milyen
forrásokkal rendelkeznek, milyen nyelven beszélnek, hány évesek, milyen az egészségük, vagy milyen kulturális háttérrel
rendelkeznek. A fellépés tehát hozzájárul a tudásbeli szakadék áthidalásához és a munkanélküliség csökkentéséhez
azáltal, hogy különösen a fiatal munkanélkülieket segíti tudásuk bővítésében és új karrierlehetőségek felfedezésében.
Az előkészítő intézkedés átfogó célja annak bebizonyítása, hogy egy egész Európára kiterjedő ikt-alapú rendszer rövidíti
az európai polgárok, különösen a munkanélküliek képzéséhez és átképzéséhez szükséges időt az online tanfolyamok és
a nyílt oktatási források lehető legnagyobb mértékű felhasználásával. A fellépés az online szolgáltatásokat összefogó
technológiai platformot fog kialakítani és elindítani, amely többek között az alábbi modulokat fogja tartalmazni:
— készségek/kompetenciák feltérképezése,
— testre szabott tanulási tervek (oktatási szolgáltatásokon keresztül, beleértve a konkrét nyílt oktatási forrásokat),
— a megszerzett tudás igazolására szolgáló mechanizmusok.

Jogalap

Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
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09 04 77
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09 04 77 06

Kísérleti projekt — Digitális készségek: új szakmák, új oktatási módszerek, új állások
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

400 000

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

200 000

Megjegyzések
E kísérleti projekt az európai gazdaságot, a munkaerőpiacot és az oktatási struktúrákat készíti fel az új digitális
készségekre az új digitális szakmák elismerésének ösztönzése és egy közös módszertan kidolgozása révén, amely
lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy az új digitális forradalom éllovasai legyenek. A projekt keretében számos,
tagállami szakértőkből álló munkacsoport jön létre, melyek egymással folytatott konzultációkat követően javaslatokat
tesznek arra, hogy hogyan tudná felkészíteni az embereket az oktatási rendszer az új digitális készségekre, hogyan lehet
definiálni és elismertetni ezen új szakmákat, illetve megállapítják ezen új digitális állások új készségszintű követelményeit és elvárásait, valamint azok új társadalmi státuszát. A cél azon anyagok és javaslatok előállítása, melyek lehetővé
teszik az Uniónak és tagállamainak, hogy felkészüljenek az európai gazdaság ezen új átalakulására. Az e kísérleti projekt
keretében végrehajtandó konkrét fellépések eredményeképp konzultációkra kerül sor a tagállamok, valamint az oktatás,
a szociális szolgáltatások vagy a munkaerőpiac területén érintett szereplők között.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
09 04 77 07

Kísérleti projekt – Új technológiák és digitális eszközök oktatási célú felhasználásának ösztönzése
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

400 000

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

200 000

Megjegyzések
E kísérleti projekt az új technológiák és digitális eszközök oktatási célú felhasználásával kapcsolatos különböző európai
modelleket és bevált gyakorlatokat határozza meg. A kulcsfontosságú célcsoportok körében növelni fogja a tudatosságot
és bővíti az ismereteket a digitális oktatás előnyei és azon mechanizmusok tekintetében, amelyek lehetővé teszik az új
technológiákat képviselő oktatási eszközök európai fejlesztését és alkalmazását.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
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Kísérleti projekt – REIsearch (kutatási, kiválósági és innovációs keret) – Az Európai Kutatási Térség versenyképességének
fokozása a kutatók, a polgárok, az ipar és a politikaformálók közötti kommunikáció javításán keresztül
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

750 000

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

375 000

Megjegyzések
A REIsearch célja Európa intellektuális tőkéje teljes mértékű kiaknázásának felgyorsítása új médiaeszközök révén a
polgárok, a vállalkozók és a tudósok javát szolgálva. A sikeres kísérleti projekt nyomán ez az előkészítő fellépés a
platform munkáját bővíti ki .
A kísérleti projekt a közösségi hálózatok koncepciója szerint kialakított olyan elektronikus infrastruktúrán alapuló
platform kibővítését tartalmazza, amely megkönnyíti a kutatók, politikaformálók és polgárok közti közvetlen
kommunikációt a média bevonása révén az Európai Kutatási Térség egészében.
Az Európa 2020 stratégiában körvonalazott „társadalmi kihívások” által inspirált kísérleti projekt a kulcsfontosságú
témákkal foglalkozó virtuális klaszterek létrehozását támogatja, megteremtve a tudomány és a társadalom közötti nyílt
párbeszéd közvetlen formáját.
A fellépés ösztönzi a tevékeny interakciót a tudomány, a polgárok és a politikaformálók között, az európai média és
közösségi hálózatok bevonása révén, támogatva a polgárok részvételét a kutatási irányok meghatározásában és a
jelenlegi kutatási folyamatokban, valamint a kutatási eredményeiről és a társadalmi hatásáról folytatott párbeszédben. A
bizonyítékokra alapozott politikaformálást támogatja az Unió minden fellépése terén, amely megfelel a szabályozás
javítására irányuló törekvésnek. A REIsearch támogatja a tudományalapú politikaformálást, átfogó hozzáférést nyújtva a
tudományos információkhoz, és számottevő tudásanyagot szolgáltatva ahhoz, hogy a platform bármely felhasználója
bizalommal használja. A platform semleges, nincs tekintettel a származási országra, vagy a szakterületre. A platformon
folyó párbeszédek a kapcsolódnak azokhoz a tudományos bizonyítékokhoz, amelyeken alapszanak.
A kísérleti projekt sikeres 14 hónapjára építve, előkészítő intézkedéssé válva, a REIsearch kibővül, kiterjedve a társadalmi
kihívások teljes skálájára, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy alaposabban megismerjék az általuk kiválasztott
témakört, és maguk döntsenek a párbeszédek klasztereiről és irányáról. A platform mellett a REIsearch számos eszközt
integrál, pl. nagy adathalmazokban/közösségi média adataiban való adatbányászat, a mesterségesintelligencia-alkalmazások és szemantikus internetes alkalmazások felhasználása a tudományos konszenzus és párbeszéd trendjeire és
folyamataira vonatkozó adatok kinyerése céljából.
A kísérleti projekt célkitűzései:
— a megbízható, nonprofit (és a közösségi hálózatokhoz hasonló) e-infrastruktúra kiterjesztése és megerősítése,
amelynek béta verzióját 2015-ben indították el, a tudományágak, ágazatok és határok közötti kommunikáció és
párbeszéd erősítése érdekében,
— a már futó béta verzió eredményeinek elemzése és értékelése, valamint a trendek felmérését segítő
keresőalgoritmusok és adatbányászat fejlesztése,
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— a meglévő kutatási hálózatokkal és platformokkal fennálló interoperabilitás további előmozdítása, egyetlen
hozzáférési pontot biztosítva valamennyi ország és tudományág kutatási eredményeihez (interoperabilitás), a
meglévő európai kezdeményezésekhez is kapcsolódva,
— a virtuális klaszterek számának kiterjesztése a kutatókat, iparágakat, polgárokat és politikai döntéshozókat összefogó
valamennyi „társadalmi kihívásra” az e kulcstémákkal kapcsolatos együttműködés megerősítése érdekében,
— közvetlen párbeszéd kialakítása a virtuális klaszterek (lásd az előző francia bekezdést) és a polgárok között a vezető
európai médiához való hozzákapcsolódás révén.
Az előkészítő fellépés a digitális menetrendben és a „Horizont 2020” keretprogramban megfogalmazott igényekre és
aggodalmakra kíván választ adni. Emellett támogatja az Európai Kutatási Térség alapjául szolgáló infrastruktúrát is,
amely a munkahelyek létrehozásához és gazdasági növekedéshez vezető európai innovációs potenciál felszabadításának
létfontosságú motorja.
Aktuális kérdések, amelyekkel a projekt foglalkozik: közelmúltbeli ikt-fejlesztések megmutatták, hogy a közösségi
hálózatok és az e-infrastruktúrák hatalma milyen jelentős mértékben kiaknázhatja a hálózatokban rejlő potenciált.
A jelenlegi online környezetben az alábbi problémák adódnak az e-infrastruktúrákra vonatkozó kutatás tekintetében:
— méret: a meglévő hálózatok többsége túl kicsi ahhoz, hogy meghaladja a konkrét területet és kutatási csoportot (az
Európai Bizottság statisztikája szerint az online kutatói hálózatoknak átlagosan mintegy 100 felhasználója van).
Nagy, interoperábilis hálózatra van szükség, amely lehetővé teszi a kutatók és egyéb szereplők számára, hogy egy
ismert eszköz segítségével különféle ágazatok és tudományágak vonatkozásában is megtalálják a keresett információt,
— hatókör: hagyományosan a hálózatokban ugyanazon a területen és ágazatban tevékenykedő felhasználók tömörülnek. Európa innovációs kapacitásának felszabadítása érdekében egyszerűbbé kell tenni a transzdiszciplináris
(ágazatok és tudományágak közötti) összeköttetéseket,
— megbízhatóság: a nagy kutatási hálózatok sikertelenségének egyik fő oka az, hogy a meglévő kapcsolatok továbbra
is személyes kapcsolaton alapulnak, és az online hálózatokon nem bíznak meg a személyazonosságban. A
transzdiszciplináris kapcsolatok tényleges előmozdítása érdekében olyan rendszerre van szükség, amelyben az
identitásvizsgálat valamennyi felhasználó számára biztonságos környezetet teremt,
— bizalom: minden hálózat esetében alapvető a bizalom. Piaci elemzések arra engednek következtetni, hogy az európai
közösségi hálózatot/e-infrastruktúrát a különböző érdekeltekkel együttműködésben kell kialakítani úgy, hogy az
nonprofit legyen, és a szellemi tulajdonok vonatkozásában a kutatókkal együtt kidolgozott, világos politikával
rendelkezzen.

Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
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Előkészítő intézkedés – Intelligens gyárak Kelet-Európában
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2 000 000

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 000 000

Megjegyzések
Az előkészítő intézkedés keretében zajló munka céljai a koherens, összehangolt és fenntartható megközelítés biztosítása,
valamennyi kelet-európai érdekelt fél (vállalkozások, egyetemek, kutatóintézetek, civil társadalom) nagyobb szerepvállalásának biztosítása, fejlesztése és támogatása, valamint a kelet-európai regionális struktúrák tájékoztatása, felkészítése és támogatása projektek kidolgozásában az Európai Bizottság intelligens gyárakkal kapcsolatos elképzelése
keretében. A fellépés az ipar leépítése által súlyosan érintett, intelligens gyár építését még meg nem kezdő, illetve azzal
nem rendelkező, valamint az ipari kapacitás terén fejlesztésre szoruló kelet-európai régiókat érintené.
Ezen előkészítő intézkedés célja, hogy azonosítsa, értékelje és támogassa a valamely kiválasztott régióban rejlő gazdasági
lehetőségek kiaknázását, illetve, hogy megvizsgálja a régió innovációs lehetőségeit és annak kiterjesztési körét. Az
előkészítő intézkedés egyértelmű célja az ipari komparatív előnyök és a szakosodási potenciál regionális szintű
azonosítása a vállalkozások megismerése révén, létrehozva egy irányítási struktúrát és a vállalkozások és kutatók
közötti folyamatos együttműködést segítő keretet, valamint támogatva a releváns szakpolitikai dokumentumok
elkészítését.
Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
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2016. évi előirányzatok

Cím

Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

PK

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

98 115 407 101 570 000

69 626 046 110 141 782,48

60 492 383,44

61,65

22 590 000

26 883 061

24 335 664,99

23 322 659,41

103,24

23 412 905

0,—

57 566 060,41

1 052,09

0,—

1 046 874,47

1 137 717,60

455 533,—

134,17

1 137 717,60

1 502 407,47

102,59

129 148 500 127 641 498 123 120 000 121 683 724 135 615 165,07 142 883 510,73

111,94

Kifizetések

KREATÍV EURÓPA

09 05 01

MEDIA alprogram –
országokon átívelő és
nemzetközi működés,
valamint a nemzetek
közötti áramlás és
mobilitás előmozdítása

3

100 712 000

09 05 05

Fellépések a multimédia
területén

3

26 186 500

09 05 51

Korábbi MEDIA
programok lezárása

3

—

09 05 77

Kísérleti projektek és
előkészítő intézkedések

09 05 77 01 Előkészítő intézkedés –
Audiovizuális művek
terjesztése digitális környezetben

3

p.m.

p.m.

09 05 77 02 Kísérleti projekt – Az
európai integráció
elősegítése a kultúra által,
Európa-szerte kiválasztott
televíziós műsorok új, feliratozott változatainak
elkészítése révén

3

p.m.

339 515

2 000 000

1 261 712

09 05 77 03 Előkészítő intézkedés –
Feliratozással kapcsolatos
intézkedés, többek között
közösségi kiszervezésen
(crowdsourcing) keresztül
az európai alkotások
terjesztése érdekében

3

500 000

250 000

1 000 000

500 000

09 05 77 04 Kísérleti projekt –
Egyetemes médiaműveltség

3

250 000

125 000

09 05 77 05 Előkészítő intézkedés –
Európai kulturális
televíziós tartalmak feliratozása Európa-szerte

3

1 500 000

750 000

2 250 000

1 464 515

3 000 000

1 761 712

09 05. alcím – Összesen

09 05 01

5 471 576

18 550 000

—

p.m.

Kötelezettségvállalások

%
2014–2016.
évi kifizetések

Kötelezettségvállalások

09 05

09 05 77. jogcímcsoport –
Részösszeg

2014. évi teljesítés

p.m.

Kifizetések

MEDIA alprogram – országokon átívelő és nemzetközi működés, valamint a nemzetek közötti áramlás és mobilitás
előmozdítása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

100 712 000

Kifizetések

98 115 407

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

101 570 000

Kifizetések

69 626 046

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

110 141 782,48

Kifizetések

60 492 383,44
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Megjegyzések
Korábbi 15 04 03. jogcímcsoport
Az előirányzat a Kreatív Európa program MEDIA alprogramjával kapcsolatos alábbi intézkedések fedezésére szolgál:
— az audiovizuális szakemberek készségei és kompetenciái megszerzésének és fejlesztésének, valamint a hálózatok
kialakításának megkönnyítése, beleértve a digitális technológiák használatát a piaci fejleményekhez való alkalmazkodás biztosítása érdekében, valamint az új közönségépítési szemléletek és az új üzleti modellek vizsgálatát,
— az audiovizuális szereplők azon kapacitásának növelése, hogy az Unióban és az Unión kívül terjeszthető európai
audiovizuális alkotásokat fejlesszenek ki, illetve európai és nemzetközi koprodukciókat hozzanak létre, többek
között televíziós műsorszolgáltatókkal közösen,
— a vállalkozások közötti csere ösztönzése az audiovizuális szereplők piacokhoz és üzleti eszközökhöz való
hozzáférésének elősegítése révén, projektjeik uniós és nemzetközi piacokon való ismertségének növelése érdekében,
— a filmszínházi forgalmazás támogatása az audiovizuális alkotások országokon átívelő marketingje, brandingje,
terjesztése és bemutatása révén,
— audiovizuális alkotások országokon átívelő marketingjének, brandingjének és forgalmazásának egyéb, nem filmszínházi platformokon történő előmozdítása,
— a közönségépítés támogatása az európai audiovizuális alkotások iránti érdeklődés felkeltésének és az ezen
alkotásokhoz való hozzáférés javításának eszközeként, különösen promóción, rendezvényeken, filmműveltség
kialakításán és fesztiválokon keresztül,
— az új üzleti modellek megjelenésének lehetővé tétele érdekében az új forgalmazási módok elősegítése.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását
és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
A tagjelölt országok és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók, az engedélyezett
igazgatási kiadások és a programra meghatározott teljes előirányzat összegének arányában.
Az európai szomszédsági térségbe tartozó országok által az ezen országokkal együtt az uniós programokban való
részvételükre vonatkozó keretmegállapodások alapján meghatározott eljárásokkal összhangban az uniós programokban
való részvétel céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből
a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók, az engedélyezett igazgatási kiadások és a programra meghatározott teljes előirányzat összegének arányában.
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(folytatás)
A Svájci Államszövetség által az uniós programokban való részvétel céljából adott hozzájárulásokból származó, a
bevételi kimutatás 6 0 3 3. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban további előirányzatok nyújthatók, az engedélyezett igazgatási kiadások és a programra meghatározott teljes előirányzat összegének arányában.

Jogalap
A Kreatív Európa program (2014–2020) létrehozásáról és az 1718/2006/EK, az 1855/2006/EK és az 1041/2009/EK
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1295/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 347., 2013.12.20., 221. o.).

09 05 05

Fellépések a multimédia területén
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

26 186 500

Kifizetések

22 590 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

18 550 000

Kifizetések

26 883 061

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

24 335 664,99

Kifizetések

23 322 659,41

Megjegyzések
Korábbi 16 03 01 01. jogcím (részben)
Az előirányzat a polgárokat az Unióról általánosan tájékoztató tevékenységeket finanszírozza, ami fokozni hivatott az
uniós intézmények munkájának, az intézmények által meghozott döntéseknek, illetve az európai integráció szakaszainak az áthatóságát, ezáltal lehetővé téve a polgárok számára, hogy teljes mértékben éljenek azon jogukkal, hogy
tájékoztatást kapjanak az európai politikákról, illetve hogy azokban részt vegyenek. Elsősorban a multimédiás (rádió, tv,
internet stb.) távközlési termékek előállításának és/vagy terjesztésének finanszírozását vagy társfinanszírozását érinti,
ideértve a már létező, helyi és országos médiákból létrejövő páneurópai hálózatokat, amelyek európai ügyekkel
kapcsolatos napi híreket közölnek (pl. Euranet Plus), illetve a szakpolitika kidolgozásához szükséges eszközöket is.
Ennek az előirányzatnak a legnagyobb része értékeléssel kapcsolatos kiadásokra terjed ki. Az előirányzat egy részét a
szóban forgó fellépésekre folyamatosságának biztosítására, illetve a digitális korba átlépő helyi és országos médiákból
létrejött, meglévő páneurópai hálózatok (rádió, televízió, internet stb.) jövőjére vonatkozó stabil finanszírozási keret
megerősítésére fordítják.
Az előirányzat tanulmányokkal, találkozókkal, utólagos kontrollokkal, valamint olyan technikai és igazgatási jellegű
szakértői segítségnyújtással kapcsolatos támogatási kiadások fedezésére is szolgál, amelyhez nem kapcsolódnak a
Bizottság által eseti jellegű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett hatósági feladatok, fedezi továbbá jelenlegi
vagy jövőbeli tevékenységek értékelését és ellenőrzését, valamint szakértők utazási és kapcsolódó költségeinek visszafizetését.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 50 000 EUR.
E jogcím végrehajtásakor a Bizottság kellőképpen figyelembe veszi az Intézményközi Tájékoztatási Csoport (IGI)
üléseinek eredményeit.
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09 05 05

(folytatás)

Jogalap
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdésében szereplő, a Bizottság intézményi szintű előjogaiból eredő
feladat.

09 05 51

Korábbi MEDIA programok lezárása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

—

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

5 471 576

Kötelezettségvállalások

—

Kifizetések

23 412 905

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

57 566 060,41

Megjegyzések
Korábbi 15 04 53. jogcímcsoport
Az előirányzat az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását
és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
A tagjelölt országok és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók.
A Svájci Államszövetség által az uniós programokban való részvétel céljából adott hozzájárulásokból származó, a
bevételi kimutatás 6 0 3 3. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban további előirányzatok nyújthatók.

Jogalap
Az európai audiovizuális alkotások fejlesztését, forgalmazását és promócióját előmozdító program végrehajtásáról
(MEDIA Plus — Fejlesztés, terjesztés és vásárlásösztönzés) (2001–2005) szóló, 2000. december 20-i 2000/821/EK
tanácsi határozat (HL L 336., 2000.12.30., 82. o.).
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09 05. ALCÍM — KREATÍV EURÓPA (folytatás)

09 05 51

(folytatás)
Az európai audiovizuális műsorkészítő ágazatban működő szakemberek képzési programjának megvalósításáról
(MEDIA – Oktatás) (2001–2005) szóló, 2001. január 19-i 163/2001/EK európai parlamenti és tanácsi határozat
(HL L 26., 2001.1.27., 1. o.).
Az európai audiovizuális ágazatot támogató program végrehajtásáról (MEDIA 2007) szóló, 2006. november 15-i 1718/
2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 327., 2006.11.24., 12. o.).
A harmadik országok audiovizuális szakembereivel folytatott együttműködés programjának létrehozásáról (MEDIA
Mundus) szóló, 2009. október 21-i 1041/2009/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 288., 2009.11.4., 10.
o.)

09 05 77

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

09 05 77 01

Előkészítő intézkedés – Audiovizuális művek terjesztése digitális környezetben
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

1 046 874,47

Megjegyzések
Korábbi 15 04 77 06. jogcím
Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
09 05 77 02

Kísérleti projekt – Az európai integráció elősegítése a kultúra által, Európa-szerte kiválasztott televíziós műsorok új,
feliratozott változatainak elkészítése révén
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

339 515

Kötelezettségvállalások

2 000 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

1 261 712

Kötelezettségvállalások

1 137 717,60

Kifizetések

455 533,—
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09 05 77

(folytatás)

09 05 77 02

(folytatás)
Megjegyzések
Korábbi 15 04 77 07. jogcím
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

09 05 77 03

Előkészítő intézkedés – Feliratozással kapcsolatos intézkedés, többek között közösségi kiszervezésen (crowdsourcing)
keresztül az európai alkotások terjesztése érdekében
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

500 000

Kötelezettségvállalások

250 000

1 000 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

500 000

Megjegyzések
Ez az előkészítő intézkedés a „Közösségi kiszervezésen (crowdsourcing) keresztüli feliratozás az európai alkotások
terjesztése érdekében” elnevezésű előkészítő intézkedés folytatása megváltozott címmel.
A feliratozással kapcsolatban biztosított, már létező MEDIA-támogatás ellenére számos európai alkotás (televíziós
sorozat, dokumentumfilm, játékfilm stb.) nem jut el a közönséghez, különösen a viszonylag kis uniós országokban,
amelyekben a hivatalos nyelv nem egyezik meg egyetlen másik uniós ország hivatalos nyelvével sem. Ennek egyik oka
ezen országok viszonylag alacsony kereskedelmi potenciálja, valamint a felmerülő – különösen a feliratozással
kapcsolatos – költségek. Ebben az összefüggésben e fellépés mindenfajta innovatív megoldást támogat – így a
közösségi kiszervezést is –, amelynek eredményeként csökkennének a feliratozás költségei. Ennek következtében az
európai filmek láthatóbbá válnának, és potenciálisan szélesebb közönséghez juthatnának el, különösen a rendelkezésre
álló online szolgáltatások révén.
A kísérleti projekt célkitűzései:
— a piacon jelenleg hozzáférhető feliratozásnál költséghatékonyabb feliratozást biztosító innovatív megoldások/
folyamatok/modellek tesztelése és fejlesztése,
— ezen folyamat világos szerkesztői irányvonal jegyében történő alkalmazása európai alkotások jól megtervezett
katalógusára,
— a művek online elérhetőségének támogatása.
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09 05. ALCÍM — KREATÍV EURÓPA (folytatás)

09 05 77

(folytatás)

09 05 77 03

(folytatás)
A kísérleti projekttől várt eredmények:
— az európai filmek elérhetővé tételével járó költségek csökkentése költséghatékony feliratozási megoldások
fejlesztésének ösztönzése révén,
— az európai audiovizuális alkotások online elérhetőségének és láthatóságának növelése, valamint az Unióban
rendelkezésre álló online videotéka-szolgáltatások katalógusának bővítése,
— az európai audiovizuális alkotások Unión belüli terjesztésének javítása és az európai audiovizuális ipar versenyképességének megerősítése.
Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

09 05 77 04

Kísérleti projekt – Egyetemes médiaműveltség
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

250 000

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

125 000

Megjegyzések
A kísérleti projekt fő célja, hogy az emberek kritikusan viszonyuljanak a médiához, álljanak ki a média kiegyensúlyozottsága mellett, valamint hogy legyenek képesek értelmezni a médiakommunikációt és a média által alkalmazott
tájékoztatáspolitikát. A projekt központi törekvése továbbá a polgárok élettapasztalataikat tükröző médiaalkotások
létrehozására való képességeinek javítása. Konferenciákra, műhelytalálkozókra és képzésekre kerül sor, és különös
figyelmet kapnak az alábbiakat célzó tevékenységek: az információ és a propaganda közötti különbségtétel képességének fejlesztése; a médiaalkotások létrehozását lehetővé tevő kreativitás fokozása; a kisebbségek beilleszkedését célzó
programok kialakítása; a legjobb gyakorlatok az érdekelt felek és országok közötti megosztásának előmozdítása; a
közvetlen demokrácia gyakorlását célzó eszközök létrehozása; A kísérleti projekt általában véve a médiaeszközök
valamennyi formájára összpontosít (rádió, internet, műsorszórás, hírlapok), azt mindenfajta környezetben használják
majd és valamennyi korosztályt célba veszi. Elsőbbséget kapnak az alacsonyan képzett emberek és azok, akiket
társadalmi marginalizálódás fenyeget. A kísérleti projektre a Bizottság pályázati felhívást ír ki.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
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09 05. ALCÍM — KREATÍV EURÓPA (folytatás)

09 05 77

(folytatás)

09 05 77 05

Előkészítő intézkedés – Európai kulturális televíziós tartalmak feliratozása Európa-szerte
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

1 500 000

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

750 000

Megjegyzések
A meglévő 15 04 77 07. „Az európai integráció elősegítése a kultúra által, Európa-szerte kiválasztott televíziós műsorok
új, feliratozott változatainak elkészítése révén” című kísérleti projekt átalakítása a 09 05 77 05. „Európai kulturális
televíziós tartalmak feliratozása Európa-szerte” című előkészítő intézkedéssé.
Ez az előkészítő intézkedés a 2014-ben és 2015-ben a Parlament által finanszírozott kísérleti projektet folytatja, mely
kiválasztott televíziós programok különböző feliratozott változatainak Európa-szerte való rendelkezésre bocsátása révén
azt kívánta tesztelni, hogy van-e a kulturális programoknak európai közönsége.
A 2014-ben finanszírozott kísérleti projektet jelenleg az ARTE, az európai művészeti tv-csatorna fejleszti, amely 2015
októberétől 600 órányi programot kínál majd négy (francia, német, angol és spanyol) nyelven.
Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
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10. CÍM
KÖZVETLEN KUTATÁS
Az előirányzatok (2016 és 2015) és az egyenleg (2014) általános összegzése
Cím
Alcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

10 01

A „KÖZVETLEN KUTATÁS”
SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL
KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK

331 938 960

331 938 960

330 509 370

10 02

„HORIZONT 2020” KERETPROGRAM – A KÖZÖS KUTATÓKÖZPONT (JRC) KÖZVETLEN
CSELEKVÉSEI AZ UNIÓS SZAKPOLITIKÁK SZOLGÁLATÁBAN

25 686 697

26 350 000

24 127 845

31 976 761

48 823 262,28

42 452 109,22

10 03

EURATOM-PROGRAM –
KÖZVETLEN CSELEKVÉSEK

10 666 000

12 400 000

10 560 000

9 541 097

11 683 378,60

9 409 510,03

10 04

A KÖZÖS KUTATÓKÖZPONT
EGYÉB TEVÉKENYSÉGEI

45 483 805,58

35 837 686,32

10 05

A KÖZÖS KUTATÓKÖZPONT
ÁLTAL AZ EURATOMSZERZŐDÉS ÉRTELMÉBEN
VÉGZETT NUKLEÁRIS TEVÉKENYSÉGEKBŐL EREDŐ KORÁBBI
KÖTELEZETTSÉGEK

28 543 000

32 000 000

27 773 000

27 041 043,38

26 936 787,67

10. cím – Összesen

396 834 657

402 688 960

392 970 215

p.m.

p.m.

p.m.

330 509 370 402 154 548,65 402 154 548,65

p.m.

30 025 140

402 052 368 535 186 038,49 516 790 641,89
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KÖZVETLEN KUTATÁS

Megjegyzések

Ezek a megjegyzések a „Közvetlen kutatás” szakpolitikai terület valamennyi költségvetési tételére vonatkoznak (a 10 05.
alcím kivételével).

Az előirányzatok a következőkkel kapcsolatban felmerülő kiadások fedezésére szolgálnak:

— azon, a Közös Kutatóközpont (JRC) engedélyezett létszámtervében szereplő álláshelyeket betöltő belső munkatársak,
valamint azon külső munkatársak költségei, akik részt vesznek a kutatási és innovációs programok végrehajtásában,

— a személyzettel összefüggő költségek, köztük a kiküldetések, a továbbképzések, az orvosi ellátás és a munkaerőfelvétel költségei,

— a JRC intézeteinek működtetése, igazgatási támogatás, a telephelyek biztonsága és védelme, informatikai kiadások,
nem rendszeres költségek és a nagyméretű kutatási infrastruktúra költségei,

— kutatási és támogatási tevékenységek, köztük a felderítő jellegű kutatás, a tudományos és műszaki berendezések, a
vállalkozási szerződés keretében igénybe vett szolgáltatások stb. költségei,

— olyan tevékenységekkel kapcsolatos kutatási és tudományos támogatási feladatok költségei, amelyeket a JRC az Unió
szakpolitikáinak támogatása érdekében, illetve külső szervek javára, kompetitív alapon végez.

A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban a bevételi kimutatás 6 2 2 4. és 6 2 2 5. jogcíme alá tartozó
bevételekből további előirányzatok nyújthatók.

A vegyes bevételek további előirányzatok rendelkezésre bocsátását teszik lehetővé, amelyek felhasználására – céljuktól
függően – a 10 02., a 10 03. vagy a 10 04. alcím, vagy a 10 01 05. jogcímcsoport alatt kerülhet sor.

A tagjelölt és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelölt országok által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók.

Az érintett projektek közül néhány esetében harmadik országok vagy harmadik országok szervezetei részt vehetnek a
tudomány és a technológia területén folytatott európai együttműködésben. A pénzügyi hozzájárulásaikból származó
bevételeket a bevételi kimutatás 6 0 1 3. jogcíme alatt kell elszámolni, és e bevételekből a költségvetési rendelet 21.
cikke alapján további előirányzatok nyújthatók.

A további előirányzatok rendelkezésre bocsátására a 10 02 50 01. és a 10 03 50 01. jogcím alatt kerül sor.
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10 01. ALCÍM — A „KÖZVETLEN KUTATÁS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

10 01

A „KÖZVETLEN KUTATÁS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS
IGAZGATÁSI KIADÁSOK

10 01 05

A „Közvetlen kutatás” szakpolitikai
területen a kutatási és innovációs
programokkal összefüggésben
felmerülő támogatási kiadások

PK

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

10 01 05 01 A kutatási és innovációs programokat:
a „Horizont 2020” keretprogramot
végrehajtó tisztviselőkkel és ideiglenes
alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások 1,1

137 841 590

136 700 000

143 812 051,39

104,33

10 01 05 02 A kutatási és innovációs programokat:
a „Horizont 2020” keretprogramot
végrehajtó külső munkatársak
1,1

32 688 000

32 400 000

62 793 703,62

192,10

10 01 05 03 A kutatási és innovációs programok: a
„Horizont 2020” keretprogram egyéb
igazgatási kiadásai
1,1

58 163 970

58 163 970

73 057 021,29

125,61

10 01 05 04 Egyéb kiadások új nagyméretű kutatási
infrastruktúra céljára – „Horizont
2020” keretprogram
1,1

2 000 000

2 000 000

2 060 000,—

103,00

10 01 05 11 A kutatási és innovációs programokat:
az Euratom-programot végrehajtó
tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások
1,1

54 200 000

54 200 000

55 288 948,61

102,01

10 01 05 12 A kutatási és innovációs programok:
az Euratom-programot végrehajtó
külső munkatársak

1,1

10 000 000

10 000 000

18 912 397,29

189,12

10 01 05 13 A kutatási és innovációs programok:
az Euratom-program egyéb igazgatási
kiadásai

1,1

35 045 400

35 045 400

41 112 181,91

117,31

10 01 05 14 Egyéb kiadások új nagyméretű kutatási
infrastruktúra céljára – Euratomprogram
1,1

2 000 000

2 000 000

5 118 244,54

255,91

10 01 05. jogcímcsoport – Részösszeg

331 938 960

330 509 370

402 154 548,65

121,15

10 01. alcím – Összesen

331 938 960

330 509 370

402 154 548,65

121,15

10 01 05

A „Közvetlen kutatás” szakpolitikai területen a kutatási és innovációs programokkal összefüggésben felmerülő
támogatási kiadások
Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikkével és 183. cikkének (2) bekezdésével összhangban a bevételi kimutatás 6 2 2 3. és
6 2 2 6. jogcíme alá tartozó bevételekből további előirányzatok nyújthatók.
A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban a bevételi kimutatás 6 2 2 1., 6 2 2 4. és 6 2 2 5. jogcíme alá tartozó
bevételekből további előirányzatok nyújthatók. Ezek a bevételek felhasználhatók – többek között – a Közös Kutatóközpont által harmadik felek részére végzett munka során az alkalmazottak és az erőforrások tekintetében felmerült
kiadások fedezésére.
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10 01. ALCÍM — A „KÖZVETLEN KUTATÁS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

10 01 05

(folytatás)
A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban a bevételi kimutatás 6 0 1 3. és 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó
bevételekből további előirányzatok nyújthatók.
Az előirányzatok kiegészíthetők a Közös Kutatóközpontnak a közvetett cselekvésekben és az uniós szakpolitikákat
támogató tudományos és műszaki tevékenységekben való kompetitív alapú részvételéből származó bevételeknek
megfelelő előirányzatokkal. A JRC által kompetitív alapon folytatott tevékenységek a következők:
— a támogatás odaítélésére irányuló, illetve a közbeszerzési eljárásokat követően elvégzett tevékenységek,
— a harmadik felek nevében végzett tevékenységek,
— a más intézményekkel vagy a Bizottság más szervezeti egységeivel műszaki-tudományos szolgáltatások nyújtásáról
kötött igazgatási megállapodás keretében végzett tevékenységek.

10 01 05 01

A kutatási és innovációs programokat: a „Horizont 2020” keretprogramot végrehajtó tisztviselőkkel és ideiglenes
alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

137 841 590

2015. évi előirányzatok

136 700 000

2014. évi teljesítés

143 812 051,39

Megjegyzések
Az előirányzat a Közös Kutatóközpont engedélyezett létszámtervében szereplő álláshelyeket betöltő azon tisztviselők és
ideiglenes alkalmazottak költségeinek fedezésére szolgál, akik részt vesznek a „Horizont 2020” kutatási és innovációs
keretprogram végrehajtásában és különösen:
— a Közös Kutatóközpont létesítményei által folytatott közvetlen cselekvésekben, amelyek kutatási tevékenységből,
tudományos és műszaki támogató tevékenységből és feltáró jellegű kutatásból állnak,
— olyan közvetett cselekvésekben, amelyek a Közös Kutatóközpont kompetitív alapon végrehajtott tevékenységének
részeként megvalósított programokból állnak.
A munkaerőköltségek a jogszabályi előírások alapján fizetendő alapilletményből, kiegészítő juttatásokból, vegyes
térítésekből és járulékokból állnak, beleértve a foglalkoztatás megkezdésével, helyének megváltoztatásával és
megszűnésével összefüggésben felmerülő költségeket is.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
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10 01. ALCÍM — A „KÖZVETLEN KUTATÁS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

10 01 05

(folytatás)

10 01 05 01

(folytatás)
Jogalap
Lásd a 10 02. alcímet.

10 01 05 02

A kutatási és innovációs programokat: a „Horizont 2020” keretprogramot végrehajtó külső munkatársak
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

32 688 000

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

32 400 000

62 793 703,62

Megjegyzések
Az előirányzat a Közös Kutatóközpont engedélyezett létszámtervében nem szereplő álláshelyeket betöltő azon külső
munkatársak (szerződéses alkalmazottak, kirendelt nemzeti szakértők és vendégkutatók) költségeinek fedezésére szolgál,
akik részt vesznek a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram végrehajtásában.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
Jogalap
Lásd a 10 02. alcímet.
10 01 05 03

A kutatási és innovációs programok: a „Horizont 2020” keretprogram egyéb igazgatási kiadásai
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

58 163 970

2015. évi előirányzatok

58 163 970

2014. évi teljesítés

73 057 021,29

Megjegyzések
Az előirányzat fedezi:
— a személyzettel kapcsolatos, de a 10 01 05 01. és a 10 01 05 02. jogcím alá nem tartozó kiadásokat, ideértve a
kiküldetések, a továbbképzések, az orvosi és a szociális ellátás költségeit, a versenyvizsgák szervezésével és a jelöltek
meghallgatásával kapcsolatos költségeket, a reprezentációs költségeket stb.,
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10 01. ALCÍM — A „KÖZVETLEN KUTATÁS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

10 01 05

(folytatás)

10 01 05 03

(folytatás)
— az összes olyan erőforrással kapcsolatban felmerülő kiadásokat, amelyet a Közös Kutatóközpont (JRC) az általa
végzett tevékenység céljára felhasznál. Ez magában foglalja:
— a JRC intézeteinek működtetésével összefüggő költségeket: az épületek, a műszaki infrastruktúra és a
tudományos berendezések rendszeres karbantartása; közműszolgáltatások és energiaellátás; fűtés, hűtés és
szellőztetés; a műhelyekben felhasznált anyagok és felszerelés; telephelyek, utak és épületek takarítása; hulladékgazdálkodás stb.,
— a JRC intézetei számára nyújtott igazgatási támogatás költségeit: bútorok; irodaszerek; távközlés; dokumentáció és publikációk; utaztatás; vegyes ellátmány; általános biztosítások stb.,
— a JRC intézeteinek biztonságával és védelmével összefüggő költségeket: munkahelyi egészség és biztonság;
sugárvédelem; tűzoltó szolgálat stb.,
— az informatikai költségeket: számítógéptermek; hardver és szoftver; hálózatos szolgáltatások; informatikai
rendszerek; helpdesk szolgálat, a felhasználók segítése stb.,
— a nem rendszeres költségeket. Ide tartoznak a JRC telephelyein végrehajtott felújítási, átalakítási és építési munka
költségei, a nem rendszeres karbantartási költségek, valamint a felújítások és az új szabványok bevezetése
nyomán szükségessé váló átalakítások költségei. Ide tartozhatnak továbbá a 10 01 05 04. jogcím alá tartozó
nagyméretű infrastruktúra előkészítésével kapcsolatos tevékenység költségei is.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
Jogalap
Lásd a 10 02. alcímet.

10 01 05 04

Egyéb kiadások új nagyméretű kutatási infrastruktúra céljára – „Horizont 2020” keretprogram
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2 000 000

2014. évi teljesítés

2 000 000

2 060 000,—

Megjegyzések
Az előirányzat a nagyszabású infrastruktúra-fejlesztési projektek finanszírozásához szükséges összes erőforrás költségeinek fedezésére szolgál, ideértve különösen az új épületek építésére, a meglévő épületek teljes átalakítására, valamint a
telephelyek műszaki infrastruktúrájához tartozó fontosabb berendezések beszerzésére fordított kiadásokat.

L 48/888

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
10. CÍM — KÖZVETLEN KUTATÁS

10 01. ALCÍM — A „KÖZVETLEN KUTATÁS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

10 01 05

(folytatás)

10 01 05 04

(folytatás)
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

Jogalap
Lásd a 10 02. alcímet.
10 01 05 11

A kutatási és innovációs programokat: az Euratom-programot végrehajtó tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal
kapcsolatos kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

54 200 000

2015. évi előirányzatok

54 200 000

2014. évi teljesítés

55 288 948,61

Megjegyzések
Az előirányzat a Közös Kutatóközpont engedélyezett létszámtervében szereplő álláshelyeket betöltő azon tisztviselők és
ideiglenes alkalmazottak költségeinek fedezésére szolgál, akik részt vesznek a kutatási és innovációs programok Euratom program végrehajtásában és különösen:
— a Közös Kutatóközpont létesítményei által folytatott közvetlen cselekvésekben, amelyek kutatási tevékenységből,
tudományos és műszaki támogató tevékenységből és feltáró jellegű kutatásból állnak,
— olyan közvetett cselekvésekben, amelyek a Közös Kutatóközpont kompetitív alapon végrehajtott tevékenységének
részeként megvalósított programokból állnak.
A munkaerőköltségek a jogszabályi előírások alapján fizetendő alapilletményből, kiegészítő juttatásokból, vegyes
térítésekből és járulékokból állnak, beleértve a foglalkoztatás megkezdésével, helyének megváltoztatásával és
megszűnésével összefüggésben felmerülő költségeket is.

Jogalap
Lásd a 10 03. alcímet.

2016.2.24.
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
10. CÍM — KÖZVETLEN KUTATÁS

10 01. ALCÍM — A „KÖZVETLEN KUTATÁS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

10 01 05

(folytatás)

10 01 05 12

A kutatási és innovációs programok: az Euratom-programot végrehajtó külső munkatársak
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

10 000 000

2015. évi előirányzatok

10 000 000

2014. évi teljesítés

18 912 397,29

Megjegyzések
Az előirányzat a Közös Kutatóközpont engedélyezett létszámtervében nem szereplő álláshelyeket betöltő azon külső
munkatársak (szerződéses alkalmazottak, kirendelt nemzeti szakértők és vendégkutatók) költségeinek fedezésére szolgál,
akik részt vesznek a kutatási és innovációs programok – Euratom-program végrehajtásában.
Jogalap
Lásd a 10 03. alcímet.
10 01 05 13

A kutatási és innovációs programok: az Euratom-program egyéb igazgatási kiadásai
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

35 045 400

2015. évi előirányzatok

35 045 400

2014. évi teljesítés

41 112 181,91

Megjegyzések
Az előirányzat fedezi:
— a személyzettel kapcsolatos, de a 10 01 05 11. és a 10 01 05 12. jogcím alá nem tartozó kiadásokat, ideértve a
kiküldetések, a továbbképzések, az orvosi és a szociális ellátás költségeit, a versenyvizsgák szervezésével és a jelöltek
meghallgatásával kapcsolatos költségeket, a reprezentációs költségeket stb.,
— az összes olyan erőforrással kapcsolatban felmerülő kiadásokat, amelyet a Közös Kutatóközpont (JRC) az általa
végzett tevékenység céljára felhasznál. Ez magában foglalja:
— a JRC intézeteinek működtetésével összefüggő költségeket: az épületek, a műszaki infrastruktúra és a
tudományos berendezések rendszeres karbantartása; közműszolgáltatások és energiaellátás; fűtés, hűtés és
szellőztetés; a műhelyekben felhasznált anyagok és felszerelés; telephelyek, utak és épületek takarítása; hulladékgazdálkodás stb.,
— a JRC intézetei számára nyújtott igazgatási támogatás költségeit: bútorok; irodaszerek; távközlés; dokumentáció és publikációk; utaztatás; vegyes ellátmány; általános biztosítások stb.,
— a JRC intézeteinek biztonságával és védelmével összefüggő költségeket: munkahelyi egészség és biztonság;
sugárvédelem; tűzoltó szolgálat stb.,
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BIZOTTSÁG
10. CÍM — KÖZVETLEN KUTATÁS

10 01. ALCÍM — A „KÖZVETLEN KUTATÁS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

10 01 05

(folytatás)

10 01 05 13

(folytatás)
— az informatikai költségeket: számítógéptermek; hardver és szoftver; hálózatos szolgáltatások; informatikai
rendszerek; helpdesk szolgálat, a felhasználók segítése stb.,
— a nem rendszeres költségeket. Ide tartoznak a JRC telephelyein végrehajtott felújítási, átalakítási és építési munka
költségei, a nem rendszeres karbantartási költségek, valamint a felújítások és az új szabványok bevezetése
nyomán szükségessé váló átalakítások költségei. Ide tartozhatnak továbbá a 10 01 05 14. jogcím alá tartozó
nagyméretű kutatási infrastruktúra előkészítésével kapcsolatos tevékenység költségei is.
Jogalap
Lásd a 10 03. alcímet.

10 01 05 14

Egyéb kiadások új nagyméretű kutatási infrastruktúra céljára – Euratom-program
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

2 000 000

2014. évi teljesítés

2 000 000

5 118 244,54

Megjegyzések
Az előirányzat a nagyszabású infrastruktúra-fejlesztési projektek finanszírozásához szükséges összes erőforrás költségeinek fedezésére szolgál, ideértve különösen az új épületek építésére, a meglévő épületek teljes átalakítására, valamint a
telephelyek műszaki infrastruktúrájához tartozó fontosabb berendezések beszerzésére fordított kiadásokat.
Jogalap
Lásd a 10 03. alcímet.
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
10. CÍM — KÖZVETLEN KUTATÁS

10 02. ALCÍM — „HORIZONT 2020” KERETPROGRAM – A KÖZÖS KUTATÓKÖZPONT (JRC) KÖZVETLEN CSELEKVÉSEI AZ UNIÓS
SZAKPOLITIKÁK SZOLGÁLATÁBAN
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

10 02

„HORIZONT 2020”
KERETPROGRAM – A
KÖZÖS KUTATÓKÖZPONT (JRC)
KÖZVETLEN
CSELEKVÉSEI AZ UNIÓS
SZAKPOLITIKÁK SZOLGÁLATÁBAN

10 02 01

„Horizont 2020” keretprogram – Az uniós
szakpolitikák ügyfélközpontú tudományos és
műszaki támogatása
1,1 25 186 697 24 500 000 24 127 845 27 961 643 34 639 215,45

Kifizetések

12 857 478,—

10 02 50

Az Európai Gazdasági
Térségen kívüli
harmadik felek kutatási
és technológiafejlesztési
hozzájárulásaiból
származó előirányzatok

10 02 50 01

Az Európai Gazdasági
térségen kívüli harmadik
felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból származó
előirányzatok
(2014–2020)
1,1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

11 849 927,18

1 087 081,65

10 02 50 02

Az Európai Gazdasági
Térségen kívüli harmadik
felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból származó
előirányzatok (2014
előtt)
1,1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

55 360,82

7 278 838,77

10 02 50. jogcímcsoport –
Részösszeg

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

11 905 288,—

8 365 920,42

A Hetedik keretprogram
lezárása – Közvetlen
cselekvések
(2007–2013)
1,1

p.m.

10 02 51

10 02 52

Korábbi kutatási keretprogramok lezárása –
Közvetlen cselekvések
(2007 előtt)

10 02 77

Kísérleti projektek és
előkészítő intézkedések

10 02 77 01

Kísérleti projekt – A
közszféra innovációs
laboratóriumának létrehozása az Európai
Bizottságban
10 02 77. jogcímcsoport –
Részösszeg
10 02. alcím –
Összesen

1,1

1,1

—

1 600 000

—

500 000

250 000

500 000

250 000

p.m.

—

4 015 118

—

% 2014–
2016. évi
kifizetések

52,48

2 210 102,02 21 172 279,04 1 323,27

68 656,81

56 431,76

25 686 697 26 350 000 24 127 845 31 976 761 48 823 262,28 42 452 109,22

161,11
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BIZOTTSÁG
10. CÍM — KÖZVETLEN KUTATÁS

10 02. ALCÍM — „HORIZONT 2020” KERETPROGRAM – A KÖZÖS KUTATÓKÖZPONT (JRC) KÖZVETLEN CSELEKVÉSEI AZ UNIÓS
SZAKPOLITIKÁK SZOLGÁLATÁBAN (folytatás)

Megjegyzések
Ezek a megjegyzések az alcím valamennyi költségvetési tételére vonatkoznak.
Az előirányzat a 2014–2020 közti időszakra szóló „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramban kerül
felhasználásra.
A „Horizont 2020” keretprogram központi szerepet tölt be az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést zászlajára
tűző „Európa 2020” stratégia megvalósításában: közös stratégiai keretként szolgál a kiváló kutatás és innováció uniós
finanszírozásához, és ezen keresztül hozzájárul a magán- és a közforrások mozgósításához, a munkahelyteremtéshez és
Európa hosszú távú fenntarthatóságának, növekedésének, gazdasági fejlődésének, társadalmi inkluzivitásának és ipari
versenyképességének biztosításához, valamint az Unióban bárhol jelentkező társadalmi kihívások kezeléséhez.
Az előirányzat a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról, valamint az 1906/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i
1290/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 347., 2013.12.20., 81. o.) összhangban történik.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az ezen alcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
10 02 01

„Horizont 2020” keretprogram – Az uniós szakpolitikák ügyfélközpontú tudományos és műszaki támogatása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

25 186 697

Kifizetések

24 500 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

24 127 845

Kifizetések

27 961 643

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

34 639 215,45

Kifizetések

12 857 478,—

Megjegyzések
Az előirányzat azon tudományos és műszaki támogatási és kutatási tevékenységek költségeinek fedezésére szolgál,
amelyeket a Közös Kutatóközpont a „Horizont 2020” keretprogram végrehajtását szolgáló egyedi programnak a Közös
Kutatóközpont nem nukleáris közvetlen cselekvéseit tartalmazó VI. része alapján annak érdekében végez, hogy az Unió
szakpolitikáihoz ügyfélközpontú tudományos és műszaki támogatást nyújtson. A JRC tevékenysége a következő
területekre összpontosul:
— kiváló kutatás: a JRC kutatást végez a döntéshozatal tudományos eredményekkel való jobb alátámasztása és a
tudomány és a technológia kialakulóban lévő területeinek vizsgálata céljából, többek között egy feltáró jellegű
kutatási programon keresztül is,
— ipari vezető szerep: a JRC szabványosítási célú kutatással, referenciaanyagok és -mérések kifejlesztésével, valamint öt
kiemelt terület (energetika, közlekedés, az „Európai digitális menetrend” kiemelt kezdeményezés, biztonság és
védelem, fogyasztóvédelem) vonatkozásában módszertani harmonizálással előmozdítja a szabványosítási folyamatot
és a szabványok alkalmazását, és ezen keresztül hozzájárul az Unió versenyképességéhez; biztonsági értékeléseket
végez az új technológiák kapcsán olyan területeken, mint az energetika, a közlekedés, az egészségügy és a
fogyasztóvédelem; különösen a társadalmi kihívások kezelése céljából hozzájárul az űrtechnológiák és a világűrből
származó adatok felhasználásának, szabványosításának és validálásának elősegítéséhez,
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BIZOTTSÁG
10. CÍM — KÖZVETLEN KUTATÁS

10 02. ALCÍM — „HORIZONT 2020” KERETPROGRAM – A KÖZÖS KUTATÓKÖZPONT (JRC) KÖZVETLEN CSELEKVÉSEI AZ UNIÓS
SZAKPOLITIKÁK SZOLGÁLATÁBAN (folytatás)

10 02 01

(folytatás)
— társadalmi kihívások: a JRC a következő területeken végez kutatást: egészség, demográfiai változások és jólét;
élelmezésbiztonság, fenntartható mezőgazdaság és erdőgazdálkodás, a tengerekkel és a szárazföldi vizekkel
kapcsolatos kutatás, valamint a biogazdaság; biztonságos, tiszta és hatékony energia; intelligens, környezetkímélő
és integrált közlekedés; éghajlatváltozás, környezet, erőforrás-hatékonyság és nyersanyagok; Európa a változó
világban – inkluzív, innovatív és ref lektív társadalmak; biztonságos társadalmak – Európa és polgárai szabadságának
és biztonságának védelme.
Az előirányzat a kutatási és támogatási tevékenységekkel összefüggő konkrét kiadásokat fedezi, ideértve a tudományos
és műszaki berendezések beszerzésével, a tudományos és műszaki szolgáltatások vállalkozási szerződés útján történő
igénybevételével, az információkhoz való hozzáféréssel, a fogyóeszközök beszerzésével stb. kapcsolatos költségeket is.
Ide tartoznak az érintett projektek tekintetében felmerülő, a tudományos infrastruktúrával kapcsolatos kiadások is.
Az előirányzat az olyan tevékenységekkel kapcsolatos kutatási és tudományos támogatási feladatok összes költségét is
fedezi, amelyeket a Közös Kutatóközpont e jogcímcsoport alapján az Unió szakpolitikáinak támogatása érdekében,
illetve külső szervek javára kompetitív alapon végez.
A költségvetési rendelet 21. cikkével és 183. cikkének (2) bekezdésével összhangban a bevételi kimutatás 6 2 2 3. és
6 2 2 6. jogcíme alá tartozó bevételekből további előirányzatok nyújthatók.
Jogalap
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról és a 2006/971/EK, a 2006/972/EK, a 2006/973/EK, a 2006/974/EK és a 2006/975/EK határozatok hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 3-i 2013/743/EU tanácsi határozat (HL L 347., 2013.12.20., 965. o.) és
különösen annak 3. cikke (6) bekezdése.
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról, valamint az 1906/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1290/2013/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 81. o.).
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L
347., 2013.12.20., 104. o.) és különösen annak 5. cikke (4) bekezdése.

10 02 50

Az Európai Gazdasági Térségen kívüli harmadik felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból származó
előirányzatok

10 02 50 01

Az Európai Gazdasági térségen kívüli harmadik felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból származó
előirányzatok (2014–2020)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

11 849 927,18

Kifizetések

1 087 081,65
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BIZOTTSÁG
10. CÍM — KÖZVETLEN KUTATÁS

10 02. ALCÍM — „HORIZONT 2020” KERETPROGRAM – A KÖZÖS KUTATÓKÖZPONT (JRC) KÖZVETLEN CSELEKVÉSEI AZ UNIÓS
SZAKPOLITIKÁK SZOLGÁLATÁBAN (folytatás)

10 02 50

(folytatás)

10 02 50 01

(folytatás)
Megjegyzések
Az előirányzat a 2014 és 2020 közötti időszakban a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramban részt
vevő, az Európai Gazdasági Térségen kívüli harmadik felek vagy országok kiegészítő hozzájárulásaiból származó
bevételekhez tartozó kiadások fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban a bevételi kimutatás 6 0 1 3. és 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó
bevételekből további előirányzatok nyújthatók.

10 02 50 02

Az Európai Gazdasági Térségen kívüli harmadik felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból származó
előirányzatok (2014 előtt)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Kötelezettségvállalások

55 360,82

Kifizetések

7 278 838,77

Megjegyzések
Az előirányzat a 2014 előtti időszakban a nem nukleáris kutatási és technológiafejlesztési projektekben részt vevő, az
Európai Gazdasági Térségen kívüli harmadik felek vagy országok kiegészítő hozzájárulásaiból származó bevételekhez
tartozó kiadások fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban a bevételi kimutatás 6 0 1 3. és 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó
bevételekből további előirányzatok nyújthatók.
10 02 51

A Hetedik keretprogram lezárása – Közvetlen cselekvések (2007–2013)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

1 600 000

Kötelezettségvállalások

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

4 015 118

Kötelezettségvállalások

2 210 102,02

Kifizetések

21 172 279,04

Megjegyzések
Az előirányzat az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkével és 183. cikkének (2) bekezdésével összhangban a bevételi kimutatás 6 2 2 3. és
6 2 2 6. jogcíme alá tartozó bevételekből további előirányzatok nyújthatók.
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10 02 51

(folytatás)
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását
és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

Jogalap
A hetedik keretprogram (2007–2013) cselekvéseiben a vállalkozások, a kutatóközpontok és az egyetemek részvételére,
valamint a kutatási eredmények terjesztésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2006. december 18-i 1906/
2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 391., 2006.12.30., 1. o.).
Az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjáról (2007–2013) szóló, 2006. december 18-i 1982/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 412.,
2006.12.30., 1. o.).
Az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjának keretében a Közös Kutatóközpont által közvetlen cselekvések révén végrehajtandó egyedi programról
(2007–2013) szóló, 2006. december 19-i 2006/975/EK tanácsi határozat (HL L 400., 2006.12.30., 368. o.).

10 02 52

Korábbi kutatási keretprogramok lezárása – Közvetlen cselekvések (2007 előtt)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

—

—

—

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

68 656,81

Kifizetések

56 431,76

Megjegyzések
A jogcímcsoport az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkével és 183. cikkének (2) bekezdésével összhangban a bevételi kimutatás 6 2 2 3. és
6 2 2 6. jogcíme alá tartozó bevételekből további előirányzatok nyújthatók.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását
és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
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10 02 52

(folytatás)
Jogalap
Az Európai Közösség ötödik kutatási, műszaki fejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó keretprogramjáról (1998–2002) szóló, 1998. december 22-i 182/1999/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 26.,
1999.2.1., 1. o.).
Az Európai Közösségnek az Európai Kutatási Térség létrehozását és az innovációt előmozdító hatodik kutatási,
technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogramjáról (2002–2006) szóló, 2002. június 27-i 1513/2002/EK
európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 232., 2002.8.29., 1. o.).

10 02 77

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

10 02 77 01

Kísérleti projekt – A közszféra innovációs laboratóriumának létrehozása az Európai Bizottságban
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

500 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

250 000

Megjegyzések
Egyre több tagállam ismeri fel a tervezési és innovációs folyamatok értékét az új szakpolitikák és közszolgáltatások
kidolgozása során. Már több kezdeményezés indult annak bizonyítására, hogy a felhasználóközpontú tervezésre és a
prototípusok kifejlesztésére irányuló tevékenységeknek a döntéshozatali folyamatokba való beépítésével hogyan lehet
csökkenteni a költségeket, nagyobb hatást elérni és polgárközpontúbb szakpolitikákat kidolgozni. Egy ilyen szakpolitikai laboratórium kialakításáról jelenleg folyik a tárgyalás a Közös Kutatóközpontban, és egy ilyen kísérleti projekt
felgyorsítaná a laboratórium gyakorlati megvalósítását.
A Bizottság 2013. évi cselekvési terve a tervezésvezérelt innováció területén, valamint az Európai Bizottság a
közszektorbeli innovációval foglalkozó szakértői csoportja rámutatott arra, hogy pozitív hatással lehet a növekedésre,
ha a közszférában általánosan érvényesítjük az innovációs szemléletet.
Ez az oka annak, hogy a közszféra innovációs laboratóriumának a szakértői csoport ajánlása szerinti létrehozása az
Európai Bizottságban hasznos lenne.
A kísérleti projekt egyik legfontosabb célkitűzése, hogy együttműködést teremtsen a nemzeti, regionális és helyi
szereplők között a kapacitások arra irányuló megerősítése céljából, hogy az uniós szakpolitikákat hasonló helyi
szerkezetekkel vagy újak kialakításának támogatásával hajtsák végre. Így a laboratórium hozzájárulna azokhoz az
erőfeszítésekhez, amelyek az uniós pénzeszközök felhasználásának és az uniós jogszabályok végrehajtásának optimalizálására irányulnak.
A Bizottság házon belüli innovációs csapataként működve a laboratórium segítséget nyújtana az uniós intézményeknek
a régi rendeletek átdolgozásában, vagy abban, hogy a szakpolitikákat megismételjék és költséghatékonyabbá tegyék, az
ötlet megszületésétől a gyakorlati megvalósításig. Ez magában foglal olyan eszközöket, mint a véletlenszerű ellenőrző
tesztek, a viselkedési közgazdaságtan, a felhasználók igényein alapuló vizsgálatok és a rendszerekben való gondolkodás,
amely eszközök hasznosak lehetnek például a kis- és középvállalkozások új uniós finanszírozási programjainak
kidolgozása, vagy a bürokrácia csökkentésére irányuló erőfeszítések során.
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(folytatás)
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(folytatás)
A laboratórium koordinációs pontként is szolgál majd az uniós szintű tagállami kezdeményezések, illetve a tudás és
tapasztalatok szakmabeliek közötti megosztása terén.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
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Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

10 03

EURATOM-PROGRAM –
KÖZVETLEN
CSELEKVÉSEK

10 03 01

Az Euratom közvetlen
kutatás formájában
megvalósuló tevékenységei

PK

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

1,1 10 666 000 11 500 000 10 560 000

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

8 746 493 10 492 337,68

Kifizetések

4 155 440,74

10 03 50

Az Európai Gazdasági
Térségen kívüli
harmadik felek kutatási
és technológiafejlesztési
hozzájárulásaiból
származó előirányzatok

10 03 50 01

Az Európai Gazdasági
térségen kívüli harmadik
felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból származó
előirányzatok
(2014–2020)
1,1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

870 569,96

82 411,57

Az Európai Gazdasági
Térségen kívüli harmadik
felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból származó
előirányzatok (2014
előtt)
1,1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

197 882,35

10 03 50. jogcímcsoport –
Részösszeg

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

870 569,96

280 293,92

A hetedik keretprogram
lezárása – – Euratom
(2007–2013)
1,1

p.m.

900 000

p.m.

794 604

320 470,96

4 973 775,37

Korábbi Euratom-keretprogramok lezárása
(2007 előtt)
1,1

—

0,—

0,—

9 541 097 11 683 378,60

9 409 510,03

10 03 50 02

10 03 51

10 03 52

10 03. alcím –
Összesen

—

—

10 666 000 12 400 000 10 560 000

—

% 2014–
2016. évi
kifizetések

36,13

552,64

75,88

Megjegyzések
Az Európai Atomenergia-közösség kutatási és képzési programja (2014–2018, Euratom-program) szerves részét képezi
a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramnak. Az Euratom-program megszilárdítja a nukleáris területet
érintő kutatás és innováció keretszabályozását és összehangolja a tagállamok kutatási erőfeszítéseit, és ezáltal
kiküszöböli az indokolatlan átfedéseket, fenntartja a kritikus tömeget a kulcsfontosságú területeken, és biztosítja a
közfinanszírozás optimális felhasználását.
Az előirányzat felhasználása a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) részvételi és
terjesztési szabályainak megállapításáról, valamint az 1906/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013.
december 11-i 1290/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (HL L 347., 2013.12.20., 81. o.) megfelelően
fog történni.
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Az Euratom-program általános célja a nukleáris kutatási és képzési tevékenységek támogatása; a program középpontjában a nukleáris biztonság, a nukleáris védettség és a sugárvédelem folyamatos javítása áll, és ezen keresztül
potenciálisan hozzájárul az energiarendszer hosszú távú szén-dioxid-mentesítésének biztonságos, hatékony és
zavartalan megvalósításához. A program egyfelől a fúziós energiával kapcsolatos kutatás-fejlesztési tevékenységre,
valamint az atommaghasadással, a nukleáris biztonsággal és a sugárvédelemmel összefüggő kutatásra irányuló
kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs közvetett cselekvéseket, másfelől a JRC által a nukleáris biztonság és
védettség területén végrehajtandó közvetlen cselekvéseket tartalmazza. A Közös Kutatóközpont független és a
felhasználó igényeire szabott tudományos és technológiai támogatást biztosít a közösségi szakpolitikák végrehajtásához
és nyomon követéséhez, különösen a nukleáris biztonságra és védettségre irányuló kutatás és képzés területén. E
célkitűzések teljesítésével az Euratom-program a „Horizont 2020” keretprogram mindhárom prioritásának (kiváló
tudomány, ipari vezető szerep, társadalmi kihívások) eredményességét megerősíti. Ezek a célkitűzések egyértelműen
kapcsolódnak az „Európa 2020” és az „Energia 2020” stratégiában foglalt, valamint az európai kutatási térség
létrehozásával és működtetésével összefüggő célkitűzésekhez.
10 03 01

Az Euratom közvetlen kutatás formájában megvalósuló tevékenységei
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

10 666 000

Kifizetések

11 500 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

10 560 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

8 746 493

10 492 337,68

Kifizetések

4 155 440,74

Megjegyzések
Az előirányzat azon tudományos és műszaki támogatási és kutatási tevékenységek fedezésére szolgál, amelyeket a Közös
Kutatóközpont az Európai Atomenergia-közösség kutatási és képzési programjának (2014–2018) végrehajtása
érdekében végez. Az Euratom-program közvetlen cselekvéseinek különös célkitűzései a következők:
— a nukleáris biztonság javítása különösen a következő területeken: a nukleáris fűtőelemek és reaktorok biztonsága;
hulladékkezelés, beleértve a végleges geológiai elhelyezést, a particionálást és a transzmutációt is; nukleáris létesítmények leszerelése; veszélyhelyzeti felkészültség,
— a nukleáris védelem, ezen belül a nukleáris biztosítékok, a nonproliferáció, a tiltott kereskedelem elleni küzdelem és
a nukleáris kriminalisztika javítása,
— a szabványosítás céljából rendelkezésre álló tudásalap kiválóságának növelése,
— a tudásmenedzsment, az oktatás és a képzés ügyének előmozdítása,
— az Unió szakpolitikáinak támogatása a nukleáris biztonság és védettség területén.
Az előirányzat emellett az Euratom-Szerződés II. címének 7. fejezetében meghatározott biztosítéki rendszer fenntartásához, az atomsorompó-szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítéséhez, valamint a Nemzetközi Atomenergia
Ügynökség (NAÜ) támogatására irányuló bizottsági program végrehajtásához szükséges tevékenységek költségeinek
fedezésére is szolgál.
Az előirányzat a kutatási és támogatási tevékenységekkel összefüggő konkrét kiadásokat fedezi, ideértve a tudományos
és műszaki berendezések beszerzésével, a tudományos és műszaki szolgáltatások vállalkozási szerződés útján történő
igénybevételével, az információkhoz való hozzáféréssel, a fogyóeszközök beszerzésével stb. kapcsolatos költségeket is.
Ide tartoznak az érintett projektek tekintetében felmerülő, a tudományos infrastruktúrával kapcsolatos kiadások is.
Az előirányzat az olyan tevékenységekkel kapcsolatos kutatási és tudományos támogatási feladatok összes költségét is
fedezi, amelyeket a Közös Kutatóközpont e jogcímcsoport alapján az Európai Unió szakpolitikáinak támogatása
érdekében, illetve külső szervek javára, kompetitív alapon végez.
A költségvetési rendelet 21. cikkével és 183. cikkének (2) bekezdésével összhangban a bevételi kimutatás 6 2 2 3. és
6 2 2 6. jogcíme alá tartozó bevételekből további előirányzatok nyújthatók.
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(folytatás)

Jogalap
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról, valamint az 1906/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1290/2013/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 81. o.).
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L
347., 2013.12.20., 104. o.) és különösen annak 5. cikke (4) bekezdése.
Az Európai Atomenergia-közösségnek a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramot kiegészítő kutatási és
képzési programjáról (2014–2018) szóló, 2013. december 16-i 1314/2013/Euratom tanácsi rendelet (HL L 347.,
2013.12.20., 948. o.).

10 03 50

Az Európai Gazdasági Térségen kívüli harmadik felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból származó
előirányzatok

10 03 50 01

Az Európai Gazdasági térségen kívüli harmadik felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból származó
előirányzatok (2014–2020)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

870 569,96

82 411,57

Megjegyzések
Az előirányzat a 2014 és 2020 közötti időszakban az Euratom-programban részt vevő, az Európai Gazdasági Térségen
kívüli harmadik felek vagy országok kiegészítő hozzájárulásaiból származó bevételekhez tartozó kiadások fedezésére
szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban a bevételi kimutatás 6 0 1 3. és 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó
bevételekből további előirányzatok nyújthatók.
10 03 50 02

Az Európai Gazdasági Térségen kívüli harmadik felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból származó
előirányzatok (2014 előtt)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

197 882,35

2016.2.24.

HU
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
10. CÍM — KÖZVETLEN KUTATÁS

10 03. ALCÍM — EURATOM-PROGRAM – KÖZVETLEN CSELEKVÉSEK (folytatás)

10 03 50

(folytatás)

10 03 50 02

(folytatás)

Megjegyzések

Az előirányzat a 2014 előtti időszakban az Euratom-programban részt vevő, az Európai Gazdasági Térségen kívüli
harmadik felek vagy országok kiegészítő hozzájárulásaiból származó bevételekhez tartozó kiadások fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban a bevételi kimutatás 6 0 1 3. és 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó
bevételekből további előirányzatok nyújthatók.

10 03 51

A hetedik keretprogram lezárása – – Euratom (2007–2013)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

900 000

Kötelezettségvállalások

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

794 604

Kötelezettségvállalások

320 470,96

Kifizetések

4 973 775,37

Megjegyzések

Az előirányzat az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkével és 183. cikkének (2) bekezdésével összhangban a bevételi kimutatás 6 2 2 3. és
6 2 2 6. jogcíme alá tartozó bevételekből további előirányzatok nyújthatók.

Jogalap

Az Európai Atomenergia-közösség (Euratom) nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjáról (2007–2011) szóló, 2006. december 18-i 2006/970/Euratom tanácsi határozat (HL L 400., 2006.12.30.,
60. o.).
Az Európai Atomenergia-közösség (Euratom) nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjának (2007–2011) a keretében a Közös Kutatóközpont által közvetlen cselekvések révén végrehajtandó egyedi
programról szóló, 2006. december 19-i 2006/977/Euratom tanácsi határozat (HL L 400., 2006.12.30., 434. o.).
Az Európai Atomenergia-közösség keretprogramjának (2007–2011) közvetett cselekvéseiben a vállalkozások, a
kutatóközpontok és az egyetemek részvételére, valamint a kutatási eredmények terjesztésére vonatkozó szabályok
megállapításáról szóló, 2006. december 19-i 1908/2006/Euratom tanácsi rendelet (HL L 400., 2006.12.30., 1. o.).

L 48/902
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2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
10. CÍM — KÖZVETLEN KUTATÁS

10 03. ALCÍM — EURATOM-PROGRAM – KÖZVETLEN CSELEKVÉSEK (folytatás)

10 03 51

(folytatás)
Az Európai Atomenergia-közösség nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre vonatkozó keretprogramjáról
(2012–2013) szóló, 2011. december 19-i 2012/93/Euratom tanácsi határozat (HL L 47., 2012.2.18., 25. o.).
Az Európai Atomenergia-közösség keretprogramjának (2012–2013) közvetett cselekvései esetében a vállalkozások, a
kutatóközpontok és az egyetemek részvételére, valamint a kutatási eredmények terjesztésére vonatkozó szabályok
megállapításáról szóló, 2011. december 19-i 139/2012/Euratom tanácsi rendelet (HL L 47., 2012.2.18., 1. o.).
Az Európai Atomenergia-közösség nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre vonatkozó keretprogramjának
(2012–2013) végrehajtására irányuló, a Közös Kutatóközpont által közvetlen cselekvések útján végrehajtandó egyedi
programról szóló, 2011. december 19-i 2012/95/Euratom tanácsi határozat (HL L 47., 2012.2.18., 40. o.).

10 03 52

Korábbi Euratom-keretprogramok lezárása (2007 előtt)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

—

—

—

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkével és 183. cikkének (2) bekezdésével összhangban a bevételi kimutatás 6 2 2 3. és
6 2 2 6. jogcíme alá tartozó bevételekből további előirányzatok nyújthatók.
Jogalap
Az Európai Atomenergia-közösség (Euratom) kutatással és képzéssel kapcsolatos ötödik keretprogramjáról
(1998–2002) szóló, 1998. december 22-i 1999/64/Euratom tanácsi határozat (HL L 26., 1999.2.1., 34. o.).
Az Európai Atomenergia-közösségnek (Euratom) az Európai Kutatási Térség létrehozását előmozdító, hatodik nukleáris
kutatási és képzési keretprogramjáról (2002–2006) szóló, 2002. június 3-i 2002/668/Euratom tanácsi határozat (HL L
232., 2002.8.29., 34. o.).

2016.2.24.

HU

L 48/903

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
10. CÍM — KÖZVETLEN KUTATÁS

10 04. ALCÍM — A KÖZÖS KUTATÓKÖZPONT EGYÉB TEVÉKENYSÉGEI
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

% 2014–
2016. évi
kifizetések

Kifizetések

10 04

A KÖZÖS KUTATÓKÖZPONT EGYÉB
TEVÉKENYSÉGEI

10 04 02

Külső szervezetek
nevében végzett szolgáltatások és munka
1,1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Az uniós politikákhoz
kompetitív alapon
nyújtott tudományos és
műszaki támogatás

1,1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

20 391 610,58 19 929 638,23

10 04 03

5 112 219,22

8 128 041,34

10 04 04

A nagyfluxusú reaktor
(HFR) üzemeltetése

10 04 04 01

A nagyfluxusú reaktor
(HFR) üzemeltetése –
Kiegészítő HFRprogramok

1,1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

16 515 486,78

7 225 747,08

A nagyfluxusú reaktor
(HFR) üzemeltetése –
Korábbi kiegészítő HFRprogramok befejezése

1,1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 464 489,—

554 259,67

10 04 04. jogcímcsoport –
Részösszeg

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

19 979 975,78

7 780 006,75

10 04. alcím –
Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

45 483 805,58 35 837 686,32

10 04 04 02

10 04 02

Külső szervezetek nevében végzett szolgáltatások és munka
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

5 112 219,22

Kifizetések

8 128 041,34

Megjegyzések
A jogcímcsoport a külső szervezetek nevében végzett különböző feladatok kiadásaihoz szükséges előirányzatok
fogadására szolgál. E feladatok közé egyebek mellett a szerződéses alapon harmadik feleknek (vállalkozásoknak,
nemzeti és regionális hatóságoknak stb.) végzett, valamint a tagállami kutatási programok keretében létrejött
szerződések alapján végzett kutatás és szolgáltatásnyújtás tartozik. Ilyen tevékenység lehet:
— az általában ellenszolgáltatás fejében végrehajtott termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás és munkavégzés, ideértve a
hitelesített etalonok szállítását is,
— a tagállamok javát szolgáló létesítmények üzemeltetése, ideértve a Közös Kutatóközpont petteni telephelyén
működő nagyfluxusú reaktorban (HFR) külső szervezetek számára végzett besugárzást is,
— az egyes kutatási programokon túlmutató kutatás és szolgáltatásnyújtás, ideértve az olyan ipari klubok részére
végzett ilyen típusú tevékenységet is, amelyekben az ipari partnereknek csatlakozási díjat és éves tagdíjat kell
fizetniük,

L 48/904
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
10. CÍM — KÖZVETLEN KUTATÁS

10 04. ALCÍM — A KÖZÖS KUTATÓKÖZPONT EGYÉB TEVÉKENYSÉGEI (folytatás)

10 04 02

(folytatás)
— harmadik felekkel kötött együttműködési megállapodások.
A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban a bevételi kimutatás 6 2 2 3. és 6 2 2 4. jogcíme alá tartozó
bevételekből további előirányzatok nyújthatók.
A költségvetési rendelet 21. cikkével és 183. cikkének (2) bekezdésével összhangban a jogcímcsoport alatt kerülnek
elszámolásra azok a további előirányzatok is, amelyek a külső szervezetekkel megkötött szerződések kiadásait a bevételi
kimutatás 6 2 2 3. jogcíme alatt elszámolt bevételek erejéig fedezik.
Jogalap
A Közös Kutatóközpont által harmadik felek számára végzett, az Európai Gazdasági Közösséget érintő munkáról szóló,
1989. május 3-i 89/340/EGK tanácsi határozat (HL L 142., 1989.5.25., 10. o.).
A Közös Kutatóközpont (JRC) szerepéről szóló 1994. április 26-i tanácsi következtetések (HL C 126., 1994.5.7., 1. o.).
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) és különösen annak 21. és 183. cikke.

10 04 03

Az uniós politikákhoz kompetitív alapon nyújtott tudományos és műszaki támogatás
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

20 391 610,58

Kifizetések

19 929 638,23

Megjegyzések
A jogcímcsoport a Közös Kutatóközpont által az Unió szakpolitikáinak támogatása érdekében a „Horizont 2020”
keretprogramon kívül kompetitív alapon végzett különböző tudományos támogatási feladatok költségeihez szükséges
előirányzatok fogadására szolgál. A költségvetési rendelet 21. cikkével és 183. cikkének (2) bekezdésével összhangban a
jogcímcsoport alatt kerülnek elszámolásra azok a további előirányzatok is, amelyek az európai intézmények szolgálataival megkötött szerződések kiadásait a bevételi kimutatás 6 2 2 6. jogcíme alatt elszámolt bevételek erejéig fedezik.
A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban a bevételi kimutatás 6 2 2 4. jogcíme alá tartozó bevételekből további
előirányzatok nyújthatók.
Jogalap
A Közös Kutatóközpont által harmadik felek számára végzett, az Európai Gazdasági Közösséget érintő munkáról szóló,
1989. május 3-i 89/340/EGK tanácsi határozat (HL L 142., 1989.5.25., 10. o.).
A Közös Kutatóközpont (JRC) szerepéről szóló 1994. április 26-i tanácsi következtetések (HL C 126., 1994.5.7., 1. o.).

2016.2.24.
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
10. CÍM — KÖZVETLEN KUTATÁS

10 04. ALCÍM — A KÖZÖS KUTATÓKÖZPONT EGYÉB TEVÉKENYSÉGEI (folytatás)

10 04 03

(folytatás)
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) és különösen annak 21. és 183. cikke.

10 04 04

A nagyfluxusú reaktor (HFR) üzemeltetése

10 04 04 01

A nagyfluxusú reaktor (HFR) üzemeltetése – Kiegészítő HFR-programok
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

16 515 486,78

Kifizetések

7 225 747,08

Megjegyzések

Az előirányzat a nagyf luxusú reaktorra (HFR) vonatkozó kiegészítő program végrehajtása során felmerülő különböző
kiadások részbeni fedezésére szolgál.
A kiegészítő program tudományos és műszaki céljai a következők:
— biztonságos, folyamatos és megbízható neutronforrás biztosítása kísérleti célokra,
— kutatás-fejlesztési tevékenység végzése a következő területeken: az anyagtudomány és az üzemanyagok területén a
meglévő atomreaktorok és a jövőbeni (mind a maghasadás, mind a magfúzió elvén működő) reaktorok biztonságának javítása érdekében; gyógyászati célú radioaktív izotópok; a reaktorok öregedése és élettartamuk szabályozása; hulladékgazdálkodás,
— szakképző létesítményként történő működés: ennek keretében a reaktor olyan, doktori tanulmányokat folytató
hallgatókat és doktori címmel már rendelkező ösztöndíjasokat fogad, akik nemzeti vagy európai programok
keretében végzik kutatási tevékenységüket.
A jogcím a költségvetési év folyamán a költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban az érintett tagállamoktól
(jelenleg Hollandiától, Belgiumtól és Franciaországtól) származó, a bevételi kimutatás 6 2 2 1. jogcíme alatt elszámolt
bevételek korlátain belül további előirányzatokat is fogad.

Jogalap

A Közös Kutatóközpont által a 2012–2015-ös időszakban a nagyfluxusú reaktorral összefüggésben az Európai
Atomenergia-közösség részére végrehajtandó kiegészítő kutatási program elfogadásáról szóló, 2012. november 13-i
2012/709/Euratom tanácsi határozat (HL L 321., 2012.11.20., 59. o.).
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
10. CÍM — KÖZVETLEN KUTATÁS

10 04. ALCÍM — A KÖZÖS KUTATÓKÖZPONT EGYÉB TEVÉKENYSÉGEI (folytatás)

10 04 04

(folytatás)

10 04 04 02

A nagyfluxusú reaktor (HFR) üzemeltetése – Korábbi kiegészítő HFR-programok befejezése
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

3 464 489,—

Kifizetések

554 259,67

Megjegyzések
Az előirányzat a nagyf luxusú reaktorra (HFR) vonatkozó korábbi kiegészítő programok végrehajtása során felmerülő, a
korábbi pénzügyi évekre vonatkozó kifizetési előirányzatokkal nem fedezett különböző kiadások részbeni fedezésére
szolgál.
A kiegészítő program tudományos és műszaki céljai a következők:
— biztonságos, folyamatos és megbízható neutronforrás biztosítása kísérleti célokra,
— kutatás-fejlesztési tevékenység végzése a következő területeken: az anyagtudomány és az üzemanyagok területén a
meglévő atomreaktorok és a jövőbeni (mind a maghasadás, mind a magfúzió elvén működő) reaktorok biztonságának javítása érdekében; gyógyászati célú radioaktív izotópok; a reaktorok öregedése és élettartamuk szabályozása; hulladékgazdálkodás,
— szakképző létesítményként történő működés: ennek keretében a reaktor olyan, doktori tanulmányokat folytató
hallgatókat és doktori címmel már rendelkező ösztöndíjasokat fogad, akik nemzeti vagy európai programok
keretében végzik kutatási tevékenységüket.
A jogcím a költségvetési év folyamán a költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban az érintett tagállamoktól
származó, a bevételi kimutatás 6 2 2 1. jogcíme alatt elszámolt bevételek korlátain belül további előirányzatokat is
fogad.
Jogalap
A Közös Kutatóközpont által az Európai Atomenergia-közösség és az Európai Gazdasági Közösség számára végrehajtandó kutatási program (1984–1987) elfogadásáról szóló, 1983. december 22-i 84/1/Euratom, EGK tanácsi
határozat (HL L 3., 1984.1.5., 21. o.).
A Közös Kutatóközpont által az Európai Atomenergia-közösség számára végrehajtandó kiegészítő kutatási program
elfogadásáról szóló, 1988. október 14-i 88/523/Euratom tanácsi határozat (HL L 286., 1988.10.20., 37. o.).
A Közös Kutatóközpont által az Európai Atomenergia-közösség számára végrehajtandó kiegészítő kutatási program
(1992–1995) elfogadásáról szóló, 1992. április 29-i 92/275/Euratom tanácsi határozat (HL L 141., 1992.5.23., 27. o.).
A Közös Kutatóközpont által az Európai Atomenergia-közösség számára végrehajtandó kiegészítő kutatási program
(1996–1999) elfogadásáról szóló, 1996. június 27-i 96/419/Euratom tanácsi határozat (HL L 172., 1996.7.11., 23. o.).

2016.2.24.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 48/907
BIZOTTSÁG
10. CÍM — KÖZVETLEN KUTATÁS

10 04. ALCÍM — A KÖZÖS KUTATÓKÖZPONT EGYÉB TEVÉKENYSÉGEI (folytatás)

10 04 04

(folytatás)

10 04 04 02

(folytatás)
A Közös Kutatóközpont által az Európai Atomenergia-közösség számára végrehajtandó kiegészítő kutatási program
elfogadásáról szóló, 2000. január 24-i 2000/100/Euratom tanácsi határozat (HL L 29., 2000.2.4., 24. o.).
Az Európai Atomenergia-közösség részére a Közös Kutatóközpont által végrehajtandó kiegészítő kutatási program
elfogadásáról szóló, 2004. február 19-i 2004/185/Euratom tanácsi határozat (HL L 57., 2004.2.25., 25. o.).
Az Európai Atomenergia-közösség részére a Közös Kutatóközpont által végrehajtandó kiegészítő kutatási program
egyéves meghosszabbításáról szóló, 2007. november 26-i 2007/773/Euratom tanácsi határozat (HL L 312.,
2007.11.30., 29. o.).
Az Európai Atomenergia-közösség részére a Közös Kutatóközpont által végrehajtandó kiegészítő kutatási program
elfogadásáról szóló, 2009. május 25-i 2009/410/Euratom tanácsi határozat (HL L 132., 2009.5.29., 13. o.).
A Közös Kutatóközpont által a 2012–2015-ös időszakban a nagyfluxusú reaktorral összefüggésben az Európai
Atomenergia-közösség részére végrehajtandó kiegészítő kutatási program elfogadásáról szóló, 2012. november 13-i
2012/709/Euratom tanácsi határozat (HL L 321., 2012.11.20., 59. o.).

L 48/908

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
10. CÍM — KÖZVETLEN KUTATÁS

10 05. ALCÍM — A KÖZÖS KUTATÓKÖZPONT ÁLTAL AZ EURATOM-SZERZŐDÉS ÉRTELMÉBEN VÉGZETT NUKLEÁRIS
TEVÉKENYSÉGEKBŐL EREDŐ KORÁBBI KÖTELEZETTSÉGEK
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

10 05

A KÖZÖS KUTATÓKÖZPONT ÁLTAL AZ
EURATOM-SZERZŐDÉS
ÉRTELMÉBEN VÉGZETT
NUKLEÁRIS TEVÉKENYSÉGEKBŐL EREDŐ
KORÁBBI KÖTELEZETTSÉGEK

10 05 01

Az Euratom elavult
nukleáris létesítményeinek leszerelése és
a hulladékok végleges
elhelyezése
1,1 28 543 000 32 000 000 27 773 000 30 025 140 27 041 043,38 26 936 787,67
10 05. alcím –
Összesen

10 05 01

28 543 000 32 000 000 27 773 000 30 025 140 27 041 043,38 26 936 787,67

% 2014–
2016. évi
kifizetések

84,18

84,18

Az Euratom elavult nukleáris létesítményeinek leszerelése és a hulladékok végleges elhelyezése
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

28 543 000

Kifizetések

32 000 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

27 773 000

Kifizetések

30 025 140

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

27 041 043,38

Kifizetések

26 936 787,67

Megjegyzések
Az előirányzat a Közös Kutatóközpont által – létrehozása óta – folytatott tevékenységek eredményeként keletkező
nukleáris terhek csökkentésére és kezelésére irányuló cselekvési program finanszírozására szolgál.
Az előirányzat a leállított üzemek leszerelésével és az ilyen üzemekből származó hulladékkal kapcsolatos költségek
fedezésére szolgál.
Az előirányzat a Bizottság által az Euratom-Szerződés 8. cikkéből fakadó hatáskörök alapján, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről
szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti 2013. december 2-i intézményközi megállapodás (HL C
373., 2013.12.20., 1. o.) rendelkezéseinek megfelelően végzett műveletek finanszírozására is szolgál.
Jogi hivatkozások
A Bizottság „A Közös Kutatóközpont által az Euratom-Szerződés alapján végzett nukleáris tevékenységből fakadó
múltbeli kötelezettségekről – Elavult nukleáris létesítmények leszerelése és hulladékgazdálkodás” című, az Európai
Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, 1999. március 17-i közleménye (COM(99) 114 végleges).
A Bizottság „Nukleáris létesítmények leszerelése és hulladékgazdálkodás: Az Euratom-Szerződés keretében a Közös
Kutatóközpont (KKK) tevékenységeiből származó nukleáris kötelezettségek” című, az Európai Parlamenthez és a
Tanácshoz intézett, 2004. május 19-i közleménye (SEC(2004) 621 végleges).
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10 05. ALCÍM — A KÖZÖS KUTATÓKÖZPONT ÁLTAL AZ EURATOM-SZERZŐDÉS ÉRTELMÉBEN VÉGZETT NUKLEÁRIS
TEVÉKENYSÉGEKBŐL EREDŐ KORÁBBI KÖTELEZETTSÉGEK (folytatás)

10 05 01

(folytatás)
A Bizottság „A nukleáris létesítmények leszereléséről és a radioaktív hulladék kezeléséről: Az Euratom-Szerződés alapján
a Közös Kutatóközpont (KKK) által végzett tevékenységből fakadó nukleáris kötelezettségek teljesítése” című, az Európai
Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, 2009. január 12-i közleménye (COM(2008) 903 végleges).
A Bizottság „A nukleáris létesítmények leszerelése és a radioaktív hulladék kezelése: a Közös Kutatóközpont (KKK) által
az Euratom-Szerződés alapján végzett tevékenységből fakadó nukleáris kötelezettségek teljesítése” című, a Tanácshoz és
az Európai Parlamenthez intézett, 2013. október 25-i közleménye (COM(2013) 734 végleges).
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11. CÍM — TENGERÜGYEK ÉS HALÁSZAT

11. CÍM
TENGERÜGYEK ÉS HALÁSZAT
Az előirányzatok (2016 és 2015) és az egyenleg (2014) általános összegzése
Cím
Alcím

11 01

11 03

11 06

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

A „TENGERÜGYEK ÉS
HALÁSZAT” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL
KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

43 057 571

43 057 571

41 517 759

41 517 759

42 061 330,25

42 061 330,25

A REGIONÁLIS HALÁSZATI
GAZDÁLKODÁSI SZERVEZETEKHEZ, VALAMINT
MÁS NEMZETKÖZI SZERVEZETEKHEZ ÉS FENNTARTHATÓ HALÁSZATI
MEGÁLLAPODÁSOKHOZ
VALÓ KÖTELEZŐ HOZZÁJÁRULÁS

56 154 250

55 654 250

61 509 244

61 799 384

76 669 622,30

73 512 122,30

Tartalékok (40 02 41)

83 345 750

83 345 750

74 090 991

69 190 991

139 500 000

139 000 000

135 600 235

130 990 375

76 669 622,30

73 512 122,30

900 648 394

576 409 953

1 628 245 308

815 323 299

99 369 936,81 689 429 282,89

11. cím – Összesen

999 860 215

675 121 774

1 731 272 311

918 640 442 218 100 889,36 805 002 735,44

Tartalékok (40 02 41)

83 345 750

83 345 750

74 090 991

1 083 205 965

758 467 524

1 805 363 302

EURÓPAI TENGERÜGYI ÉS
HALÁSZATI ALAP (ETHA)

69 190 991
987 831 433 218 100 889,36 805 002 735,44
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11. CÍM
TENGERÜGYEK ÉS HALÁSZAT

11 01. ALCÍM — A „TENGERÜGYEK ÉS HALÁSZAT” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

Az 1., 2., 3. és 5. jogcímcsoport részletezése a(z) XX 01. fejezetben található.
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

11 01

A „TENGERÜGYEK ÉS
HALÁSZAT” SZAKPOLITIKAI
TERÜLETTEL KAPCSOLATOS
IGAZGATÁSI KIADÁSOK

11 01 01

A „Tengerügyek és halászat”
szakpolitikai területen foglalkoztatott tisztviselőkkel és ideiglenes
alkalmazottakkal kapcsolatos
kiadások

PK

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

5,2

29 715 805

29 286 880

30 119 302,48

101,36

11 01 02 01 Külső munkatársak

5,2

2 194 611

2 375 749

2 994 688,23

136,46

11 01 02 11 Egyéb igazgatási kiadások

5,2

2 602 903

2 673 962

2 611 747,—

100,34

4 797 514

5 049 711

5 606 435,23

116,86

5,2

1 896 494

1 859 308

2 175 050,99

114,69

2

3 700 000

3 415 610

3 377 541,55

91,28

3 700 000

3 415 610

3 377 541,55

91,28

2 947 758

1 906 250

783 000,—

26,56

11 01 06. jogcímcsoport –
Részösszeg

2 947 758

1 906 250

783 000,—

26,56

11 01. alcím – Összesen

43 057 571

41 517 759

42 061 330,25

97,69

11 01 02

A „Tengerügyek és halászat”
szakpolitikai területen foglalkoztatott külső munkatársakkal
kapcsolatos és egyéb igazgatási
kiadások

11 01 02. jogcímcsoport –
Részösszeg
11 01 03

11 01 04

A „Tengerügyek és halászat”
szakpolitikai terület információs
és kommunikációs technológiai
eszközökkel és szolgáltatásokkal
kapcsolatos kiadásai
A „Tengerügyek és halászat”
szakpolitikai terület tevékenységeihez és programjaihoz
kapcsolódó támogatási kiadások

11 01 04 01 A tengerügyekhez és halászathoz
kapcsolódó támogatási kiadások –
Nem operatív adminisztratív és
technikai segítségnyújtás
11 01 04. jogcímcsoport –
Részösszeg
11 01 06

Végrehajtó ügynökségek

11 01 06 01 Kis- és középvállalkozások
Végrehajtó Ügynökség – Hozzájárulás az Európai Tengerügyi és
Halászati Alapból (ETHA)

2
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11 01. ALCÍM — A „TENGERÜGYEK ÉS HALÁSZAT” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

11 01 01

A „Tengerügyek és halászat” szakpolitikai területen foglalkoztatott tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal
kapcsolatos kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

29 715 805

2014. évi teljesítés

29 286 880

30 119 302,48

11 01 02

A „Tengerügyek és halászat” szakpolitikai területen foglalkoztatott külső munkatársakkal kapcsolatos és egyéb
igazgatási kiadások

11 01 02 01

Külső munkatársak
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

2 194 611

11 01 02 11

2014. évi teljesítés

2 375 749

2 994 688,23

Egyéb igazgatási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

2 602 903

11 01 03

2014. évi teljesítés

2 673 962

2 611 747,—

A „Tengerügyek és halászat” szakpolitikai terület információs és kommunikációs technológiai eszközökkel és
szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásai
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

1 896 494

2014. évi teljesítés

1 859 308

2 175 050,99

11 01 04

A „Tengerügyek és halászat” szakpolitikai terület tevékenységeihez és programjaihoz kapcsolódó támogatási
kiadások

11 01 04 01

A tengerügyekhez és halászathoz kapcsolódó támogatási kiadások – Nem operatív adminisztratív és technikai segítségnyújtás
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

3 700 000

2014. évi teljesítés

3 415 610

3 377 541,55

Megjegyzések
Ez az előirányzat az 1303/2013/EU rendelet 58. cikkében és az 508/2014/EU rendelet 92. cikkében előírt, az Európai
Tengerügyi és Halászati Alap részére biztosított nem operatív jellegű technikai segítségnyújtás finanszírozására szolgál.

L 48/914

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2016.2.24.

BIZOTTSÁG
11. CÍM — TENGERÜGYEK ÉS HALÁSZAT

11 01. ALCÍM — A „TENGERÜGYEK ÉS HALÁSZAT” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

11 01 04

(folytatás)

11 01 04 01

(folytatás)
Különösen a következők fedezésére használható fel:
— a székhelyek külső munkatársaival (szerződéses alkalmazottak, kirendelt nemzeti szakértők, illetve kölcsönmunkaerő) összefüggésben felmerült kiadások legfeljebb 850 000 EUR erejéig, beleértve az ETHA végrehajtásához és az
ETHA elődjének számító Európai Halászati Alaphoz kapcsolódó intézkedések befejezéséhez szükséges támogatási
kiadásokat (reprezentációs költségek, képzés, találkozók, az ebből a költségvetési sorból finanszírozott külső
munkatársak kiküldetései),
— képviseletek külső személyzetével (szerződéses alkalmazottak, helyi alkalmazottak vagy kirendelt nemzeti szakértők)
kapcsolatos kiadások az Unió harmadik országokban működő képviseletein, valamint járulékos logisztikai és
infrastrukturális költségek, mint a képzések, értekezletek, kiküldetések költségei, valamint a bérleti díjak, amelyek
közvetlenül az ebben a jogcímben szereplő előirányzatokból fizetett, a képviseleteken dolgozó külső személyzethez
köthetők,
— a halászati megállapodások tárgyalásával kapcsolatos üléseken és vegyes bizottságokban részt vevő harmadik
országbeli küldöttségek kiküldetésével kapcsolatos kiadások,
— tanulmányokkal, értékelő intézkedésekkel és ellenőrzésekkel, szakértői találkozókkal, az érdekelt feleknek a
tengerügyek és a halászat fő témaköreivel, információival és kiadványaival összefüggő ad hoc találkozókon,
szemináriumokon és konferenciákon való részvételével kapcsolatos kiadások,
— információtechnológiai (IT) kiadások, berendezésekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban,
— a tudományos szakértők részvétele a regionális halászati gazdálkodási szervezetek ülésein,
— bármilyen más, nem operatív technikai és igazgatási segítségnyújtási kiadás, amelyhez nem kapcsolódnak olyan
hatósági feladatok, amelyeket a Bizottság eseti jellegű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett.
Jogalap
Az Európai Halászati Alapról szóló, 2006. július 27-i 1198/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 223., 2006.8.15., 1. o.).
A halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi
rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december
11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 354., 2013.12.28., 1. o.).
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és
Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347.,
2013.12.20., 320. o.).
Az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/
2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2014. május 15-i 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 149., 2014.5.20., 1. o.).
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BIZOTTSÁG
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11 01. ALCÍM — A „TENGERÜGYEK ÉS HALÁSZAT” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

11 01 06

Végrehajtó ügynökségek

11 01 06 01

Kis- és középvállalkozások Végrehajtó Ügynökség – Hozzájárulás az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból (ETHA)
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2 947 758

2014. évi teljesítés

1 906 250

783 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség azon személyzeti és igazgatási kiadásainak fedezésére szolgál, amelyek az Ügynökségnek az Európai Tengerügyi és Halászati Alap részét alkotó intézkedések lebonyolításában történő részvételével
kapcsolatban merülnek fel.
A Végrehajtó Ügynökség létszámtervét e szakasz „Személyzet” című része tartalmazza.

Jogalap

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.).
A közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/
2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló,
2013. december 11-i 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).
A 2014. július 11-i C(2014) 4636 határozattal módosított, az energiaügy, a környezet, az éghajlat-politika, a
versenyképesség és kkv-k, a kutatás és innováció, az ikt, a tengerügyek és halászat terén az uniós programok –
különösen az uniós költségvetésben szereplő előirányzatok felhasználását érintő – végrehajtásához kötődő feladatok
elvégzése céljából a Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökségre ruházott hatáskörökről szóló, 2013. december 23-i C(2013)
9414 bizottsági határozat.
A tengerügyek és halászat terén az uniós programok – különösen az uniós költségvetésben szereplő előirányzatok
felhasználását érintő – végrehajtásához kötődő feladatok elvégzése céljából a Kis- és középvállalkozások Végrehajtó
Ügynökségre ruházott hatáskörökről szóló, 2013. december 23-i C(2013) 9414 határozatot módosító, 2014. július 11i C(2014) 4636 bizottsági határozat.
A Kis- és középvállalkozások Végrehajtó Ügynökség létrehozásáról, valamint a 2004/20/EK és a 2007/372/EK határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 2013/771/EU bizottsági végrehajtási határozat (HL L 341.,
2013.12.18., 73. o.).
Az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/
2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2014. május 15-i 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 149., 2014.5.20., 1. o.).
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BIZOTTSÁG
11. CÍM — TENGERÜGYEK ÉS HALÁSZAT

11 03. ALCÍM — A REGIONÁLIS HALÁSZATI GAZDÁLKODÁSI SZERVEZETEKHEZ, VALAMINT MÁS NEMZETKÖZI
SZERVEZETEKHEZ ÉS FENNTARTHATÓ HALÁSZATI MEGÁLLAPODÁSOKHOZ VALÓ KÖTELEZŐ HOZZÁJÁRULÁS
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

% 2014–
2016. évi
kifizetések

Kifizetések

11 03

A REGIONÁLIS
HALÁSZATI GAZDÁLKODÁSI SZERVEZETEKHEZ, VALAMINT
MÁS NEMZETKÖZI
SZERVEZETEKHEZ ÉS
FENNTARTHATÓ
HALÁSZATI MEGÁLLAPODÁSOKHOZ VALÓ
KÖTELEZŐ HOZZÁJÁRULÁS

11 03 01

Az uniós hajók által
harmadik országok
vizein (fenntartható
halászati megállapodások keretében) folytatott halászati tevékenységekre vonatkozó
irányítási keret létrehozása
2

50 654 250

50 654 250

57 197 244

57 197 244 72 431 549,— 69 274 049,— 136,76

Tartalékok (40 02 41)

83 345 750

83 345 750

74 090 991

69 190 991

134 000 000 134 000 000 131 288 235 126 388 235 72 431 549,— 69 274 049,—
11 03 02

A halászati gazdálkodás
és a tengerpolitikai
irányítás fenntartható
fejlesztésének a KHP
célkitűzéseivel összhangban történő
előmozdítása (a
nemzetközi szervezeteknek fizetendő
kötelező hozzájárulások) 2

5 500 000

5 000 000

4 312 000

4 602 140

4 238 073,30

4 238 073,30

84,76

11 03. alcím –
Összesen

56 154 250

55 654 250

61 509 244

61 799 384 76 669 622,30 73 512 122,30 132,09

Tartalékok (40 02 41)

83 345 750

83 345 750

74 090 991

69 190 991

139 500 000 139 000 000 135 600 235 130 990 375 76 669 622,30 73 512 122,30

11 03 01

Az uniós hajók által harmadik országok vizein (fenntartható halászati megállapodások keretében) folytatott
halászati tevékenységekre vonatkozó irányítási keret létrehozása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

11 03 01

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

50 654 250

50 654 250

57 197 244

57 197 244 72 431 549,— 69 274 049,—

Tartalékok (40 02 41)

83 345 750

83 345 750

74 090 991

69 190 991

Összesen

134 000 000

134 000 000

131 288 235

126 388 235 72 431 549,— 69 274 049,—

Megjegyzések
Ez a jogcím az olyan halászati megállapodások következtében felmerülő kiadások fedezésére szolgál, amelyeket az Unió
harmadik országokkal kötött, vagy ilyen országokkal meghosszabbítani vagy újratárgyalni kíván.
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BIZOTTSÁG
11. CÍM — TENGERÜGYEK ÉS HALÁSZAT

11 03. ALCÍM — A REGIONÁLIS HALÁSZATI GAZDÁLKODÁSI SZERVEZETEKHEZ, VALAMINT MÁS NEMZETKÖZI SZERVEZETEKHEZ
ÉS FENNTARTHATÓ HALÁSZATI MEGÁLLAPODÁSOKHOZ VALÓ KÖTELEZŐ HOZZÁJÁRULÁS (folytatás)

11 03 01

(folytatás)
Az Unió továbbá új halászati partnerségi megállapodásokat is köthet, amelyeket e jogcímcsoportból kell majd
finanszírozni.
Jogalap
A közös halászati politika végrehajtására és a tengerjogra vonatkozó uniós pénzügyi intézkedések létrehozásáról szóló,
2006. május 22-i 861/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 160., 2006.6.14., 1. o.).
A közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/
2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló,
2013. december 11-i 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.) és
különösen annak 31. cikke.
Az Unió/Közösség és az alábbi országok kormánya között kötendő halászati egyezményekkel és/vagy jegyzőkönyvekkel
kapcsolatos rendeletek és határozatok:
Státusz (2015.
szeptember)

Hatályos

Ország

Jogalap

HL

Időtartam

2014/948/EU
Zöld-foki-szigetek határozat

2014. december
15.

L 369.,
2014.12.24.

Comore-szigetek

2014/369/EU
határozat

2014. május 13.

L 179., 2014.6.19. 2014.1.1.–2016.12.31.

Elefántcsontpart

2013/303/EU
határozat

2013. május 29.

L 170., 2013.6.22. 2013.7.1.–2018.6.30.

Gabon

2013/462/EU
határozat

2013. július 22.

L 250., 2013.9.20. 2013.7.24.–2016.7.23.

Bissau-Guinea

2014/782/EU
határozat

L 328.,
2014. október 16. 2014.11.13.

2014.11.24.–2017.11.23.

Madagaszkár

2014/929/EU
határozat

2014. december
15.

L 365.,
2014.12.19.

2015.1.1.–2018.12.31.

Mauritius

2014/146/EU
határozat

2014. január 28.

L 79., 2014.3.8.

2014.1.28.–2017.1.27

Marokkó

2013/785/EU
határozat

2013. december
16.

L 349, 21.12.2013 2014.7.15.–2018.7.14.

São Tomé és
Príncipe

2014/334/EU
határozat

2014. május 19.

L 168., 2014.6.7.

2014.5.23.–2018.5.22.

2014. január 18.

L 12., 2014.1.17.

2014.1.18.–2020.1.17.

Seychelle-szigetek 2014/5/EU határozat

Tárgyalás alatt
vagy jogalkotási
eljárás
folyamatban

Dátum

2014.12.23.–2018.12.22.

Szenegál

2014/733/EU
határozat

2014. október 8.

L 340.,
2014.10.23.

2014.10.20.–2019.10.19.

Grönland

2012/653/EU
határozat

2012. július 16.

L 293.,
2012.10.23.

2013.1.1.–2015.12.31.

Mauritánia

2013/672/EU
határozat

2013. november
15.

L 313, 22.11.2013 2012.12.16.–2014.12.15.

Mozambik

2012/306/EU
határozat

2012. június 12.

L 153., 2012.6.14. 2012.2.1.–2015.1.31.
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11 03. ALCÍM — A REGIONÁLIS HALÁSZATI GAZDÁLKODÁSI SZERVEZETEKHEZ, VALAMINT MÁS NEMZETKÖZI SZERVEZETEKHEZ
ÉS FENNTARTHATÓ HALÁSZATI MEGÁLLAPODÁSOKHOZ VALÓ KÖTELEZŐ HOZZÁJÁRULÁS (folytatás)

11 03 02

A halászati gazdálkodás és a tengerpolitikai irányítás fenntartható fejlesztésének a KHP célkitűzéseivel összhangban
történő előmozdítása (a nemzetközi szervezeteknek fizetendő kötelező hozzájárulások)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

5 500 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

5 000 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

4 312 000

Kötelezettségvállalások

4 602 140

4 238 073,30

Kifizetések

4 238 073,30

Megjegyzések
Az előirányzat az Uniónak a tengeri halászati erőforrások hosszú távú védelméért és fenntartható kiaknázásáért felelős
nemzetközi halászati szervezetekben való aktív részvételének fedezésére szolgál. Többek között a következő regionális
halászati gazdálkodási szervezetek és más nemzetközi szervezetek részére fizetendő kötelező hozzájárulásokhoz
kapcsolódik:
— az Antarktisz Tengeri Élővilágának Védelmével Foglalkozó Bizottság (CCAMLR),
— Észak-atlanti Lazacvédelmi Szervezet (NASCO),
— az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság (ICCAT),
— Északkelet-atlanti Halászati Bizottság (NEAFC),
— Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet (NAFO),
— Indiai-óceáni Tonhalbizottság (IOTC),
— Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság (GFCM),
— Délkelet-atlanti Halászati Szervezet (SEAFO),
— az Indiai-óceán déli részére vonatkozó halászati megállapodás (SIOFA),
— Nyugat- és Közép-csendes-óceáni Halászati Bizottság (WCPFC, korábbi MHLC),
— a Nemzetközi Delfinvédelmi Programról szóló megállapodás (AIDCP),
— Amerikaközi Trópusitonhal-bizottság (IATTC),
— Dél-csendes-óceáni Regionális Halászati Gazdálkodási Szervezet (SPRFMO),
— a vándorló, vadon élő állatfajok védelméről szóló egyezmény.
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11 03. ALCÍM — A REGIONÁLIS HALÁSZATI GAZDÁLKODÁSI SZERVEZETEKHEZ, VALAMINT MÁS NEMZETKÖZI SZERVEZETEKHEZ
ÉS FENNTARTHATÓ HALÁSZATI MEGÁLLAPODÁSOKHOZ VALÓ KÖTELEZŐ HOZZÁJÁRULÁS (folytatás)

11 03 02

(folytatás)
Az előirányzat az ENSZ tengerjogi egyezménye (1982) által létrehozott szervek, különösen a Nemzetközi Tengeri
Talapzat Hatóság és a Nemzetközi Tengeri Jogi Bíróság részére fizetendő európai uniós hozzájárulás fedezésére is
szolgál.

Jogalap
Az északnyugat-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú együttműködésről szóló egyezménynek az Európai
Gazdasági Közösség általi megkötéséről szóló, 1978. december 28-i 3179/78/EGK tanácsi rendelet (HL L 378.,
1978.12.30., 1. o.).
Az északkelet-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú együttműködésről szóló egyezmény megkötéséről
szóló, 1981. július 13-i 81/608/EGK tanácsi határozat (HL L 227., 1981.8.12., 21. o.).
Az Antarktisz tengeri élővilágának védelméről szóló egyezmény megkötéséről szóló, 1981. szeptember 4-i 81/691/EGK
tanácsi határozat (HL L 252., 1981.9.5., 26. o.).
A vándorló, vadon élő állatfajok védelméről szóló egyezmény megkötéséről szóló, 1982. június 24-i 82/461/EGK
tanácsi határozat (HL L 210., 1982.7.19., 10. o.).
Az Atlanti-óceán északi körzetében élő lazac védelméről szóló egyezmény megkötéséről szóló, 1982. december 13-i
82/886/EGK tanácsi határozat (HL L 378., 1982.12.31., 24. o.).
A Közösségnek az 1984. július 10-én Párizsban aláírt, az atlanti tonhalfélék védelméről szóló nemzetközi egyezmény
részes államai meghatalmazottai konferenciájának záróokmányához csatolt jegyzőkönyvvel módosított egyezményhez
történő csatlakozásáról szóló, 1986. június 9-i 86/238/EGK tanácsi határozat (HL L 162., 1986.6.18., 33. o.).
A Közösségnek az Indiai-óceáni Tonhal Bizottság létrehozásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló,
1995. szeptember 18-i 95/399/EK tanácsi határozat (HL L 236., 1995.10.5., 24. o.).
Az Egyesült Nemzetek Szervezete 1982. december 10-i tengerjogi egyezményének és az egyezmény XI. részének
végrehajtásáról szóló, 1994. július 28-i megállapodásnak az Európai Közösség általi megkötéséről szóló, 1998. március
23-i 98/392/EK tanácsi határozat (HL L 179., 1998.6.23., 1. o.).
Az Egyesült Nemzetek tengerjogi egyezménye (HL L 179., 1998.6.23., 3. o.).
Az Európai Közösségnek a Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottsághoz történő csatlakozásáról szóló, 1998.
június 16-i 98/416/EK tanácsi határozat (HL L 190., 1998.7.4., 34. o.).
Az Atlanti-óceán délkeleti körzetében található halászati erőforrások védelméről és kezeléséről szóló egyezménynek az
Európai Közösség által történő megkötéséről szóló, 2002. július 22-i 2002/738/EK tanácsi határozat (HL L 234.,
2002.8.31., 39. o.).
A Közösségnek a Csendes-óceán nyugati és középső körzetében található hosszú távon vándorló halállományok
védelméről és kezeléséről szóló egyezményhez való csatlakozásáról szóló, 2004. április 26-i 2005/75/EK tanácsi
határozat (HL L 32., 2005.2.4., 1. o.).
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BIZOTTSÁG
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11 03. ALCÍM — A REGIONÁLIS HALÁSZATI GAZDÁLKODÁSI SZERVEZETEKHEZ, VALAMINT MÁS NEMZETKÖZI SZERVEZETEKHEZ
ÉS FENNTARTHATÓ HALÁSZATI MEGÁLLAPODÁSOKHOZ VALÓ KÖTELEZŐ HOZZÁJÁRULÁS (folytatás)

11 03 02

(folytatás)
A Nemzetközi Delfinvédelmi Programról szóló megállapodás Európai Közösség nevében történő jóváhagyásáról szóló,
2005. december 8-i 2005/938/EK tanácsi határozat (HL L 348., 2005.12.30., 26. o.).
Az Amerikai Egyesült Államok és a Costa Rica Köztársaság között megkötött 1949. évi egyezmény által létrehozott
Amerika-közi Trópusi Tonhalbizottság megerősítéséről szóló egyezménynek az Európai Közösség nevében történő
megkötéséről szóló, 2006. május 22-i 2006/539/EK tanácsi határozat (HL L 224., 2006.8.16., 22. o.).
Az Indiai-óceán déli részére vonatkozó halászati megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő megkötéséről
szóló, 2008. szeptember 29-i 2008/780/EK tanácsi határozat (HL L 268., 2008.10.9., 27. o.).
A közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/
2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló,
2013. december 11-i 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.) és
különösen annak 29. és 30. cikke.
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11 06. ALCÍM — EURÓPAI TENGERÜGYI ÉS HALÁSZATI ALAP (ETHA)
Cím

Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

%
2014–2016.
évi
kifizetések

Kifizetések

11 06

EURÓPAI TENGERÜGYI ÉS
HALÁSZATI ALAP (ETHA)

11 06 01

A Halászati Orientációs
Pénzügyi Eszköz (HOPE)
megvalósításának befejezése
– 1. célkitűzés (2000–2006)

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

8 787 871,25

Észak-Írország és Írország
határ menti megyéiben a
béke megteremtésére és a
megegyezés elérésére
irányuló különprogram
(2000–2006)

2

—

—

—

—

0,—

0,—

Korábbi programok
befejezése – Korábbi 1. és 6.
célkitűzés (2000 előtti)

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

A Halászati Orientációs
Pénzügyi Eszköz (HOPE)
megvalósításának a
befejezése – 1. célkitűzés
területein kívül eső
programok (2000–2006)

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

18 745 424,22

Korábbi programok
befejezése – Korábbi 5a.
célkitűzés (2000 előtti)

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

A korábbi programok
befejezése – 2000 előtti
kezdeményezések

2

—

—

—

—

0,—

0,—

Korábbi programok
befejezése – Korábbi (2000
előtti) operatív technikai
segítségnyújtás és innovációs intézkedések

2

—

—

—

—

0,—

0,—

Az 1999-ig a Marokkóval
kötött halászati megállapodástól függő halászhajók
és halászok átállását célzó
egyedi intézkedés

2

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Az Európai Halászati Alap
(EHA) lezárása – A
működéshez kapcsolódó
technikai segítségnyújtás
(2007–2013)

2

p.m.

p.m.

p.m.

494 296

0,—

1 564 356,98

Az Európai Halászati Alap
(EHA) lezárása – Konvergencia-célkitűzés
(2007–2013)

2

p.m.

100 000 000

p.m.

419 306 000

0,—

475 486 067,25

475,49

Az Európai Halászati Alap
(EHA) lezárása – Konvergencia-célkitűzésen kívül
(2007–2013)

2

p.m.

32 000 000

p.m.

147 159 183

0,—

91 760 646,70

286,75

11 06 02

11 06 03

11 06 04

11 06 05

11 06 06

11 06 08

11 06 09

11 06 11

11 06 12

11 06 13
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11 06. ALCÍM — EURÓPAI TENGERÜGYI ÉS HALÁSZATI ALAP (ETHA) (folytatás)
Cím

Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím
11 06 14

11 06 15

11 06 60

11 06 61

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

%
2014–2016.
évi
kifizetések

Kifizetések

A halászati termékekre
vonatkozó intervenciók
lezárása (2007–2013)

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

9 261 252,77

A legkülső régiókat célzó
halászati program lezárása
(2007–2013)

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

11 905 570,83

A fenntartható és
versenyképes halászat és
akvakultúra és a halászati
területek kiegyensúlyozott és
inkluzív területfejlesztésének előmozdítása,
valamint a KHP végrehajtásának elősegítése

2

805 423 852

335 000 000

1 538 852 624

138 235 825

19 167 006,—

0,—

0

Az uniós integrált tengerpolitika fejlesztésének és
végrehajtásának
előmozdítása

2

38 426 980

30 491 000

32 538 385

23 969 480

29 186 089,70

10 755 724,18

35,28

11 06 62

A közös halászati politika
és az integrált tengerpolitika kísérő intézkedései

11 06 62 01

Tudományos szakvélemények és ismeretek

2

8 680 015

14 000 000

8 050 015

18 775 139

6 540 000,—

21 892 642,58

156,38

11 06 62 02

Ellenőrzés és végrehajtás

2

15 510 967

32 700 000

15 510 967

35 954 220

14 956 055,47

23 848 031,37

72,93

11 06 62 03

Nemzetközi szervezeteknek
nyújtott önkéntes hozzájárulások

2

7 978 580

6 900 000

7 978 580

6 305 411

6 053 997,56

2 141 314,32

31,03

Szakpolitikai irányítás és
kommunikáció

2

5 078 000

4 509 000

6 011 771

6 408 121

3 592 429,97

3 049 045,26

67,62

Piaci információk

2

4 900 000

4 100 000

4 545 966

4 741 131

4 047 880,—

0,—

0

42 147 562

62 209 000

42 097 299

72 184 022

35 190 363,—

50 931 033,53

81,87

4 080 000

4 300 000

4 300 000

2 697 540

2 503 607,44

86 410,80

2,01

0,—

0,—

2 503 607,44

86 410,80

11 06 62 04

11 06 62 05

11 06 62. jogcímcsoport –
Részösszeg
11 06 63

Európai Tengerügyi és
Halászati Alap (ETHA) –
Technikai segítségnyújtás

11 06 63 01

Európai Tengerügyi és
Halászati Alap (ETHA) –
Operatív technikai segítségnyújtás

2

Európai Tengerügyi és
Halászati Alap (ETHA) –
Tagállami kérésre a Bizottság
által kezelt operatív technikai
segítségnyújtás

2

11 06 63 02

11 06 63. jogcímcsoport –
Részösszeg

p.m.
4 080 000

p.m.
4 300 000

p.m.
4 300 000

p.m.
2 697 540

2,01
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Cím

Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím
11 06 64

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK

Európai Halászati Ellenőrző
Hivatal (EFCA)

2

Kötelezettségvállalások

9 070 000

Kifizetések

9 070 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

8 957 000

Kifizetések

8 957 000

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

%
2014–2016.
évi
kifizetések

Kifizetések

9 217 150,—

9 217 150,—

5 720,67

245 730,77

0,—

479 937,41

101,62

11 06 77

Kísérleti projektek és
előkészítő intézkedések

11 06 77 01

Előkészítő intézkedés – A
halászati piaci árak megfigyelőközpontja

2

p.m.

Kísérleti projekt – Eszközök
a közös irányítás és a fenntartható halászati gazdálkodás
számára: a tudósok és
érdekelt felek által
együttműködésben végzett
kutatások előmozdítása

2

p.m.

Előkészítő intézkedés –
Tengerpolitika

2

p.m.

p.m.

—

p.m.

0,—

15 000,—

Kísérleti projekt – Egységes
eszköz létrehozása a
halászati és akvakultúratermékek kereskedelmi
megnevezésére vonatkozóan

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Előkészítő intézkedés – A
tenger őrei

2

p.m.

480 000

p.m.

600 000,—

187 106,20

38,98

Kísérleti projekt — A
környezetvédelmi vagy
halászati jogszabályok
keretében nemzeti és
nemzetközi szinten létrehozott vagy létrehozandó
védett tengeri területek hálózatának működőképessé
tétele az Unió földközitengeri termelési potenciáljának fokozása érdekében, a maximális fenntartható hozamok és a
halászati gazdálkodás ökoszisztéma-alapú megközelítése alapján

2

p.m.

400 000

p.m.

2 000 000,—

0,—

0

Kísérleti projekt — A
kisüzemi halászatot
támogató intézkedések

2

p.m.

600 000

500 000

500 000

1 500 000,—

0,—

0

Kísérleti projekt — Innovatív,
kíméletes nyílt tengeri
halászati gyakorlatok
kialakítása a legkülső
régiókban működő kisüzemi
halászhajók számára,
ideértve a bevált gyakorlatok
cseréjét és a halászati kísérleteket

2

p.m.

750 000

1 000 000

500 000

Kísérleti projekt — A
halászati és akvakultúratermékekkel kapcsolatos
önkéntes adatok értékelése

2

11 06 77 02

11 06 77 03

11 06 77 05

11 06 77 06

11 06 77 07

11 06 77 08

11 06 77 09

11 06 77 10

250 000

p.m.

359 953

125 000

p.m.

p.m.

p.m.

359 953

960 000

p.m.

133,33
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11 06. ALCÍM — EURÓPAI TENGERÜGYI ÉS HALÁSZATI ALAP (ETHA) (folytatás)
Cím

2016. évi előirányzatok

Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

%
2014–2016.
évi
kifizetések

Megnevezés

PK

11 06 77

(folytatás)

11 06 77 11

Kísérleti projekt – A halászati
ellenőrzések modernizálása
és a hajómegfigyelés optimalizálása innovatív európai
rendszerek felhasználásán
keresztül

2

500 000

250 000

Kísérleti projekt – Európai
parti őrség létrehozása

2

750 000

375 000

11 06 77. jogcímcsoport –
Részösszeg

1 500 000

3 339 953

1 500 000

2 319 953

4 105 720,67

927 774,38

27,78

11 06. alcím – Összesen

900 648 394

576 409 953

1 628 245 308

815 323 299

99 369 936,81

689 429 282,89

119,61

11 06 77 12

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 80. cikke pénzügyi korrekciókat ír elő arra az esetre, ha a kiadások teljesítésére az alkalmazandó
jogszabályok megsértésével kerül sor.
Az 1260/1999/EK rendelet 39. cikke meghatározza azokat a pénzügyi korrekciókat, amelyek esetében a bevételek
elszámolására a bevételi kimutatás 6 5 2. jogcímcsoportja alatt kerül sor.
Az 1198/2006/EK rendelet 97., 98. és 99. cikke meghatározza azokat a pénzügyi korrekciókat, amelyek esetében a
bevételek elszámolására a bevételi kimutatás 6 5 3. jogcímcsoportja alatt kerül sor.
Az 1303/2013/EU rendelet 85., 144. és 145. cikke meghatározza azokat a pénzügyi korrekciókat, amelyek esetében a
bevételek elszámolására a bevételi kimutatás 6 5 4. jogcímcsoportja alatt kerül sor.
A szóban forgó bevételből a költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban további előirányzatok nyújthatók olyan
konkrét esetekben, amikor a korábban jóváhagyott korrekciók törlésével vagy csökkentésével kapcsolatos kockázatok
fedezéséhez szükség van ilyen további előirányzatokra.
A költségvetési rendelet 177. cikke rendelet megállapítja az adott művelet tekintetében teljesített előfinanszírozási
kifizetések teljes vagy részleges visszafizetésének feltételeit.
A visszafizetett előfinanszírozási összegek a költségvetési rendelet 21. cikkének (4) bekezdésével összhangban belső
címzett bevételnek minősülnek, amelyeket az általános bevételi kimutatás 6 1 5 0. vagy 6 1 5 7. jogcíme alatt kell
feltüntetni.
A csalás elleni küzdelem intézkedéseit a 24 02 01. jogcímcsoport alapján finanszírozzák.
Jogalap
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés és különösen annak 174., 175. és 177. cikke.
A strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. június 21-i 1260/1999/EK
tanácsi rendelet (HL L 161., 1999.6.26., 1. o.).

2016.2.24.

HU

L 48/925

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
11. CÍM — TENGERÜGYEK ÉS HALÁSZAT

11 06. ALCÍM — EURÓPAI TENGERÜGYI ÉS HALÁSZATI ALAP (ETHA) (folytatás)

Az Európai Halászati Alapról szóló, 2006. július 27-i 1198/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 223., 2006.8.15., 1. o.).
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) és különösen annak 21. cikke (3) és (4) bekezdése, 80. cikke és 177. cikke.
A közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/
2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló,
2013. december 11-i 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és
Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347.,
2013.12.20., 320. o.)
Az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/
2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2014. május 15-i 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 149., 2014.5.20., 1. o.).

Jogi hivatkozások
Az 1999. március 24-i és 25-i berlini Európai Tanács következtetései.

11 06 01

A Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (HOPE) megvalósításának befejezése – 1. célkitűzés (2000–2006)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

8 787 871,25

Megjegyzések
Ez az előirányzat az 1. célkitűzéshez kapcsolódó és a 2000–2006. évi programidőszakból fennmaradó kötelezettségvállalások HOPE általi finanszírozásának fedezésére szolgál.

Jogalap
A Halászati Orientációs Pénzügyi Eszközről szóló, 1999. június 21-i 1263/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 161.,
1999.6.26., 54. o.).
A halászati ágazatnak nyújtott közösségi strukturális támogatásra vonatkozó részletes szabályok és rendelkezések
megállapításáról szóló, 1999. december 17-i 2792/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 337., 1999.12.30., 10. o.).
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11 06 02

Észak-Írország és Írország határ menti megyéiben a béke megteremtésére és a megegyezés elérésére irányuló
különprogram (2000–2006)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

—

—

—

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

0,—

Megjegyzések
A béke megteremtésére és a megegyezés elérésére irányuló különprogram a 2000–2006. évi programidőszakból
fennmaradó kötelezettségvállalások fedezésére szolgál.
Jogalap
A strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. június 21-i 1260/1999/EK
tanácsi rendelet (HL L 161., 1999.6.26., 1. o.) és különösen annak 2. cikke (4) bekezdése.
Jogi hivatkozások
A berlini Európai Tanács 1999. március 24-i és 25-i következtetései és különösen annak (44) bekezdése b) pontja.
A strukturális alapok 1. célkitűzése keretében történő kötelezettségvállalási előirányzatok tagállamonkénti indikatív
felosztásának a 2000-től 2006-ig tartó időszakra történő rögzítéséről szóló, 1999. július 1-jei 1999/501/EK bizottsági
határozat (HL L 194., 1999.7.27., 49. o.) és különösen annak (5) preambulumbekezdése.

11 06 03

Korábbi programok befejezése – Korábbi 1. és 6. célkitűzés (2000 előtti)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az előző programidőszakokról a korábbi 1. és 6. célkitűzés tekintetében még rendezetlen kötelezettségvállalások HOPE általi finanszírozásának fedezésére szolgál.
Jogalap
A halászati és az akvakultúra-szektor szerkezetének javítására és alkalmazkodására vonatkozó közösségi intézkedésekről
szóló, 1986. december 18-i 4028/86/EGK tanácsi rendelet (HL L 376., 1986.12.31., 7. o.).
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11 06 03

(folytatás)
A strukturális alapok feladatairól és eredményességéről, továbbá tevékenységüknek egymás között, valamint az Európai
Beruházási Bank és az egyéb meglévő pénzügyi eszközök műveleteivel történő összehangolásáról szóló, 1988. június
24-i 2052/88/EGK tanácsi rendelet (HL L 185., 1988.7.15., 9. o.).
A 2052/88/EGK rendeletnek a különböző strukturális alapok tevékenységeinek egymás között, valamint az Európai
Beruházási Bank és az egyéb meglévő pénzügyi eszközök műveleteivel történő összehangolása tekintetében történő
végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1988. december 19-i 4253/88/EGK tanácsi rendelet
(HL L 374., 1988.12.31., 1. o.).
A halászati és az akvakultúra-szektor termékei feldolgozásához és forgalomba hozatalához adott közösségi struktúrapolitikai támogatások kritériumairól és rendelkezéseiről szóló, 1998. november 3-i 2468/98/EK tanácsi rendelet (HL L
312., 1998.11.20., 19. o.).

11 06 04

A Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (HOPE) megvalósításának a befejezése – 1. célkitűzés területein kívül eső
programok (2000–2006)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

18 745 424,22

Megjegyzések
Ez az előirányzat a 2000–2006. évi programidőszakból fennmaradó rendezetlen kötelezettségvállalások HOPE általi
finanszírozásának fedezésére szolgál az 1. célkitűzés hatókörén kívül eső területek tekintetében.
Jogalap
A Halászati Orientációs Pénzügyi Eszközről szóló, 1999. június 21-i 1263/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 161.,
1999.6.26., 54. o.).
A halászati ágazatnak nyújtott közösségi strukturális támogatásra vonatkozó részletes szabályok és rendelkezések
megállapításáról szóló, 1999. december 17-i 2792/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 337., 1999.12.30., 10. o.).

11 06 05

Korábbi programok befejezése – Korábbi 5a. célkitűzés (2000 előtti)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—
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11 06 05

(folytatás)

Megjegyzések
Ez az előirányzat az előző programidőszakokról a korábbi 5a. „Halászat” célkitűzés - ideértve a 2080/93/EGK rendelet
4. cikke alapján finanszírozott intézkedéseket is - tekintetében még rendezetlen kötelezettségvállalások HOPE általi
finanszírozásának fedezésére szolgál.
Jogalap
A strukturális alapok feladatairól és eredményességéről, továbbá tevékenységüknek egymás között, valamint az Európai
Beruházási Bank és az egyéb meglévő pénzügyi eszközök műveleteivel történő összehangolásáról szóló, 1988. június
24-i 2052/88/EGK tanácsi rendelet (HL L 185., 1988.7.15., 9. o.).
A 2052/88/EGK rendeletnek a különböző strukturális alapok tevékenységeinek egymás között, valamint az Európai
Beruházási Bank és az egyéb meglévő pénzügyi eszközök műveleteivel történő összehangolása tekintetében történő
végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1988. december 19-i 4253/88/EGK tanácsi rendelet
(HL L 374., 1988.12.31., 1. o.).
A halászati és az akvakultúra-szektor termékei feldolgozásához és forgalomba hozatalához adott közösségi struktúrapolitikai támogatások kritériumairól és rendelkezéseiről szóló, 1998. november 3-i 2468/98/EK tanácsi rendelet (HL L
312., 1998.11.20., 19. o.).

11 06 06

A korábbi programok befejezése – 2000 előtti kezdeményezések
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

—

—

—

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a 2000–2006. évi programidőszakot megelőző közösségi kezdeményezésekből rendezetlenül fennmaradó kötelezettségvállalások HOPE általi finanszírozásának fedezésére szolgál.
Jogalap
A strukturális alapok feladatairól és eredményességéről, továbbá tevékenységüknek egymás között, valamint az Európai
Beruházási Bank és az egyéb meglévő pénzügyi eszközök műveleteivel történő összehangolásáról szóló, 1988. június
24-i 2052/88/EGK tanácsi rendelet (HL L 185., 1988.7.15., 9. o.).
A 2052/88/EGK rendeletnek a különböző strukturális alapok tevékenységeinek egymás között, valamint az Európai
Beruházási Bank és az egyéb meglévő pénzügyi eszközök műveleteivel történő összehangolása tekintetében történő
végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1988. december 19-i 4253/88/EGK tanácsi rendelet
(HL L 374., 1988.12.31., 1. o.).
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(folytatás)
Jogi hivatkozások
A tagállamok részére a halászati ágazat szerkezetátalakítására irányuló közösségi kezdeményezés (Pesca) keretében a
tagállamok által benyújtandó támogatás iránti kérelmek tárgyát képező globális támogatásokra vagy integrált operatív
programokra vonatkozó iránymutatások meghatározásáról szóló, 1994. június 15-i bizottsági közlemény (HL C 180.,
1994.7.1., 1. o.).
A tagállamok részére a legkülső régiókra irányuló közösségi kezdeményezés (Regis II) keretében a tagállamok által
felállítandó operatív programokra vonatkozó iránymutatások meghatározásáról szóló, 1994. június 15-i bizottsági
közlemény (HL C 180., 1994.7.1., 44. o.).
A tagállamok részére a határ menti övezetek fejlesztésére, a határokon átnyúló együttműködésre és a kiválasztott
energiahálózatokra irányuló közösségi kezdeményezés (Interreg II) keretében a tagállamok által felállítandó operatív
programokra vonatkozó iránymutatások meghatározásáról szóló, 1994. június 15-i bizottsági közlemény (HL C 180.,
1994.7.1., 60. o.).
A tagállamok részére az Észak-Írországban és Írország határ menti megyéiben a békét és megbékélést szolgáló egyedi
támogatási program (Peace I) keretében létrejövő kezdeményezésre vonatkozó iránymutatások meghatározásáról szóló,
1995. május 16-i bizottsági közlemény (HL C 186., 1995.7.20., 3. o.).
Az Európai Parlament, a Tanács, a Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága számára, az észak-írországi és
Írország határmegyéit illető béke és megegyezés különleges támogatási programjáról (1995–1999) (Peace I) szóló,
1997. november 26-i bizottsági közlemény (COM(97) 642 végleges).

11 06 08

Korábbi programok befejezése – Korábbi (2000 előtti) operatív technikai segítségnyújtás és innovációs intézkedések
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

—

—

—

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az innovatív, előkészítő, nyomon követő, illetve értékelő intézkedések, továbbá az érintett rendeletek
által meghatározott minden ilyen jellegű műszaki segítség nyújtása vonatkozásában a HOPE által a korábbi programidőszakok során vállalt kötelezettségvállalások fedezésére szolgál. Ebből finanszírozzák továbbá a több évet átfogó
intézkedéseket is, különös tekintettel azokra, amelyeket a fentebb említett rendeletek alapján hagytak jóvá és valósítottak
meg, és amelyek nem tartoznak a Strukturális Alapok elsőbbségi célkitűzései közé. Ez az előirányzat szolgál szükség
esetén arra is, hogy fedezze a HOPE keretében esedékes finanszírozási igényeket olyan intézkedések vonatkozásában,
amelyekre nincs megfelelő kötelezettségvállalási előirányzat, vagy ilyen a 2000–2006. évi programidőszakban nem áll
rendelkezésre.
Jogalap
Az integrált földközi-tengeri programokról szóló, 1985. július 23-i 2088/85/EGK tanácsi rendelet (HL L 197.,
1985.7.27., 1. o.).
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11 06 08

(folytatás)
A strukturális alapok feladatairól és eredményességéről, továbbá tevékenységüknek egymás között, valamint az Európai
Beruházási Bank és az egyéb meglévő pénzügyi eszközök műveleteivel történő összehangolásáról szóló, 1988. június
24-i 2052/88/EGK tanácsi rendelet (HL L 185., 1988.7.15., 9. o.).
A 2052/88/EGK rendeletnek a különböző strukturális alapok tevékenységeinek egymás között, valamint az Európai
Beruházási Bank és az egyéb meglévő pénzügyi eszközök műveleteivel történő összehangolása tekintetében történő
végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1988. december 19-i 4253/88/EGK tanácsi rendelet
(HL L 374., 1988.12.31., 1. o.).
A halászat és az akvakultúra közösségi rendszerének létrehozásáról szóló, 1992. december 20-i 3760/92/EGK tanácsi
rendelet (HL L 389., 1992.12.31., 1. o.).
A közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi
rendelet (HL L 261., 1993.10.20., 1. o.).
A Halászati Orientációs Pénzügyi Eszközről szóló, 1999. június 21-i 1263/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 161.,
1999.6.26., 54. o.).
A halászati ágazatnak nyújtott közösségi strukturális támogatásra vonatkozó részletes szabályok és rendelkezések
megállapításáról szóló, 1999. december 17-i 2792/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 337., 1999.12.30., 10. o.).

11 06 09

Az 1999-ig a Marokkóval kötött halászati megállapodástól függő halászhajók és halászok átállását célzó egyedi
intézkedés
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

—

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat azon konkrét intézkedés fedezésére szolgál, amelynek célja az olyan hajók és halászok szerepcseréjének az előmozdítása, amelyek, illetve akik 1999-ig a Marokkóval kötött halászati egyezménytől függtek.
A „Prestige” elsüllyedését követően 30 000 000 EUR előirányzására került sor a halászok, a rákfélék kultúrája, valamint
az olajfolyással érintett, akvakultúrára épülő ágazatok kártérítése céljából.
Jogalap
Az 1999-ig a Marokkóval kötött halászati megállapodás által érintett halászhajók és halászok szerkezetváltásának
elősegítéséről szóló, 2001. december 17-i 2561/2001/EK tanácsi rendelet (HL L 344., 2001.12.28., 17. o.).
A Prestige-ből származó olajszennyeződés által érintett spanyol halászat, kagyló- és rákhalászati iparág, valamint
akvakultúra-ágazat kártalanítására szolgáló egyedi intézkedések bevezetéséről szóló, 2002. december 20-i 2372/2002/
EK tanácsi rendelet (HL L 358., 2002.12.31., 81. o.).
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11 06 11

Az Európai Halászati Alap (EHA) lezárása – A működéshez kapcsolódó technikai segítségnyújtás (2007–2013)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

494 296

0,—

Kifizetések

1 564 356,98

Megjegyzések
Az előirányzat az 1198/2006/EK rendelet 46. cikkében meghatározott EHA technikai segítségnyújtási intézkedésekhez
kapcsolódó, az előző programozási időszakokból fennmaradt kötelezettségvállalások finanszírozásának fedezésére
szolgál. A technikai segítségnyújtási intézkedések magukban foglalják a tanulmányokat, értékeléseket, partnereket
érintő intézkedéseket, tájékoztatásra irányuló intézkedéseket, az irányításra, figyelemmel kísérésre, ellenőrzésre, felügyeletre és értékelésre irányuló számítógépes rendszerek bevezetését, működtetését és összekapcsolását, az értékelési
eljárások fejlesztését és az e területre vonatkozó gyakorlatok cseréjét, valamint a part menti halászati övezetek
fenntartható fejlődésének szereplői határokon átnyúló és uniós hálózatának létrehozását.
A technikai segítségnyújtás az EHA végrehajtásához szükséges előkészítő, nyomon követő, ellenőrző, értékelő, felügyelő
és igazgatási intézkedéseket ölel fel.
Az előirányzat különösen az alábbiak fedezésére fordítható:
— támogatási ráfordítások (reprezentációs ráfordítások, képzés, találkozók, kiküldetések),
— tájékoztatási és kiadványokkal kapcsolatos kiadások,
— információtechnológiára és távközlésre fordított kiadások,
— szolgáltatási szerződések,
— hálózatba szervezési és a legjobb gyakorlatok cseréjére irányuló támogatás.
Jogalap
Az Európai Halászati Alapról szóló, 2006. július 27-i 1198/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 223., 2006.8.15., 1. o.).

11 06 12

Az Európai Halászati Alap (EHA) lezárása – Konvergencia-célkitűzés (2007–2013)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

100 000 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

419 306 000

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

475 486 067,25
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(folytatás)

Megjegyzések
Az előirányzat az Európai Halászati Alap (EHA) konvergencia-célkitűzésének 2007–2013. évi programozási időszakra
szóló operatív programjaihoz kapcsolódó, fennmaradt kötelezettségvállalások finanszírozásának fedezésére szolgál.
Az e jogcímcsoport keretében finanszírozott lépések során figyelembe kell venni a halászflották kapacitása és a
rendelkezésre álló erőforrások közötti szilárd és tartós egyensúly fenntartásának, valamint a halászat terén a biztonsági
kultúra előmozdításának az igényét.
Az előirányzat a halászeszközök szelektivitásának fokozására irányuló intézkedésekhez kapcsolódó, az előző programozási időszakokból fennmaradt kötelezettségvállalások finanszírozásának fedezésére is szolgál.

Jogalap
Az Európai Halászati Alapról szóló, 2006. július 27-i 1198/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 223., 2006.8.15., 1. o.).

11 06 13

Az Európai Halászati Alap (EHA) lezárása – Konvergencia-célkitűzésen kívül (2007–2013)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

32 000 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

147 159 183

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

91 760 646,70

Megjegyzések
Az előirányzat a 2007–2013. évi programozási időszak kötelezettségvállalásaihoz kapcsolódó, konvergenciacélkitűzésen kívüli EHA-intézkedésekre vonatkozó fennmaradt kötelezettségvállalások finanszírozásának fedezésére
szolgál.
Az e jogcímcsoport keretében finanszírozott lépések során figyelmet kell fordítani a halászaton belüli biztonsági kultúra
előmozdításának az igényére.
Az előirányzat a halászeszközök szelektivitásának fokozására irányuló intézkedésekhez kapcsolódó, az előző programozási időszakokból fennmaradt kötelezettségvállalások finanszírozásának fedezésére szolgál.

Jogalap
Az Európai Halászati Alapról szóló, 2006. július 27-i 1198/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 223., 2006.8.15., 1. o.).
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A halászati termékekre vonatkozó intervenciók lezárása (2007–2013)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

9 261 252,77

Megjegyzések
Az előirányzat az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.

Jogalap
A halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló, 1999. december 17-i 104/2000/EK tanácsi
rendelet (HL L 17., 2000.1.21., 22. o.).
A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet (HL L 209.,
2005.8.11., 1. o.).

11 06 15

A legkülső régiókat célzó halászati program lezárása (2007–2013)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

11 905 570,83

Megjegyzések
Az előirányzat a korábbi programozási időszakokból fennmaradt, az Azori-szigetekről, Madeiráról, a Kanári-szigetekről,
valamint Franciaország Francia Guyana és Réunion tengerentúli megyéibőlszármazó egyes halászati termékek
forgalomba hozatalakor e régiók távoli fekvése miatt felmerülő többletköltségek ellentételezésére vonatkozó
programhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások finanszírozására szolgál.

Jogalap
A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet (HL L 209.,
2005.8.11., 1. o.).
Az Azori-szigetekről, Madeiráról, a Kanári-szigetekről, Francia Guyanáról és Réunionról mint legkülső régiókból
származó egyes halászati termékek forgalomba hozatalakor felmerülő többletköltségek ellentételezésére vonatkozó
rendszer bevezetéséről szóló, 2007. május 21-i 791/2007/EK tanácsi rendelet (HL L 176., 2007.7.6., 1. o.).
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11 06 60

A fenntartható és versenyképes halászat és akvakultúra és a halászati területek kiegyensúlyozott és inkluzív
területfejlesztésének előmozdítása, valamint a KHP végrehajtásának elősegítése
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

805 423 852

Kifizetések

335 000 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

1 538 852 624

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

138 235 825

Kifizetések

19 167 006,—

0,—

Megjegyzések

Az előirányzat az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) operatív programjaihoz kapcsolódó kiadások
finanszírozására szolgál a foglalkoztatás és a gazdasági, társadalmi és területi kohézió fokozása, az innovatív,
versenyképes és tudásalapú halászat és akvakultúra előmozdítása, a kisüzemi halászatnak az egyes tagállamok
sajátosságaira figyelemmel történő támogatása, a fenntartható és erőforrás-hatékony halászat és akvakultúra elősegítése
és egyúttal a közös halászati politika végrehajtásának előmozdítása érdekében.

Jogalap

A közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/
2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló,
2013. december 11-i 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és
Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347.,
2013.12.20., 320. o.).
Az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/
2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2014. május 15-i 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 149., 2014.5.20., 1. o.) és
különösen annak 5. cikke a), c), és d) pontja.

11 06 61

Az uniós integrált tengerpolitika fejlesztésének és végrehajtásának előmozdítása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

38 426 980

Kifizetések

30 491 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

32 538 385

Kifizetések

23 969 480

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

29 186 089,70

Kifizetések

10 755 724,18
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Megjegyzések

Az előirányzat az integrált tengerpolitika továbbfejlesztését támogató programhoz kapcsolódó kiadások fedezésére
szolgál, ideértve többek között az alábbiakat:
— az európai tengeri megfigyelési és adathálózat,
— projektek lebonyolítása, beleértve a kísérleti projekteket és az együttműködési projekteket,
— a közös információmegosztási környezet ütemtervének végrehajtása,
— határokon átnyúló tengeri területrendezésre vonatkozó kísérleti projektek,
— információtechnológiai alkalmazások, mint például a tengerügyekkel foglalkozó fórum és az Európai Tengeri Atlasz,
— rendezvények és konferenciák,
— a tengeri medencékhez kapcsolódó stratégiák fejlesztése és nyomon követése,
— tengeri megfigyelőrendszerek, valamint egy olyan működőképes európai tengeri megfigyelési és adathálózati
rendszer megtervezéséhez, létrehozásához és üzemeltetéséhez szükséges technikai eszközök társfinanszírozására,
beszerzésére és fenntartására irányuló kezdeményezések, amely rendszer célja, hogy az érintett tagállami és/vagy
nemzetközi intézmények közötti együttműködés révén elősegítse a tengerekkel kapcsolatos adatok és ismeretek
gyűjtését, megszerzését, összeállítását, feldolgozását, minőség-ellenőrzését, újrafelhasználását és terjesztését,
— titkári vagy támogatási szolgáltatások,
— európai szinten és a tengeri medencék szintjén végzendő tanulmányok a növekedés akadályainak megállapítása, új
lehetőségek vizsgálata és az ember által a tengeri környezetre gyakorolt hatások meghatározása céljából.

Jogalap

A közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/
2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló,
2013. december 11-i 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).
Az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/
2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2014. május 15-i 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 149., 2014.5.20., 1. o.) és
különösen annak 5. cikke b) pontja.
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A közös halászati politika és az integrált tengerpolitika kísérő intézkedései

11 06 62 01

Tudományos szakvélemények és ismeretek
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

8 680 015

Kifizetések

14 000 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

8 050 015

Kifizetések

18 775 139

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

6 540 000,—

Kifizetések

21 892 642,58

Megjegyzések
Az előirányzat az alábbiakhoz kapcsolódó kiadások fedezésére szolgál:
— a 2013-ban vagy korábban megkezdett többéves nemzeti programok keretében az adatok gyűjtésével, kezelésével és
felhasználásával összefüggésben felmerült tagállami kiadásokhoz kapcsolódó kifizetésekből álló uniós pénzügyi
hozzájárulás,
— a közös halászati politika végrehajtásához és továbbfejlesztéséhez szükséges, többek között a fenntartható halászati
módszerek alternatív típusairól szóló tanulmányok és kísérleti projektek Bizottság által – adott esetben a
tagállamokkal együttműködésben – történő megvalósításának finanszírozása,
— tudományos testületek – többek között állományfelméréssel foglalkozó nemzetközi tanácsadó testületek –, független
szakértők és kutatóintézetek általi tudományos szakvéleményezés és -tanácsadás,
— az adatok gyűjtésével, kezelésével és felhasználásával, a halászati szakértők találkozóinak szervezésével és lebonyolításával, a halászattal kapcsolatos tudományos és műszaki szakértelemhez kapcsolódó éves munkaprogramok
igazgatásával, az adatlehívások és az adatkészletek feldolgozásával, valamint a tudományos szakvéleményezést és
-tanácsadást célzó előkészítő munkával kapcsolatban a Bizottságnál felmerült költségek,
— a tagállamok között az adatgyűjtés területén folytatott együttműködési tevékenységek, ideértve az adatok tárolására,
kezelésére és felhasználására szolgáló regionális adatbázisok létrehozását és működtetését is; ezek az adatbázisok
elősegítik a regionális együttműködést, eredményesebbé teszik az adatgyűjtési és adatkezelési tevékenységeket,
valamint bővítik a halászati gazdálkodást támogató tudományos szakismereteket,
— a Közös Kutatóközponttal vagy bármely más uniós egyeztető bizottsággal való igazgatási megállapodásokhoz
kapcsolódó kiadások a Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság (HTMGB) titkárságának biztosítása,
az adatok előzetes elemzése és a halászati erőforrások helyzetének értékelésére szolgáló adatok előkészítése
érdekében,
— a HTMGB-tagoknak és/vagy a HTMGB által meghívott külső szakértőknek, valamint a 2005/629/EK határozatnak
(vagy az említett határozatot követő és azt felváltó határozatnak) megfelelően kért szolgáltatásokért kifizetett
térítések.

Jogalap
A közös halászati politika irányításához szükséges adatok gyűjtésére és kezelésére vonatkozó közösségi keret létrehozataláról szóló, 2000. június 29-i 1543/2000/EK tanácsi rendelet (HL L 176., 2000.7.15., 1. o.).

2016.2.24.

HU

L 48/937

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
11. CÍM — TENGERÜGYEK ÉS HALÁSZAT

11 06. ALCÍM — EURÓPAI TENGERÜGYI ÉS HALÁSZATI ALAP (ETHA) (folytatás)

11 06 62

(folytatás)

11 06 62 01

(folytatás)
A halászati ágazatban az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására szolgáló közösségi keretrendszer létrehozásáról, valamint a közös halászati politika tekintetében a tudományos tanácsadás támogatásáról szóló, 2008. február 25-i
199/2008/EK tanácsi rendelet (HL L 60., 2008.3.5., 1. o.).
A közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/
2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló,
2013. december 11-i 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).
Az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/
2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2014. május 15-i 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 149., 2014.5.20., 1. o.) és
különösen annak 84. cikke a) pontja.
Jogi hivatkozások
A Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság létrehozásáról szóló, 2005. augusztus 26-i 2005/629/EK
bizottsági határozat (HL L 225., 2005.8.31., 18. o.).
A halászati ágazatban az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására szolgáló közösségi keretrendszer létrehozásáról, valamint a közös halászati politika tekintetében a tudományos tanácsadás támogatásáról szóló 199/2008/EK
tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. július 14-i 665/2008/EK
bizottsági rendelet (HL L 186., 2008.7.15., 3. o.).
A halászati alapadatok gyűjtése és kezelése során felmerült tagállami kiadások tekintetében a 861/2006/EK tanácsi
rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. november 3-i 1078/2008/EK
bizottsági rendelet (HL L 295., 2008.11.4., 24. o.).

11 06 62 02

Ellenőrzés és végrehajtás
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

15 510 967

Kifizetések

32 700 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

15 510 967

Kifizetések

35 954 220

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

14 956 055,47

Kifizetések

23 848 031,37

Megjegyzések
Az előirányzat a 2007–2013-as időszakban végrehajtott intézkedésekre fordított, a közös halászati politika nyomonkövetési és ellenőrzési rendszereinek végrehajtása során az alábbiak tekintetében felmerült tagállami kiadásokhoz
kapcsolódó kifizetések fedezésére szolgál:
— az igazgatási szervek vagy a magánszektor által végrehajtott ellenőrzési tevékenységekkel kapcsolatos beruházások,
ideértve az új ellenőrzési technológiák, például az elektronikus adatrögzítési rendszerek (ERS), műholdas hajómegfigyelési rendszerek (VMS), a hajófelderítési rendszerekkel (VDS) összekapcsolt automatikus azonosító rendszerek
(AIS) bevezetését, valamint ellenőrző eszközök beszerzését és korszerűsítését,
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(folytatás)
— a halászat területén végzett nyomonkövetési, ellenőrzési és felügyeleti feladatokért felelős köztisztviselők képzési és
csereprogramjai,
— kísérleti ellenőrzési és megfigyelési programok megvalósítása,
— költség-haszon elemzés, kiadások elemzése és az illetékes hatóságok által végzett nyomon követés, ellenőrzés és
felügyelet során végzett audit,
— szemináriumokat és médiaeszközöket is beleértve olyan kezdeményezések, amelyek célja a halászok, a többi
szereplő (mint például az ellenőrök, államügyészek és bírók) és a közvélemény tájékozottságának növelése a
felelőtlen és illegális halászat elleni küzdelem szükségességéről és a közös halászati politika szabályainak végrehajtásáról,
— a nyomonkövethetőséget lehetővé tevő rendszerek és eljárások végrehajtása, valamint a f lottakapacitásnak a
motorteljesítmény nyomon követése révén történő ellenőrzését szolgáló eszközök alkalmazása,
— kísérleti projektek, például a CCTV (zárt láncú televízió).
Ez az előirányzat az ETHA részét képező, közvetlen irányítás keretébe tartozó ellenőrzési intézkedések fedezésére
szolgál:
— az ugyanazon földrajzi területen található több tagállam közös járőrhajó-, repülőgép- és helikopter-beszerzése és/
vagy -bérlése, amennyiben a járműveket legalább az idő 60 %-ában a halászat ellenőrzésére használják,
— új ellenőrzési technológiák és az adatcserére vonatkozó eljárások értékelése és fejlesztése,
— a közös halászati politika végrehajtásának Bizottság által végzett ellenőrzésével és értékelésével kapcsolatos
valamennyi műveleti költség, különös tekintettel a hitelesítési, ellenőrzési és auditálási kiküldetésekre, a bizottsági
tisztviselők felszerelésére és képzésére, az ülések megszervezésére vagy az azokon való részvételre, beleértve az
információk és a bevált módszerek, tanulmányok, IT szolgáltatások és eszközök tagállamok közötti cseréjét,
valamint az 1224/2009/EK rendelet X. címében meghatározott ellenőrzési eszközök Bizottság általi bérlését vagy
vásárlását is,
— az 1380/2013/EU rendelet 36. cikkében előírt és az 1224/2009/EK rendeletben meghatározott államközi
ellenőrzési, vizsgálati és végrehajtási rendszerek kidolgozását és tesztelését célzó transznacionális projektek végrehajtásának támogatása,
— a halászati tevékenységek nyomon követéséért, ellenőrzéséért és felügyeletéért felelős személyzet nemzetközi
képzési programjai,
— olyan kezdeményezések – a szemináriumokat és médiaeszközöket is beleértve –, amelyek célja a jogszabályok és a
kapcsolódó ellenőrzések értelmezésének egységesítése az Unióban
Jogalap
A halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002.
december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendelet (HL L 358., 2002.12.31., 59. o.).
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11 06 62

(folytatás)

11 06 62 02

(folytatás)
A jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló
közösségi rendszer létrehozásáról, továbbá a 2847/93/EGK, az 1936/2001/EK és a 601/2004/EK rendelet módosításáról és az 1093/94/EK és az 1447/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. szeptember 29-i 1005/
2008/EK tanácsi rendelet (HL L 286., 2008.10.29., 1. o.).
A közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009.
november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendelet (HL L 343., 2009.12.22., 1. o.).
A közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/
2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló,
2013. december 11-i 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).
Az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/
2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2014. május 15-i 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 149., 2014.5.20., 1. o.) és
különösen annak 86. cikke.
Jogi hivatkozások
A közös halászati politika megfigyelési és ellenőrzési rendszereinek megvalósítása során felmerült tagállami kiadások
tekintetében a 861/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2007.
április 11-i 391/2007/EK bizottsági rendelet (HL L 97., 2007.4.12., 30. o.).
A közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló 1224/
2009/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2011. április 8-i 404/
2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (HL L 112., 2011.4.30., 1. o.).

11 06 62 03

Nemzetközi szervezeteknek nyújtott önkéntes hozzájárulások
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

7 978 580

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

6 900 000

Kötelezettségvállalások

7 978 580

2014. évi teljesítés

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

6 305 411

6 053 997,56

Kifizetések

2 141 314,32

Megjegyzések
Az előirányzat az Unió által a halászat és a tengerjog területén tevékenykedő nemzetközi szervezeteknek nyújtott
önkéntes hozzájárulások fedezésére szolgál. Az előirányzat felhasználható különösen az alábbiak finanszírozására:
— az új fenntartható halászati megállapodásokkal összefüggő előkészítő munka,
— azon nemzetközi halászati szervezeteknek fizetendő hozzájárulások és részvételi díjak, amelyekben az Európai Unió
megfigyelői státusszal rendelkezik (az Európai Unió működéséről szóló szerződés 217. cikke): Nemzetközi
Bálnavadászati Bizottság (IWC), Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD),
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BIZOTTSÁG
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11 06. ALCÍM — EURÓPAI TENGERÜGYI ÉS HALÁSZATI ALAP (ETHA) (folytatás)

11 06 62

(folytatás)

11 06 62 03

(folytatás)
— egyes regionális projektek végrehajtásának és nyomon követésének támogatása, különösen az egyes meghatározott
közös nemzetközi ellenőrzési és vizsgálati tevékenységekhez való hozzájárulás révén. Az előirányzatnak le kell
fednie a Nyugat-Afrikában és a Csendes-óceán nyugati körzetében megtárgyalandó megfigyelési programokat is,
— az Unió érdeklődésére számot tartó új halászati szervezetek előkészítésével kapcsolatos pénzügyi hozzájárulások
fedezése,
— a nemzetközi halászati szervezetek által folytatott, az Unió különös érdeklődésére számot tartó tudományos munka,
— bármely olyan tevékenységhez (többek között a szerződő felek munkaértekezleteihez, informális vagy rendkívüli
üléseihez) nyújtott pénzügyi hozzájárulások, amely érvényre juttatja az Unió nemzetközi szervezetekben képviselt
érdekeit, és megerősíti az e szervezetekben tagsággal rendelkező partnereivel való együttműködését. Ebben az
összefüggésben amennyiben a harmadik országok képviselőinek a nemzetközi fórumok és szervezetek keretében
megvalósuló tárgyalásokon és üléseken való jelenléte az Unió érdekében áll, részvételük költségeit az ETHA fedezi,
— olyan regionális szerveknek nyújtott összegek, amelyeknek részesei a part menti államok az érintett alterületen.

Jogalap
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikke (2) bekezdésének d) pontjában szereplő, a Bizottság intézményi szintű
előjogaiból eredő feladat.
A közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/
2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló,
2013. december 11-i 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).
Az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/
2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2014. május 15-i 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 149., 2014.5.20., 1. o.) és
különösen annak 88. cikke.
11 06 62 04

Szakpolitikai irányítás és kommunikáció
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

5 078 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

4 509 000

Kötelezettségvállalások

6 011 771

2014. évi teljesítés

Kifizetések

6 408 121

Kötelezettségvállalások

3 592 429,97

Kifizetések

3 049 045,26
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BIZOTTSÁG
11. CÍM — TENGERÜGYEK ÉS HALÁSZAT

11 06. ALCÍM — EURÓPAI TENGERÜGYI ÉS HALÁSZATI ALAP (ETHA) (folytatás)

11 06 62

(folytatás)

11 06 62 04

(folytatás)
Megjegyzések
Az előirányzat célja, hogy a halászati ágazattal, valamint a közös halászati politika és az integrált tengerpolitika által
érintett csoportokkal folytatandó szorosabb párbeszéd kialakítására irányuló cselekvési terv keretében finanszírozza a
következő tevékenységeket:
— a tanácsadó testületek támogatása (az 1380/2013/EU rendelet elfogadása után a meglévő regionális tanácsadó
testületek tanácsadó testületekké alakultak át, és új testületek jönnek létre) a tanácsadó testületek működési
költségeinek, valamint ülései tolmácsolási és fordítási költségeinek fedezésére,
— a halászati ipar, valamint a közös halászati politika és a tengerügyek által érintettek közös halászati politikáról szóló
dokumentációval való ellátására és tájékoztatásra irányuló intézkedések végrehajtása.
A Bizottság pénzügyi hozzájárulás révén továbbra is támogatni fogja a tanácsadó testületeket. Szükség esetén részt vesz
az üléseken, és elemzi a tanácsadó testületek által kibocsátott ajánlásokat, amelyek hasznos információkkal szolgálhatnak a jogszabályalkotás során. A tanácsadó testületekben részt vevő érdekeltekkel folytatott konzultációk révén a
halászati ágazatban dolgozók és más érdekcsoportok fokozottabban vesznek majd részt a közös halászati politika
folyamataiban annak érdekében, hogy a szakpolitika jobban figyelembe vegye a regionális sajátosságokat.
Ez az előirányzat részben a közös halászati politikához és az integrált tengerpolitikához kapcsolódó tájékoztatási és
kommunikációs tevékenység, továbbá az érdekelt felekkel történő párbeszéd finanszírozására is szolgál. Tovább
folytatódnak az új tagállamokban, valamint tagjelölt országokban lévő érdekelt feleknek és a szakosodott médiának a
közös halászati politikáról és az integrált tengerpolitikáról való tájékoztatására irányuló erőfeszítések.
Minden bevétel további előirányzatok rendelkezésre bocsátását teszi lehetővé a költségvetési rendelet 21. cikkével
összhangban.
Jogalap
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikke (2) bekezdésének d) pontjában szereplő, a Bizottság intézményi szintű
előjogaiból eredő feladat.
A közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/
2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló,
2013. december 11-i 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).
Az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/
2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2014. május 15-i 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 149., 2014.5.20., 1. o.) és
különösen annak 89 és 91. cikke.
A közös halászati politika keretében létrehozott tanácsadó testületek működésére vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról szóló, 2014. október 9-i (EU) 2015/242 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (HL L 41.,
2015.2.17., 1. o.).
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11 06 62

(folytatás)

11 06 62 05

Piaci információk
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

4 900 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

4 100 000

Kötelezettségvállalások

4 545 966

2014. évi teljesítés

Kifizetések

4 741 131

Kötelezettségvállalások

4 047 880,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat a halászati és akvakultúra-termékekre vonatkozó piacra információk létrehozásával és terjesztésével járó
költségek fedezésére szolgál. A célzott intézkedések többek között a következőket foglalják magukban:
— a piac megfigyelőközpontjának teljes körű működése,
— a halászati és akvakultúra-termékek uniós piacára vonatkozóan rendelkezésre álló tudásnak és ismereteknek az
ellátási lánc teljes hosszán történő gyűjtése, elemzése és terjesztése a nemzetközi összefüggésekre is figyelemmel,
— a halászati és akvakultúra-termékek uniós ellátási láncának teljes hosszán az árak rendszeres felmérése és a piaci
folyamatok elemzése,
— ad hoc piaci tanulmányok készítése és módszertan kidolgozása az árképzés felmérésére,
— a halászati és akvakultúra-termékekre vonatkozó, az uniós jogszabályokkal összhangban gyűjtött adatokhoz való
hozzáférés megkönnyítése,
— a piaci információk megfelelő mértékű rendelkezésre bocsátása az érdekeltek számára.

Jogalap
A halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi
rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december
11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 354., 2013.12.28., 1. o.).
A közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/
2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló,
2013. december 11-i 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).
Az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/
2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2014. május 15-i 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 149., 2014.5.20., 1. o.).
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11 06. ALCÍM — EURÓPAI TENGERÜGYI ÉS HALÁSZATI ALAP (ETHA) (folytatás)

11 06 63

Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) – Technikai segítségnyújtás

11 06 63 01

Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) – Operatív technikai segítségnyújtás
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

4 080 000

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

4 300 000

4 300 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

2 697 540

Kötelezettségvállalások

2 503 607,44

Kifizetések

86 410,80

Megjegyzések

Az előirányzat az 508/2014/EU rendelet 92. cikkében előírt ETHA technikai segítségnyújtási intézkedések finanszírozására szolgál.
A technikai segítségnyújtás az ETHA végrehajtásához szükséges előkészítő, nyomon követő, ellenőrző, értékelő,
felügyeleti és igazgatási intézkedéseket ölel fel.
Különösen a következők fedezésére használható fel:
— tanulmányok, értékelések és szakértői jelentések,
— az információk terjesztésére, a hálózatépítés támogatására, a kommunikációs tevékenységek elvégzésére, a tudatosság növelésére és – a harmadik országokkal is folytatott – együttműködés és tapasztalatcsere előmozdítására
irányuló intézkedések,
— az irányítást, a nyomon követést, az ellenőrzést és az értékelést szolgáló informatikai rendszerek üzembe helyezése,
működtetése és egymással való összekapcsolása,
— az értékelési módszerek javítására és az értékelési gyakorlatokra vonatkozó információcserére irányuló intézkedések,
— ellenőrzéssel kapcsolatos intézkedések,
— a part menti halászati övezetek fenntartható fejlesztésében részt vevő szereplők transznacionális és uniós hálózatainak létrehozása.

Jogalap

A közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/
2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló,
2013. december 11-i 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).
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11 06. ALCÍM — EURÓPAI TENGERÜGYI ÉS HALÁSZATI ALAP (ETHA) (folytatás)

11 06 63

(folytatás)

11 06 63 01

(folytatás)
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és
Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347.,
2013.12.20., 320. o.).
Az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/
2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2014. május 15-i 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 149., 2014.5.20., 1. o.).

11 06 63 02

Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) – Tagállami kérésre a Bizottság által kezelt operatív technikai segítségnyújtás
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat a technikai segítségnyújtás tagállami keretösszege azon részének fedezésére szolgál, amelyet a Bizottság
által kezdeményezett technikai segítségnyújtáshoz csoportosítottak át az átmeneti költségvetési nehézségekkel küzdő
tagállam kérésére. Az 1303/2013/EU rendelet 25. cikkének megfelelően a jogcím arra szolgál, hogy fedezze az adott
tagállamban tapasztalható gazdasági és társadalmi kihívások kezelése érdekében hozott szerkezeti és igazgatási
reformok azonosítására, és rangsorolására és végrehajtására irányuló intézkedéseket.

Jogalap
A közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/
2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló,
2013. december 11-i 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és
Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347.,
2013.12.20., 320. o.).
Az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/
2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2014. május 15-i 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 149., 2014.5.20., 1. o.).

2016.2.24.

HU

L 48/945

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
11. CÍM — TENGERÜGYEK ÉS HALÁSZAT

11 06. ALCÍM — EURÓPAI TENGERÜGYI ÉS HALÁSZATI ALAP (ETHA) (folytatás)

11 06 64

Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

9 070 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

9 070 000

Kötelezettségvállalások

8 957 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

8 957 000

Kötelezettségvállalások

9 217 150,—

Kifizetések

9 217 150,—

Megjegyzések

Az előirányzat az Ügynökség személyzeti, igazgatási és operatív kiadásainak fedezésére szolgál.
A Hivatal köteles tájékoztatni a költségvetési hatóságot az előirányzatoknak a működési és az adminisztratív kiadások
közötti átcsoportosításáról.
A 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet 16. cikkének megfelelően visszafizetett összegek címzett bevételnek
minősülnek (a költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének c) pontja), amelyet az általános bevételi kimutatás
6 6 0 0. jogcíme alatt kell feltüntetni.
A Hivatal létszámtervét az e szakaszhoz csatolt „Személyzet” című melléklet tartalmazza.
A 2016. évi uniós hozzájárulás összesen 9 217 000 EUR-t tesz ki. A többletből befolyó 147 000 EUR hozzáadódik a
költségvetésben szereplő 9 070 000 EUR összeghez.

Jogalap

A Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal létrehozásáról és a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló 2847/93/EGK rendelet módosításáról szóló, 2005. április 26-i 768/2005/EK tanácsi rendelet (HL L 128.,
2005.5.21., 1. o.).
A jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló
közösségi rendszer létrehozásáról szóló, 2008. szeptember 29-i 1005/2008/EK tanácsi rendelet (HL L 286.,
2008.10.29., 1. o.).
A közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009.
november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendelet (HL L 343., 2009.12.22., 1. o.).

Jogi hivatkozások

A Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatalnak bizonyos, az 1005/2008/EK tanácsi rendelet szerinti feladatok ellátására
való kijelöléséről szóló, 2009. december 18-i 2009/988/EU bizottsági határozat (HL L 338., 2009.12.19., 104. o.).

L 48/946

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
11. CÍM — TENGERÜGYEK ÉS HALÁSZAT

11 06. ALCÍM — EURÓPAI TENGERÜGYI ÉS HALÁSZATI ALAP (ETHA) (folytatás)

11 06 77

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

11 06 77 01

Előkészítő intézkedés – A halászati piaci árak megfigyelőközpontja
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

5 720,67

245 730,77

Megjegyzések

Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Jogalap

Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
11 06 77 02

Kísérleti projekt – Eszközök a közös irányítás és a fenntartható halászati gazdálkodás számára: a tudósok és érdekelt
felek által együttműködésben végzett kutatások előmozdítása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

359 953

Kötelezettségvállalások

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

359 953

Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

479 937,41

Megjegyzések

Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Jogalap

Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

2016.2.24.

HU

L 48/947

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
11. CÍM — TENGERÜGYEK ÉS HALÁSZAT

11 06. ALCÍM — EURÓPAI TENGERÜGYI ÉS HALÁSZATI ALAP (ETHA) (folytatás)

11 06 77

(folytatás)

11 06 77 03

Előkészítő intézkedés – Tengerpolitika
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

—

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

15 000,—

Megjegyzések

Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Jogalap

Előkészítő intézkedések az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikke (2) bekezdésének értelmében.
11 06 77 05

Kísérleti projekt – Egységes eszköz létrehozása a halászati és akvakultúra-termékek kereskedelmi megnevezésére
vonatkozóan
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések

Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Jogalap

Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

L 48/948

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
11. CÍM — TENGERÜGYEK ÉS HALÁSZAT

11 06. ALCÍM — EURÓPAI TENGERÜGYI ÉS HALÁSZATI ALAP (ETHA) (folytatás)

11 06 77

(folytatás)

11 06 77 06

Előkészítő intézkedés – A tenger őrei
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

p.m.

480 000

Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

p.m.

960 000

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

600 000,—

187 106,20

Megjegyzések
Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
11 06 77 07

Kísérleti projekt — A környezetvédelmi vagy halászati jogszabályok keretében nemzeti és nemzetközi szinten
létrehozott vagy létrehozandó védett tengeri területek hálózatának működőképessé tétele az Unió földközi-tengeri
termelési potenciáljának fokozása érdekében, a maximális fenntartható hozamok és a halászati gazdálkodás ökoszisztéma-alapú megközelítése alapján
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

400 000

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

2 000 000,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

2016.2.24.

HU

L 48/949

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
11. CÍM — TENGERÜGYEK ÉS HALÁSZAT

11 06. ALCÍM — EURÓPAI TENGERÜGYI ÉS HALÁSZATI ALAP (ETHA) (folytatás)

11 06 77

(folytatás)

11 06 77 08

Kísérleti projekt — A kisüzemi halászatot támogató intézkedések
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

p.m.

600 000

Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

500 000

500 000

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 500 000,—

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
11 06 77 09

Kísérleti projekt — Innovatív, kíméletes nyílt tengeri halászati gyakorlatok kialakítása a legkülső régiókban működő
kisüzemi halászhajók számára, ideértve a bevált gyakorlatok cseréjét és a halászati kísérleteket
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

750 000

Kötelezettségvállalások

1 000 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

500 000

Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
A legkülső régiók halászközösségei egyedi és nem szokványos kihívásokkal szembesülnek. Erre válaszul különböző
legkülső régiók egymástól függetlenül új halászati technikákat fejlesztettek ki. A kísérleti projekt a helyi halászközösségek és az érdekelt felek bevonásán keresztül azt vizsgálná, hogy átadhatóak lennének-e az új halászati technikák a
legkülső régiók között.
A fő cél olyan bevált gyakorlatok ösztönzése és megosztása, melyek lehetőség szerint új, csekély környezeti hatással járó
halászati technikákat alkalmaznak, és előmozdítják a kísérleti nyílt tengeri halászatot.

L 48/950

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja
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BIZOTTSÁG
11. CÍM — TENGERÜGYEK ÉS HALÁSZAT

11 06. ALCÍM — EURÓPAI TENGERÜGYI ÉS HALÁSZATI ALAP (ETHA) (folytatás)

11 06 77

(folytatás)

11 06 77 09

(folytatás)
Ennek révén azonosíthatóvá válhatnak olyan életképes alternatívák, amelyek lehetővé teszik a kisüzemi halászati ágazat
számára a halászati erőkifejtéseknek a tengerpartról a nyílt tengerre való áthelyezését, csökkentve ezáltal a part menti
erőforrásokra nehezedő halászati nyomást. Ez lehetővé teheti a legkülső régiókban élő halászok számára a
hagyományos halászati tevékenységek fenntartását, és egyidejűleg a környezetbarátabb és gazdaságilag életképes technikákra való áttérést.
Ennek köszönhetően a helyi piacokat jobban el lehet látni jó minőségű, helyben termelt halakkal, ami további
előnyökkel jár az idegenforgalmi ágazatra nézve, és csökkenti az importfüggőséget.
Részletes leírás
Az egy vagy több legkülső régióban bevezetendő halászati gyakorlatoknak újnak kell lenniük az adott régióban.
Ugyanakkor előfordulhat, hogy egy másik régióban már fejlettek az adott gyakorlatok, anélkül, hogy a kérdéses legkülső
régióban átvették volna őket. A siker kulcsát a bevált halászati gyakorlatok gazdasági szereplők közötti cseréje jelenti.
A halászati gyakorlatoknak csekély környezeti hatással kell járniuk, környezetbarát technikákkal és kisüzemi halászati
műveletekkel.
A projekt részeként kezdeti megvalósíthatósági tanulmány készül és sor kerül a különböző régiók szakértőinek
eszmecseréjére, valamint tudományos szakértők bevonásával halászati kísérletekre. A várt eredmény egy jelentés,
amely részletezi az adott innovatív halászati gyakorlatok technikai aspektusait, megjelölve a kísérletek során elért
hozamokat. Ez elősegíti az életképes alternatív halászati gyakorlatokra való áttérést a legkülső régiók kisüzemi f lottái
számára.
A jelentés emellett értékeli az esetlegesen (például új hálók tekintetében) szükséges beruházásokat, valamint azt, hogy
gazdaságilag kivitelezhető-e a halászok számára az innovatív halászati gyakorlatok alkalmazása. Adott esetben az
értékelésbe bele lehet foglalni az Európai Tengerügyi és Halászati Alappal való szinergiákat.
Indokolás
A fentiek annak szükségességére mutatnak rá, hogy a parttól távolabbi vagy új halászati erőforrásokat kell találni. Egyes
legkülső régiókban, így az Azori-szigeteken és Madeirán jól fejlett a nyílt tengeri halászat, és mélytengeri erőforrások,
illetve – részben – nagytermetű vándorló halak köré szerveződik, elsősorban horgot és horogsort alkalmazó technikákkal, igen csekély hatást gyakorolva a környezetre. Más legkülső régiókban, különösen a francia legkülső régiókban
technikák alakultak ki a nagytermetű vándorló halak lehorgonyzott, halcsoportosulást előidéző eszközök segítségével
történő halászatára. Néhány elvégzett kísérlet ellenére a francia legkülső régiókban még fejleszteni kell a mélytengeri
erőforrások halászatát, és ehhez segítséget adhat az azori-szigeteki és a madeirai szakértők know-how-ja. Hasonlóképpen, a francia legkülső régiókban fejlett a lehorgonyzott, halcsoportosulást előidéző eszközökkel történő halászat,
míg a portugál és a spanyol legkülső régiókban nincs elterjedve. A halászati gyakorlatok cseréje és a halászati kísérletek
előmozdíthatják e technikák átvételét és alkalmazásuk terjesztését.

Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

2016.2.24.

HU

L 48/951

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
11. CÍM — TENGERÜGYEK ÉS HALÁSZAT

11 06. ALCÍM — EURÓPAI TENGERÜGYI ÉS HALÁSZATI ALAP (ETHA) (folytatás)

11 06 77

(folytatás)

11 06 77 10

Kísérleti projekt — A halászati és akvakultúra-termékekkel kapcsolatos önkéntes adatok értékelése
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

250 000

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

125 000

Megjegyzések
Jegyzék fog készülni, amely a halászati és akvakultúra-termékekkel kapcsolatos önkéntes adatok tanúsítására használt
rendszerek elemzésének alapját fogja képezni. Az elemzés megállapításai alapján meghatározásra kerül, hogy fel kell-e
állítani külső szervet ezen adatok tanúsításának ellenőrzésére.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
11 06 77 11

Kísérleti projekt – A halászati ellenőrzések modernizálása és a hajómegfigyelés optimalizálása innovatív európai
rendszerek felhasználásán keresztül
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

500 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

250 000

Megjegyzések
A halászati felügyelet és a tengeri tevékenységek ellenőrzésének javítása érdekében a kísérleti projekt működési
környezetben hagy jóvá egy olyan innovatív megoldást, amely a hetedik keretprogram eredménye, és amely több
adatforrást ötvöz (AIS, radarok, meteorológia, szabályozások, adatbázisok, stb.), így alakítva ki tájékozott képet az
aktuális helyzetről, valós időben beazonosítva a sejthetően illegális tevékenységeket folytató hajókat. A hatékonyságot
növelné, a hibaarányt pedig csökkentené egy, a rendszer működésének az Európai Halászati Ellenőrző Hivatallal
közösen végrehajtott tesztelése, amely felhasználná a műholdas hajómegfigyelési rendszer adatait, hathatós segítséget
nyújtva a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelemben, különös tekintettel a közös
alkalmazási tervekre.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
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BIZOTTSÁG
11. CÍM — TENGERÜGYEK ÉS HALÁSZAT

11 06. ALCÍM — EURÓPAI TENGERÜGYI ÉS HALÁSZATI ALAP (ETHA) (folytatás)

11 06 77

(folytatás)

11 06 77 12

Kísérleti projekt – Európai parti őrség létrehozása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

750 000

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

375 000

Megjegyzések
Ez a kísérleti projekt fokozza az együttműködést a nemzeti parti őrségek vagy a parti őrség feladatát ellátó szervek, a
Bizottság és az uniós ügynökségek, mint például a Frontex, az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség és az Európai
Halászati Ellenőrző Hivatal között, hogy össze lehessen hangolni a tengereken végzett tevékenységeiket, és ki lehessen
használni az ebből eredő előnyöket.
A fokozottabb összehangolás és együttműködés célja a szereplők közötti információáramlás javítása a gyorsabb
válaszadás megkönnyítése érdekében a tengereken a tevékenységek minden területén.
A kísérleti projekt teszteli a műveleti fellépésekkel kapcsolatban kialakult gyakorlatot ügynökségek és különböző
nemzeti hatóságok bevonásával a kapacitás, a ténymegállapítások és a szakértelem megosztásának előmozdítása
érdekében (kapacitás összevonása, eszközök megosztása és közös tervezés).
A kísérleti projekt a meglévő jogi keretre épül, különös tekintettel az EU tengerhajózási biztonsági stratégiájára, az
európai biztonsági stratégiára, az európai migrációs stratégiára, valamint a tengeri közlekedéssel kapcsolatos jogszabályokra, ami a környezetvédelmet, a biztonságot és a védelmet illeti.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
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12. CÍM
PÉNZÜGYI STABILITÁS, PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TŐKEPIACI UNIÓ
Az előirányzatok (2016 és 2015) és az egyenleg (2014) általános összegzése
Cím
Alcím

12 01

12 02

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

A „PÉNZÜGYI STABILITÁS,
PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK
ÉS TŐKEPIACI UNIÓ” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL
KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK

39 171 904

39 171 904

41 788 614

41 788 614

41 585 960,12

41 585 960,12

PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK
ÉS TŐKEPIACOK

45 814 400

46 490 400

43 507 766

41 700 890

47 460 818,19

46 044 823,44

84 986 304

85 662 304

85 296 380

83 489 504

89 046 778,31

87 630 783,56

12. cím – Összesen
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12. CÍM
PÉNZÜGYI STABILITÁS, PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TŐKEPIACI UNIÓ

12 01. ALCÍM — A „PÉNZÜGYI STABILITÁS, PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TŐKEPIACI UNIÓ” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL
KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

Az 1., 2., 3. és 5. jogcímcsoport részletezése a(z) XX 01. fejezetben található.
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

12 01

A „PÉNZÜGYI STABILITÁS,
PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK
ÉS TŐKEPIACI UNIÓ” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL
KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK

12 01 01

A „Pénzügyi stabilitás, pénzügyi
szolgáltatások és tőkepiaci unió”
szakpolitikai területen foglalkoztatott tisztviselőkkel és ideiglenes
alkalmazottakkal kapcsolatos
kiadások

PK

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

5,2

31 444 725

30 541 594

30 648 582,17

97,47

12 01 02 01 Külső munkatársak

5,2

3 422 768

6 127 302

5 401 485,26

157,81

12 01 02 11 Egyéb igazgatási kiadások

5,2

2 297 574

3 180 753

3 323 654,29

144,66

5 720 342

9 308 055

8 725 139,55

152,53

2 006 837

1 938 965

2 212 238,40

110,24

39 171 904

41 788 614

41 585 960,12

106,16

12 01 02

A „Pénzügyi stabilitás, pénzügyi
szolgáltatások és tőkepiaci unió”
szakpolitikai területen foglalkoztatott külső munkatársakkal
kapcsolatos és egyéb igazgatási
kiadások

12 01 02. jogcímcsoport –
Részösszeg
12 01 03

A „Pénzügyi stabilitás, pénzügyi
szolgáltatások és tőkepiaci unió”
szakpolitikai terület információs
és kommunikációs technológiai
eszközökkel és szolgáltatásokkal
kapcsolatos kiadásai

5,2

12 01. alcím – Összesen

12 01 01

A „Pénzügyi stabilitás, pénzügyi szolgáltatások és tőkepiaci unió” szakpolitikai területen foglalkoztatott
tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

31 444 725

2015. évi előirányzatok

30 541 594

2014. évi teljesítés

30 648 582,17
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12 01. ALCÍM — A „PÉNZÜGYI STABILITÁS, PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TŐKEPIACI UNIÓ” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL
KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

12 01 02

A „Pénzügyi stabilitás, pénzügyi szolgáltatások és tőkepiaci unió” szakpolitikai területen foglalkoztatott külső
munkatársakkal kapcsolatos és egyéb igazgatási kiadások

12 01 02 01

Külső munkatársak
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

3 422 768

12 01 02 11

2014. évi teljesítés

6 127 302

5 401 485,26

Egyéb igazgatási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

2 297 574

12 01 03

2014. évi teljesítés

3 180 753

3 323 654,29

A „Pénzügyi stabilitás, pénzügyi szolgáltatások és tőkepiaci unió” szakpolitikai terület információs és
kommunikációs technológiai eszközökkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásai
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

2 006 837

2014. évi teljesítés

1 938 965

2 212 238,40
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12 02. ALCÍM — PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TŐKEPIACOK

Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

2014. évi teljesítés

%
2014–2016.
évi
kifizetések

PK Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1,1

3 306 000

3 500 000

3 326 615

3 201 565

3 817 548,19

2 868 659,68

81,96

A pénzügyi beszámolással és
a könyvvizsgálattal
kapcsolatos standardok
1,1

8 118 000

8 600 000

7 959 000

6 589 174

6 800 000,—

4 896 000,—

56,93

12 02 04

Európai Bankhatóság (EBH) 1,1 14 565 400 14 565 400 11 163 000 11 163 000 14 099 982,— 14 099 982,—

96,80

12 02 05

Európai Biztosítás- és
Foglalkoztatóinyugdíjhatóság (EIOPA)

1,1

8 122 000

7 889 151

7 889 151

8 865 730,36

109,16

12 02 06

Európai Értékpapír-piaci
Hatóság (ESMA)

1,1 10 203 000 10 203 000

8 120 000

8 120 000 12 127 558,— 12 127 558,—

118,86

12 02 07

Egységes Szanálási Testület

1,1

p.m.

p.m.

3 300 000

3 100 000

12 02 51

A pénzügyi szolgáltatások, a
pénzügyi beszámolás és a
könyvvizsgálat területén
megkezdett tevékenységek
lezárása
1,1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

1 825 196,25

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

486 697,15

12 02

PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TŐKEPIACOK

12 02 01

A pénzügyi szolgáltatások
egységes piacának megvalósítása és fejlesztése

12 02 03

12 02 77

8 122 000

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

8 865 730,—

Kísérleti projektek és
előkészítő tevékenységek

12 02 77 02 Kísérleti projekt – A végfelhasználók és más, ágazaton
kívüli érdekcsoportok részvételének erősítése a pénzügyi
szolgáltatásokra vonatkozó
uniós döntéshozatal terén
1,1
12 02 77 05 Előkészítő intézkedés – A
végfelhasználók és más,
ágazaton kívüli érdekcsoportok kapacitásának
erősítése a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó uniós
döntéshozatal terén

1,1

1 500 000

1 500 000

1 750 000

1 638 000

1 750 000,—

875 000,—

58,33

1 500 000

1 500 000

1 750 000

1 638 000

1 750 000,—

1 361 697,15

90,78

45 814 400 46 490 400 43 507 766 41 700 890 47 460 818,19 46 044 823,44

99,04

12 02 77. jogcímcsoport –
Részösszeg
12 02. alcím – Összesen

12 02 01

Kötelezettségvállalások

A pénzügyi szolgáltatások egységes piacának megvalósítása és fejlesztése
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

3 306 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

3 500 000

Kötelezettségvállalások

3 326 615

2014. évi teljesítés

Kifizetések

3 201 565

Kötelezettségvállalások

3 817 548,19

Kifizetések

2 868 659,68
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12 02. ALCÍM — PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TŐKEPIACOK (folytatás)

12 02 01

(folytatás)
Megjegyzések
Korábbi 01 02 01. és (részben) 12 02 01. jogcímcsoport
Ez az előirányzat a belső piac megvalósításához hozzájáruló intézkedésekkel, valamint működésével és fejlesztésével
kapcsolatos kiadások finanszírozására szolgál, különös tekintettel az alábbiakra:
— az állampolgárok és a vállalkozások fokozottabb közeledése egymás felé, beleértve az állampolgárok és a
vállalkozások közötti párbeszéd fejlesztését és erősítését olyan intézkedések révén, amelyek célja a belső piac
hatékonyabb működésének biztosítása, valamint annak elérése, hogy az állampolgárok és a vállalkozások a
legteljesebb mértékben megkaphassák a határok nélküli belső piac megnyitásából és elmélyítéséből eredő jogokat
és lehetőségeket, valamint hogy ezekkel a jogokkal és lehetőségekkel teljes egészében élni tudjanak; továbbá az
állampolgárok és a vállalkozások részéről a jogoknak és lehetőségeknek a gyakorlati igénybevételére vonatkozó
nyomonkövetési és értékelési intézkedések révén, amelyek célja a jogok teljes körű gyakorlását korlátozó összes
akadály azonosítása és azok eltávolításának segítése,
— a közbeszerzési szerződéseket szabályozó rendelkezések végrehajtása és nyomon követése azok optimális
működésének és a pályázati eljárás valódi nyitottságának a biztosítása céljából, ideértve az e szerződésekben részes
felek tudatosságának fokozását és a szerződő felek továbbképzését; új technológiák bevezetése és alkalmazása az e
szerződések által érintett különböző működési területeken; a jogszabályi és szabályozási keretek folyamatos
adaptációja az e szerződésekből eredő fejlemények, különösen a piacok globalizációja, valamint a meglévő vagy a
jövőben létrehozandó nemzetközi egyezmények fényében,
— az európai üzleti tesztpanel (EBTP) segítségével az állampolgárok és a vállalkozások tekintetében a jogi környezet
javítása, amellyel kapcsolatban promóciós tevékenység, a tudatosság fokozása és különböző képzési programok
megvalósítása képzelhető el; a társasági jog terén a jogalkotásra vonatkozóan az együttműködés előmozdítása, a
jogalkotás fejlesztése és koordinálása, továbbá segítségnyújtás az európai részvénytársaságok és az európai gazdasági
érdekcsoportok alapításához,
— az igazgatási együttműködés erősítése, többek között a belső piaci információs rendszer (IMI) segítségével; a belső
piacra vonatkozó jogszabályok elmélyítése és a tagállamok közötti megfelelő alkalmazása, valamint az igazgatási
együttműködés támogatása a belső piacra vonatkozó jogszabályok végrehajtásáért felelős hatóságok között, az éves
politikai stratégiában meghatározottaknak megfelelően a lisszaboni stratégiai célkitűzések elérése érdekében,
— olyan rendszer létrehozása, amely hatékonyan és eredményesen kezelni tudja az állampolgárok és a vállalkozások
azon problémáit, amelyek a belső piacra vonatkozó jogszabályoknak egy másik tagállam közigazgatási szerve általi
helytelen alkalmazásából fakadnak; a SOLVIT rendszeren keresztül az összes koordinációs központ, a jövőben pedig
az állampolgárok és a vállalkozások számára egyaránt hozzáférhető, online adatbázisrendszer révén visszajelzések
készítése; a kezdeményezés támogatása képzések, reklámkampányok és célzott tevékenységek révén, különös
tekintettel az új tagállamokra,
— a belső piac megvalósítása, fejlesztése és működése tekintetében a szakpolitikák interaktív kidolgozása a Bizottság
irányításának és a szabályozási politikára vonatkozó kezdeményezéseknek a részét képezi, annak biztosítására, hogy
jobban meg tudjanak felelni az állampolgárok, a fogyasztók és a vállalkozások igényeinek. Az ehhez a jogcímcsoporthoz tartozó előirányzatok fedezik továbbá ezen résztvevők számára a képzéssel, a tudatosság fokozásával és a
hálózati tevékenységekkel kapcsolatos intézkedések költségeit annak érdekében, hogy az Unió belső piacot érintő
politikájának kialakítása teljesebb és hatékonyabb lehessen, valamint hogy a belső piacot érintő szakpolitikák
tényleges hatása (vagy a hatások elmaradása) értékelhető legyen,
— a szabályok teljes körű felülvizsgálata a szükséges változtatásokra tekintettel, a meghozott intézkedések teljes körű
elemzése a belső piac megfelelő működésére tekintettel és a belső piacnak az üzleti szereplőkre és a gazdaságra
gyakorolt átfogó hatásának elemzése, ideértve az adatok vásárlását és a Bizottság főosztályainak a külső adatbázisokhoz történő hozzáférését, valamint azokat a célzott tevékenységeket is, amelyek a belső piac működésének és a
piac segítésében történő aktív részvétele hasznosságának a jobb megértésére irányulnak,
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— olyan intézkedések, amelyek célja a belső piac megvalósításának és irányításának biztosítása, különösen a nyugdíjak,
a szolgáltatások szabad mozgása, a szakmák elismerése, a szellemi és ipari tulajdon terén: az uniós szabadalom
bevezetésére irányuló javaslatok kidolgozása,
— a szolgáltatási ágazatra vonatkozó statisztikák, valamint a statisztikai fejlesztéssel kapcsolatos projektek fejlesztését
célzó stratégia kibővítése az Eurostattal és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel (OECD)
együttműködésben,
— a szolgáltatások belső piacát érintő akadályok megszüntetésének hatásvizsgálata,
— hozzájárulás a biztonság és védelem egységes térségének kifejlesztéséhez az e termékekre vonatkozó közbeszerzési
eljárások összehangolását célzó, uniós szintű intézkedések révén; az előirányzatok tanulmányok kidolgozását, az
elfogadott jogszabályok alkalmazását illetően pedig a tudatosság fokozását célzó intézkedések kiadásait fedezhetik,
— a pénz- és tőkepiacok, valamint a vállalkozásoknak és magánszemélyeknek nyújtott pénzügyi szolgáltatások
megerősítése és fejlesztése, e piaci keretek adaptációja, különös tekintettel a gazdasági szereplők tevékenységeinek
és a tranzakcióknak a nyomon követésére és szabályozására az uniós szinten és globális viszonylatban végbemenő
változások, valamint az euro és az új pénzügyi eszközök realitásának figyelembevétele céljából, olyan új kezdeményezések bemutatásán keresztül, amelyek célja a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó első cselekvési terv
megerősítése és eredményeinek részletes elemzése,
— fizetési rendszerek és a lakossági pénzügyi szolgáltatások tökéletesítése a belső piacon; az ilyen tranzakciók
költségének és időszükségletének csökkentése, figyelembe véve a belső piac kiterjedését; a műszaki megoldások
fejlesztése a Bizottság közleményeihez kapott visszajelzések alapján egy vagy több fizetési rendszer létrehozása
érdekében; tanulmányok kidolgozása erre a területre vonatkozóan,
— a pénzintézetek viszonylatában alkalmazandó irányelvek külső vonatkozásainak a fejlesztése és erősítése; a pénzügyi
eszközök kölcsönös elismerése harmadik országok viszonylatában, nemzetközi tárgyalások és segítségnyújtás
harmadik országok részére a piacgazdaság megteremtése terén,
— a társasági joggal és a vállalatirányítással kapcsolatos cselekvési tervben szereplő számos olyan intézkedés
végrehajtása, amelyekre alapozva tanulmányok készülhetnek különböző célzott témakörökről a szükséges
jogalkotási javaslatok kidolgozása céljából,
— a postai szolgáltatások fokozatos liberalizálásának figyelemmel kísérése keretében a bevezetett intézkedések
hatásának elemzése, a postai szolgáltatásokkal kapcsolatos uniós szakpolitikák koordinálása a nemzetközi rendszereket és különösen az Egyetemes Postaegyesület (UPU) tevékenységében részt vevőket illetően; együttműködés
közép- és kelet-európai országokkal; az Általános egyezmény a szolgáltatások kereskedelméről (GATS) rendelkezéseinek a posta területén történő alkalmazásával kapcsolatos konkrét vonatkozások és átfedések az UPU szabályzatával,
— az uniós jog és a nemzetközi előírások végrehajtása a pénzmosás elleni küzdelemben, ideértve az e téren
megvalósuló kormányközi vagy eseti intézkedésekben való részvételt; a Bizottságnak az OECD által a pénzmosás
ellen létrehozott Pénzügyi Akció Munkacsoportban (FATF) való tagságával kapcsolatos egyéb kiadások,
— nemzetközi szövetségek – mint például a Biztosításfelügyeletek Nemzetközi Szövetsége (IAIS/AICA) és az Értékpapírfelügyeletek Nemzetközi Szervezete (IOSCO) – ülésein való aktív részvétel; magában foglalja a Bizottság
tagságából eredő részvételi költségeket is,
— az ezen alcím alá tartozó szakpolitikák különböző vonatkozásaival kapcsolatos vizsgálatok és hatástanulmányok
készítése új intézkedések kidolgozása és a vonatkozó meglévő intézkedések felülvizsgálata céljából,
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— a szolgáltatások belső piacát érintően elindított szakpolitikák végrehajtásához és felügyeletéhez közvetlenül
kapcsolódó rendszerek létrehozása és fenntartása,
— az Unió szakpolitikai céljainak eléréséhez a felügyeleti konvergencia és együttműködés elősegítésével hozzájáruló
tevékenységek, továbbá a pénzügyi beszámolás területén végzett tevékenységek támogatása az Unión belül és kívül.
Ezeknek a céloknak az elérése érdekében ez az előirányzat a konzultációk, tanulmányok, felmérések, értékelések,
részvétel, valamint a reklámok előállításával és fejlesztésével, a figyelemfelkeltéssel, valamint különféle oktatási anyagok
(nyomtatott anyagok, audiovizuális anyagok, értékelések, számítógépes eszközök, az információk gyűjtése és terjesztése,
a polgárok és az üzleti szereplők részére nyújtandó információk és tanácsadások) kiadásait finanszírozza.
Az előirányzat egy részének célja, hogy fedezze a Bizottságnak a szellemi tulajdoni jogsértések európai megfigyelőközpontjának hatékony működésével kapcsolatos költségeit.
Az előirányzat egy központi koordináló testület létrehozásának fedezésére is szolgál, amely segítséget nyújt a
tagállamoknak a piacfelügyeleti együttműködés terén, és amely a meglévő struktúrákra és tapasztalatokra épít. A
koordináló testület célja a tagállamok közötti együttműködés, valamint a szakmai ismeretek és a bevált gyakorlatok
megosztásának támogatása a piacfelügyelet Unión belüli azonosan magas szintű biztosítása érdekében a termékek
forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról szóló, 2008. július 9-i 765/
2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (HL L 218., 2008.8.13., 30. o.) megfelelően. Ennek érdekében
rendszeres közös képzést szerveznek majd valamennyi tagállam nemzeti piacfelügyeleti hatóságainak képviselői
számára, amely a piacfelügyelet olyan releváns gyakorlati vonatkozósaira összpontosít, mint a reklamációk nyomon
követése, a balesetek figyelemmel kísérése, annak ellenőrzése, hogy a kiigazító fellépések megtörténtek-e, a biztonsági
kérdésekkel kapcsolatos tudományos és technikai ismeretek nyomon követése, valamint a vámhatóságokkal folytatott
koordináció. Ezenkívül a nemzeti tisztviselők cserelátogatásai és a közös látogatási programok elősegítik a tagállamok
közötti tapasztalatcserét. A fentiek mellett a különböző tagállamokban a piacfelügyeletre elkülönített forrásokkal
kapcsolatos adatokat összegyűjtik majd, és a megfelelő szinten megvitatják a nemzeti hatóságokkal. A cél a belső
piacon megvalósuló hatékony, átfogó és egységes piacfelügyelet garantálásához szükséges megfelelő erőforrásokkal
kapcsolatos figyelemfelkeltés, valamint az uniós termékbiztonsági szabályok és különösen a piacfelügyeletre vonatkozó
szabályok soron következő felülvizsgálatához és a „Vám 2013” program nyomon követésének előkészítéséhez való
hozzájárulás.
Az előirányzat az e jogcímcsoport alá tartozó program vagy intézkedések célkitűzéseinek eléréséhez közvetlenül
kapcsolódó tanulmányokkal, szakértői találkozókkal, tájékoztatási tevékenységekkel és kiadványokkal, valamint
bármilyen egyéb technikai és igazgatási jellegű segítségnyújtással kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását
és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

Jogalap
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdésében szereplő, a Bizottság intézményi szintű előjogaiból eredő
feladat.
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Jogi hivatkozások
A „Módszertani megjegyzés az általános gazdasági érdekeltségű szolgálatok horizontális értékeléséhez” című, 2002.
június 18-i bizottsági közlemény (COM(2002) 331 végleges).

12 02 03

A pénzügyi beszámolással és a könyvvizsgálattal kapcsolatos standardok
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

8 118 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

8 600 000

Kötelezettségvállalások

7 959 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

6 589 174

Kötelezettségvállalások

6 800 000,—

Kifizetések

4 896 000,—

Megjegyzések
Korábbi 12 03 01. jogcímcsoport
Az előirányzat a pénzügyi szolgáltatások, a pénzügyi beszámolás és a könyvvizsgálat területén folytatott konkrét
tevékenységeket támogató uniós programmal kapcsolatban felmerülő kiadások fedezésére szolgál.
A program általános célkitűzése a belső piac működési feltételeinek javítása a pénzügyi szolgáltatások, a pénzügyi
beszámolás és a könyvvizsgálat területén működő egyes testületek működésének, tevékenységeinek, illetve fellépéseinek
támogatásával.
Az uniós finanszírozás elengedhetetlen a pénzügyi szolgáltatások belső piacának hatékony és eredményes felügyeletéhez, tekintettel különösen a közelmúltbeli pénzügyi válságra.
A program fedezi az olyan tevékenységeket, mint például a standardok kidolgozása vagy a kidolgozáshoz való
hozzájárulás, a standardok alkalmazása, értékelése és felügyelete vagy a standardalkotó folyamat ellenőrzése, a
pénzügyi beszámolással és a könyvvizsgálattal kapcsolatos uniós szakpolitikák végrehajtásának támogatása céljából.
A pénzügyi szolgáltatások, a pénzügyi beszámolás és a könyvvizsgálat területén egyes tevékenységeket támogató
közösségi program létrehozásáról szóló, 2009. szeptember 16-i 716/2009/EK európai parlamenti és tanácsi határozat
(HL L 253., 2009.9.25., 8. o.) szerint létrehozott, a pénzügyi szolgáltatások, a pénzügyi beszámolás és a könyvvizsgálat
területén egyes tevékenységeket támogató közösségi program folytatása.

Jogalap
A pénzügyi beszámolás és az audit területén meghatározott tevékenységeket támogató, a 2014–2020 közötti időszakra
szóló uniós program létrehozásáról, és a 716/2009/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i
258/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 105., 2014.4.8., 1. o.) és különösen annak 2. cikke.
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Európai Bankhatóság (EBH)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

14 565 400

Kifizetések

14 565 400

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

11 163 000

Kifizetések

11 163 000

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

14 099 982,—

Kifizetések

14 099 982,—

Megjegyzések
Korábbi 12 03 02. jogcímcsoport
Tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére, valamint az 1093/2010/
EU rendeletre, az európai felügyeleti hatóságnak a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerének (ESFS) részét kell
képeznie. Az ESFS legfőbb célja annak biztosítása, hogy a pénzügyi ágazatra alkalmazandó szabályokat a pénzügyi
stabilitás megőrzése, a pénzügyi rendszer egészébe vetett bizalom biztosítása és a pénzügyi szolgáltatásokat igénybe
vevők elégséges védelme érdekében megfelelően végrehajtsák.
Az előirányzat az Európai Bankhatóság személyzeti és igazgatási kiadásainak (1. és 2. cím), valamint a munkaprogrammal kapcsolatos operatív kiadásainak (3. cím) fedezésére szolgál.
Az Európai Bankhatóság köteles tájékoztatni az Európa Parlamentet és a Tanácsot az előirányzatoknak a működési és az
igazgatási kiadások közötti átcsoportosításáról.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását
és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
A 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi
keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (HL L 328.,
2013.12.7., 42. o.) 20. cikkének megfelelően visszafizetett összegek címzett bevételnek minősülnek (a költségvetési
rendelet 21. cikke (3) bekezdésének c) pontja), amelyet az általános bevételi kimutatás 6 6 0 0. jogcíme alatt kell
feltüntetni.
Az Európai Bankhatóság létszámtervét e szakasz „Személyzet” című melléklete tartalmazza.
A 2016. évi uniós hozzájárulás összesen 14 678 400 EUR-t tesz ki. A 2014. évi uniós hozzájárulás többletéből befolyó
113 000 EUR hozzáadódik a költségvetésben szereplő 14 565 400 EUR összeghez.

Jogalap
Az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a
2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. november 24-i 1093/2010/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.).
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Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

8 122 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

8 122 000

Kötelezettségvállalások

7 889 151

2014. évi teljesítés

Kifizetések

7 889 151

Kötelezettségvállalások

8 865 730,—

Kifizetések

8 865 730,36

Megjegyzések
Korábbi 12 03 03. jogcímcsoport
Tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére, valamint az 1094/2010/
EU rendeletre, az európai felügyeleti hatóságnak a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerének (ESFS) részét kell
képeznie. Az ESFS legfőbb célja annak biztosítása, hogy a pénzügyi ágazatra alkalmazandó szabályokat a pénzügyi
stabilitás megőrzése, a pénzügyi rendszer egészébe vetett bizalom biztosítása és a pénzügyi szolgáltatásokat igénybe
vevők elégséges védelme érdekében megfelelően végrehajtsák.
Az előirányzat az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság személyzeti és igazgatási kiadásainak
(1. és 2. cím), valamint a munkaprogrammal kapcsolatos operatív kiadásainak (3. cím) fedezésére szolgál.
Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság köteles tájékoztatni az Európa Parlementet és a
Tanácsot az előirányzatoknak a működési és az igazgatási kiadások közötti átcsoportosításáról.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását
és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
Az 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 20. cikkének megfelelően visszafizetett összegek címzett
bevételnek minősülnek (a költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének c) pontja), amelyet az általános bevételi
kimutatás 6 6 0 0. jogcíme alatt kell feltüntetni.
Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság létszámtervét e szakasz „Személyzet” melléklete tartalmazza.
A 2016. évi uniós hozzájárulás összesen 8 257 000 EUR-t tesz ki. A 2014. évi uniós hozzájárulás többletéből befolyó
135 000 EUR hozzáadódik a költségvetésben szereplő 8 122 000 EUR összeghez.

Jogalap
Az európai felügyeleti hatóság (az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK
határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. november 24-i
1094/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 331., 2010.12.15., 48. o.).
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BIZOTTSÁG
12. CÍM — PÉNZÜGYI STABILITÁS, PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TŐKEPIACI UNIÓ

12 02. ALCÍM — PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TŐKEPIACOK (folytatás)

12 02 06

Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

10 203 000

Kifizetések

10 203 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

8 120 000

8 120 000

Kötelezettségvállalások

12 127 558,—

Kifizetések

12 127 558,—

Megjegyzések
Korábbi 12 03 04. jogcímcsoport
Tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére, valamint az 1095/2010/
EU rendeletre, az Európai Értékpapírpiaci Hatóság a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszere (ESFS) részét képezi. Az
ESFS fő célja annak biztosítása, hogy a pénzügyi szektorra alkalmazandó szabályokat a pénzügyi stabilitás megőrzése
érdekében megfelelően végrehajtsák, valamint hogy biztosítsa a pénzügyi rendszer egészébe vetett bizalmat és a
pénzügyi szolgáltatások fogyasztóinak megfelelő védelmét.
Az előirányzat az Európai Értékpapírpiaci Hatóság személyzeti és igazgatási kiadásainak (1. és 2. cím), valamint a
munkaprogrammal kapcsolatos operatív kiadásainak (3. cím) fedezésére szolgál.
Az Európai Értékpapírpiaci Hatóság köteles tájékoztatni az európai Parlamentet és a Tanácsot az előirányzatoknak a
működési és az igazgatási kiadások közötti átcsoportosításáról.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását
és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
Az 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 20. cikkének megfelelően visszafizetett összegek címzett
bevételnek minősülnek (a költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének c) pontja), amelyet az általános bevételi
kimutatás 6 6 0 0. jogcíme alatt kell feltüntetni.
Az Európai Értékpapírpiaci Hatóság létszámtervét e szakasz „Személyzet” melléklete tartalmazza.
A 2016. évi uniós hozzájárulás összesen 10 203 000 EUR-t tesz ki.

Jogalap
Az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. november 24-i 1095/2010/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).
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BIZOTTSÁG
12. CÍM — PÉNZÜGYI STABILITÁS, PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TŐKEPIACI UNIÓ

12 02. ALCÍM — PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TŐKEPIACOK (folytatás)

12 02 07

Egységes Szanálási Testület
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

3 300 000

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

3 100 000

Megjegyzések
Korábbi 12 03 05. jogcímcsoport
Az Egységes Szanálási Testületet (a továbbiakban: a Testület) a 806/2014/EU rendelet hozta létre. A Testület a
csődhelyzetbe került vagy valószínűleg csődbe jutó bankok szanálásának előkészítésével és tényleges végrehajtásával
kapcsolatos konkrét feladatokat lát el.
Az előirányzat a Testület 2015-ben, működésének első hónapjaiban jelentkező – főként a munkaerő-felvételi és
személyzeti kiadásokból, épület- és információtechnológia költségekből, valamint az első működési kiadásokból álló –
igazgatási kiadásainak fedezésére szolgál.
Ezt az uniós költségvetésből biztosított finanszírozást vissza fogják fizetni, amint a Testület beszedte a bankoktól a
Testület igazgatási kiadásainak fedezésére nyújtott első éves hozzájárulásokat, ezt követően pedig a Testület várhatóan
teljes mértékben saját bevételeiből finanszírozza majd magát.

Jogalap
A hitelintézeteknek és bizonyos befektetési vállalkozásoknak az Egységes Szanálási Mechanizmus keretében történő
szanálására vonatkozó egységes szabályok és egységes eljárás kialakításáról, valamint az Egységes Szanálási Alap
létrehozásáról és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. július 15-i 806/2014/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet (HL L 225., 2014.7.30., 1. o.).

12 02 51

A pénzügyi szolgáltatások, a pénzügyi beszámolás és a könyvvizsgálat területén megkezdett tevékenységek lezárása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

1 825 196,25

Megjegyzések
Korábbi 12 03 51. jogcímcsoport
Az előirányzat az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.
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BIZOTTSÁG
12. CÍM — PÉNZÜGYI STABILITÁS, PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TŐKEPIACI UNIÓ

12 02. ALCÍM — PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TŐKEPIACOK (folytatás)

12 02 51

(folytatás)

Jogalap

A pénzügyi szolgáltatások, a pénzügyi beszámolás és a könyvvizsgálat területén egyes tevékenységeket támogató
közösségi program létrehozásáról szóló, 2009. szeptember 16-i 716/2009/EK európai parlamenti és tanácsi határozat
(HL L 253., 2009.9.25., 8. o.).

12 02 77

Kísérleti projektek és előkészítő tevékenységek

12 02 77 02

Kísérleti projekt – A végfelhasználók és más, ágazaton kívüli érdekcsoportok részvételének erősítése a pénzügyi
szolgáltatásokra vonatkozó uniós döntéshozatal terén
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

486 697,15

Megjegyzések

Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Jogalap

Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

12 02 77 05

Előkészítő intézkedés – A végfelhasználók és más, ágazaton kívüli érdekcsoportok kapacitásának erősítése a pénzügyi
szolgáltatásokra vonatkozó uniós döntéshozatal terén
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

1 500 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

1 500 000

Kötelezettségvállalások

1 750 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

1 638 000

Kötelezettségvállalások

1 750 000,—

Kifizetések

875 000,—
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BIZOTTSÁG
12. CÍM — PÉNZÜGYI STABILITÁS, PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TŐKEPIACI UNIÓ

12 02. ALCÍM — PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TŐKEPIACOK (folytatás)

12 02 77

(folytatás)

12 02 77 05

(folytatás)
Megjegyzések
A pénzügyi és gazdasági válság jelentősen megingatta a fogyasztók, a lakossági befektetők és a kkv-k azon jogszabályok
és rendeletek iránti bizalmát, amelyek célja az lenne, hogy megvédjék őket a pénzügyi rendszer hiányosságaival
szemben. Ezért nagyon fontos, hogy a végfelhasználók és egyéb, nem ágazatbeli érdekeltek aggályait figyelembe
vegyék olyan kezdeményezések kialakítása során, amelyek célja, hogy visszaállítsák a polgároknak a pénzügyi ágazat
szilárdsága, valamint a pénzügyi integráció számukra konkrét előnyök biztosítására irányuló képessége iránti bizalmát.
A sikeres kísérleti projektet követő jelen előkészítő intézkedés célja, hogy erősítse a civil szervezetek kapacitását a
pénzügyi szolgáltatások területét érintő uniós szakpolitika kialakításában való részvételre, azzal a céllal, hogy ellensúlyozzák a politikai döntéshozók számára a banki és pénzügyi szolgáltatási ágazat lobbijainak hatását, valamint
tájékoztassák a szélesebb közönséget a pénzügyi piacok szabályozása során a fogyasztókat, végfelhasználókat,
lakossági befektetőket és egyéb, nem ágazatbeli érdekelteket érintő kérdésekről.
Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
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BIZOTTSÁG
13. CÍM — REGIONÁLIS ÉS VÁROSPOLITIKA

13. CÍM
REGIONÁLIS ÉS VÁROSPOLITIKA
Az előirányzatok (2016 és 2015) és az egyenleg (2014) általános összegzése
Cím
Alcím

13 01

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

A „REGIONÁLIS ÉS
VÁROSPOLITIKA”
SZAKPOLITIKAI
TERÜLETTEL
KAPCSOLATOS
IGAZGATÁSI
KIADÁSOK

Kötelezettségvállalások

89 264 976

Kifizetések

89 264 976

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

88 032 056

Kifizetések

88 032 056

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

86 486 876,17

Kifizetések

86 486 876,17

13 03

AZ EURÓPAI
REGIONÁLIS
FEJLESZTÉSI ALAP ÉS
EGYÉB REGIONÁLIS
MŰVELETEK
27 001 568 669 29 056 491 090 34 291 712 233 27 458 195 038 11 623 074 955,91 29 725 944 804,20

13 04

KOHÉZIÓS ALAP

13 05

ELŐCSATLAKOZÁSI
TÁMOGATÁSI
ESZKÖZ –
REGIONÁLIS
FEJLESZTÉS,
VALAMINT
REGIONÁLIS ÉS
TERÜLETI
EGYÜTTMŰKÖDÉS

50 101 004

529 881 989

35 083 181

420 564 231

0,—

303 968 172,55

13 06

SZOLIDARITÁSI
ALAP

50 000 000

50 000 000

82 780 615

209 505 583

0,—

400 805 676,—

13 07

TÁMOGATÁSI
RENDELET

33 212 000

23 782 000

30 600 000

18 722 539

32 961 900,27

21 016 074,58

8 764 484 012

6 636 678 932 10 197 251 052 12 580 725 983

5 369 689 473,39 13 464 480 579,06

13. cím – Összesen 35 988 630 661 36 386 098 987 44 725 459 137 40 775 745 430 17 112 213 205,74 44 002 702 182,56
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13. CÍM
REGIONÁLIS ÉS VÁROSPOLITIKA

13 01. ALCÍM — A „REGIONÁLIS ÉS VÁROSPOLITIKA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

Az 1., 2., 3. és 5. jogcímcsoport részletezése a(z) XX 01. fejezetben található.
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

PK

Megnevezés

13 01

A „REGIONÁLIS ÉS VÁROSPOLITIKA”
SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL
KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK

13 01 01

A „Regionális és várospolitika” szakpolitikai területen foglalkoztatott tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal
kapcsolatos kiadások

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

5,2

62 781 393

61 732 737

61 988 878,82

98,74

13 01 02 01 Külső munkatársak

5,2

2 350 612

2 058 171

1 944 022,98

82,70

13 01 02 11 Egyéb igazgatási kiadások

5,2

2 752 720

2 948 504

2 926 852,02

106,33

5 103 332

5 006 675

4 870 875,—

95,44

5,2

4 006 776

3 919 168

4 475 604,64

111,70

13 01 04 01 Európai Regionális Fejlesztési Alaphoz
(ERFA) kapcsolódó támogatási kiadások

1,2

11 300 000

11 300 000

10 951 525,40

96,92

13 01 04 02 Előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) –
Regionális fejlesztési komponens –
Támogatási kiadások

4

1 873 475

1 873 476

0,—

0

1,2

4 200 000

4 200 000

4 199 992,31

100,00

13 01 04. jogcímcsoport – Részösszeg

17 373 475

17 373 476

15 151 517,71

87,21

13 01. alcím – Összesen

89 264 976

88 032 056

86 486 876,17

96,89

13 01 02

A „Regionális és várospolitika” szakpolitikai területen foglalkoztatott külső
munkatársakkal kapcsolatos és egyéb
igazgatási kiadások

13 01 02. jogcímcsoport – Részösszeg
13 01 03

A „Regionális és várospolitika” szakpolitikai terület információs és kommunikációs technológiai eszközökkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásai

13 01 04

A „Regionális és várospolitika” szakpolitikai terület tevékenységeihez és
programjaihoz kapcsolódó támogatási
kiadások

13 01 04 03 Kohéziós Alap – Támogatási kiadások

13 01 01

A „Regionális és várospolitika” szakpolitikai területen foglalkoztatott tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal
kapcsolatos kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

62 781 393

2015. évi előirányzatok

61 732 737

2014. évi teljesítés

61 988 878,82
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(folytatás)

13 01 02

A „Regionális és várospolitika” szakpolitikai területen foglalkoztatott külső munkatársakkal kapcsolatos és egyéb
igazgatási kiadások

13 01 02 01

Külső munkatársak
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

2 350 612

13 01 02 11

2014. évi teljesítés

2 058 171

1 944 022,98

Egyéb igazgatási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2 752 720

13 01 03

2014. évi teljesítés

2 948 504

2 926 852,02

A „Regionális és várospolitika” szakpolitikai terület információs és kommunikációs technológiai eszközökkel és
szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásai
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

4 006 776

2014. évi teljesítés

3 919 168

4 475 604,64

13 01 04

A „Regionális és várospolitika” szakpolitikai terület tevékenységeihez és programjaihoz kapcsolódó támogatási
kiadások

13 01 04 01

Európai Regionális Fejlesztési Alaphoz (ERFA) kapcsolódó támogatási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

11 300 000

11 300 000

2014. évi teljesítés

10 951 525,40

Megjegyzések
Az előirányzat célja, hogy fedezze az 1303/2013/EU rendelet 58. és 118. cikkében előírt, az ERFA-alapból finanszírozott technikai segítségnyújtást. A technikai segítségnyújtás az e rendelet végrehajtásához szükséges előkészítő,
monitoring-, igazgatási és technikai támogatási, értékelési, pénzügyi ellenőrzési és felügyeleti intézkedéseket finanszírozhatja.
Különösen a következők fedezésére használható fel:
— támogatási kiadások (reprezentációs költségek, képzések, találkozók, kiküldetések, fordítások, információs rendszerek),
— a központ külső munkatársaival (szerződéses alkalmazottak, kirendelt nemzeti szakértők vagy kölcsönmunkaerő)
kapcsolatos kiadások 3 060 000 EUR-ig, beleértve az ebből az előirányzatból finanszírozott külső munkatársak
kiküldetéseit is.
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(folytatás)

13 01 04

(folytatás)

13 01 04 01

(folytatás)
Jogalap
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzésről szóló
egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i
1301/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 289. o.).
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és
Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347.,
2013.12.20., 320. o.).

13 01 04 02

Előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) – Regionális fejlesztési komponens – Támogatási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 873 475

2014. évi teljesítés

1 873 476

0,—

Megjegyzések
Korábbi 13 01 04 02. és (részben) 22 01 04 01. jogcím
Az előirányzat az Előcsatlakozási Támogatási Eszközhöz, az előcsatlakozási támogatás fokozatos megszüntetéséhez és a
ciprusi török közösség gazdasági fejlődésének támogatásához kapcsolódó technikai segítségnyújtási intézkedések
fedezésére szolgál, különös tekintettel a következőkre:
— a többéves programok és/vagy egyedi műveletek és az IPA regionális fejlesztési komponenséhez tartozó projektek
előkészítéséhez, felméréséhez, jóváhagyásához, nyomon követéséhez, ellenőrzéséhez, pénzügyi ellenőrzéséhez és
értékeléséhez kapcsolódó kiadások. E fellépések közé tartozhatnak: a program célkitűzésének eléréséhez közvetlenül
kapcsolódó technikai segítségnyújtási szerződések, tanulmányok, szakértők rövid távú bevonása, találkozók,
tapasztalatcsere, hálózatépítés, tájékoztatás és hirdetés, ismeretterjesztő rendezvények – beleértve az Unió politikai
prioritásaira vonatkozó kommunikációs stratégiák és belső kommunikáció kialakítását –, képzési tevékenységek és
kiadványok, valamint a Bizottság központi szolgálatai vagy a kedvezményezett országok képviseletei szintjén
végrehajtott bármely más támogató intézkedés,
— a Bizottság által a kedvezményezettek és a Bizottság javára, eseti jellegű szolgáltatási szerződések keretében
kiszervezett közhatalmi feladatokra nem kiterjedő, technikai és igazgatási támogatással kapcsolatos kiadások,
— irányítást, ellenőrzést és értékelést segítő informatikai rendszerek telepítése, működtetése és összekapcsolása,
— az értékelési módszerek javítása és az e téren alkalmazott gyakorlatokra vonatkozó információcsere,
— a releváns kérdésekre vonatkozó kutatási tevékenységek, valamint azok eredményének terjesztése,
— a központ és a Nicosiában található EUPSO iroda külső munkatársaival (szerződéses alkalmazottak, kirendelt
nemzeti szakértők vagy kölcsönmunkaerő) kapcsolatos kiadások 1 873 475 EUR-ig, beleértve az ebből az
előirányzatból finanszírozott külső munkatársak kiküldetéseit is.
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13 01 04

(folytatás)

13 01 04 02

(folytatás)
Az előirányzat célja emellett az igazgatási ismeretek fejlesztésének, valamint a nem kormányzati szervezetekkel és a
szociális partnerekkel való együttműködésnek a támogatása.
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket –, valamint szervezetek vagy
természetes személyek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.
Az előirányzat a 13 05. és a 13 07. alcím igazgatási kiadásait fedezi.

13 01 04 03

Kohéziós Alap – Támogatási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

4 200 000

2014. évi teljesítés

4 200 000

4 199 992,31

Megjegyzések
Az előirányzat célja, hogy fedezze az 1303/2013/EU rendelet 58. és 118. cikkében előírt, a Kohéziós Alapból
finanszírozott technikai segítségnyújtási intézkedéseket. A technikai segítségnyújtás az e rendelet végrehajtásához
szükséges előkészítő, monitoring-, igazgatási és technikai támogatási, értékelési, pénzügyi ellenőrzési és felügyeleti
intézkedéseket finanszírozhatja.
Különösen a következők fedezésére használható fel:
— támogatási kiadások (reprezentációs költségek, képzések, találkozók, kiküldetések, fordítások, információs rendszerek),
— a központ külső munkatársaival (szerződéses alkalmazottak, kirendelt nemzeti szakértők vagy kölcsönmunkaerő)
kapcsolatos kiadások 1 340 000 EUR-ig, beleértve az ebből az előirányzatból finanszírozott külső munkatársak
kiküldetéseit is.
Jogalap
A Kohéziós Alapról, és az 1084/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i
1300/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20. 281. o.).
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és
Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347.,
2013.12.20., 320. o.).
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13 03. ALCÍM — AZ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ALAP ÉS EGYÉB REGIONÁLIS MŰVELETEK
2016. évi előirányzatok

Cím

Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

PK

Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

% 2014–
2016. évi
kifizetések

Kifizetések

13 03

AZ EURÓPAI
REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI
ALAP ÉS EGYÉB
REGIONÁLIS
MŰVELETEK

13 03 01

Az Európai Regionális
Fejlesztési Alap (ESZA)
lezárása – 1. célkitűzés
(2000–2006)

1,2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

157 903 755,33

Észak-Írországban és
Írország határ menti
megyéiben a békét és
megbékélést szolgáló
különprogram
(2000–2006) lezárása

1,2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Az Európai Regionális
Fejlesztési Alap (ERFA)
lezárása – 1. sz. célkitűzés
(2000 előtt)
1,2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

8 937 426,01

8 937 426,01

Az Európai Regionális
Fejlesztési Alap (ERFA)
lezárása – 2. sz. célkitűzés
(2000–2006)
1,2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

3 947 291,26

Az Európai Regionális
Fejlesztési Alap (ERFA)
lezárása – 2. sz. célkitűzés
(2000 előtt)
1,2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Az Urban program
(2000–2006) lezárása

1,2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

A korábbi programok
lezárása – Közösségi
kezdeményezések (2000
előtt)

1,2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Az Európai Regionális
Fejlesztési Alap (ERFA)
lezárása – Technikai
segítségnyújtás és innovációs intézkedések
(2000–2006)

1,2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Az Európai Regionális
Fejlesztési Alap (ERFA)
lezárása – Technikai
segítségnyújtás és innovációs intézkedések (2000
előtt)
1,2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Az Unió hozzájárulása az
Írországért Nemzetközi
Alaphoz
1,1

p.m.

3 000 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

13 03 02

13 03 03

13 03 04

13 03 05

13 03 06

13 03 07

13 03 08

13 03 09

13 03 12

0
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Cím

Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím
13 03 13

13 03 14

13 03 16

13 03 17

13 03 18

13 03 19

13 03 20

13 03 31

13 03 40

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK

Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

% 2014–
2016. évi
kifizetések

Kifizetések

Az Interreg III közösségi
kezdeményezés
(2000–2006) lezárása

1,2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

7 224 615,26

A tagjelölt országokkal
határos régiók támogatása – Korábbi
programok (2000–2006)
lezárása

1,2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Az Európai Regionális
Fejlesztési Alap (ERFA)
lezárása – Konvergencia

1,2

p.m.

11 630 610 000

p.m.

18 115 473 754

0,—

22 743 220 000,—

195,55

Az Európai Regionális
Fejlesztési Alap (ERFA)
lezárása – Peace

1,2

p.m.

20 000 000

p.m.

22 253 265

0,—

32 725 406,63

163,63

Az Európai Regionális
Fejlesztési Alap (ERFA)
lezárása – Regionális
versenyképesség és foglalkoztatás
1,2

p.m.

2 302 998 509

p.m.

2 845 465 225

0,—

4 641 077 214,04

201,52

Az Európai Regionális
Fejlesztési Alap (ERFA)
lezárása – Európai területi
együttműködés
1,2

p.m.

504 208 000

p.m.

774 962 047

0,—

1 513 787 610,58

300,23

Az Európai Regionális
Fejlesztési Alap (ERFA)
lezárása – Operatív
technikai segítségnyújtás

1,2

p.m.

4 770 484

p.m.

5 752 675

0,—

12 690 790,80

266,03

Technikai segítségnyújtás
és információterjesztés az
Európai Unió baltitengeri stratégiájával
kapcsolatban és a
makrorégió-stratégiával
kapcsolatos ismeretek
bővítése – A program
lezárása (2007–2013)

1,2

p.m.

558 015

p.m.

167 560

0,—

1 720 142,12

308,26

Az Európai Regionális
Fejlesztési Alap (ERFA)
„konvergencia” keretéből
finanszírozott kockázatmegosztó eszközök
lezárása (2007–2013)

1,2

p.m.

0,—

0,—

p.m.

p.m.

p.m.
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13 03. ALCÍM — AZ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ALAP ÉS EGYÉB REGIONÁLIS MŰVELETEK (folytatás)
Cím

Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím
13 03 41

13 03 60

13 03 61

13 03 62

13 03 63

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

Kötelezettségvállalások

Az ERFA „regionális
versenyképesség és foglalkoztatás” keretéből
finanszírozott kockázatmegosztó eszközök
lezárása (2007–2013)
1,2

p.m.

Európai Regionális
Fejlesztési Alap (ERFA) –
Kevésbé fejlett régiók – A
„növekedést és munkahelyteremtést szolgáló
beruházás” célkitűzés
1,2

17 862 662 517

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

9 467 650 000 22 791 990 704

Kötelezettségvállalások

% 2014–
2016. évi
kifizetések

Kifizetések

0,—

0,—

3 742 700 000

7 343 016 939,—

354 537 485,71

3,74

1,2

3 396 891 363

1 860 036 800

4 364 947 125

607 866 009

1 711 804 061,—

86 215 089,83

4,64

Európai Regionális
Fejlesztési Alap (ERFA) –
Fejlettebb régiók – A
„növekedést és munkahelyteremtést szolgáló
beruházás” célkitűzés

1,2

4 426 018 219

2 750 605 336

5 692 851 846

925 413 678

2 188 846 023,—

104 804 471,31

3,81

Európai Regionális
Fejlesztési Alap (ERFA –
További allokáció a
legkülső és a gyéren
lakott régiók számára – A
„növekedést és munkahelyteremtést szolgáló
beruházás” célkitűzés
1,2

217 673 091

108 017 000

278 520 741

37 296 511

144 093 487,—

6 598 693,28

6,11

958 188 214

284 930 000

1 030 771 642

263 856 034

101 623 065,—

19 725 009,83

6,92

6 101 230

p.m.

0,—

0,—

0

p.m.

p.m.

0,—

0,—

0

101 623 065,—

19 725 009,83

6,88

Európai Regionális
Fejlesztési Alap (ERFA) –
Európai területi
együttműködés

13 03 64 01

Európai Regionális
Fejlesztési Alap (ERFA) –
Európai területi
együttműködés

13 03 64 03

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Európai Regionális
Fejlesztési Alap (ERFA) –
Átmeneti régiók – A
„növekedést és munkahelyteremtést szolgáló
beruházás” célkitűzés

13 03 64

13 03 64 02

PK

2015. évi előirányzatok

1,2

A tagjelölt és a potenciális
tagjelölt országok
részvétele az EFRA-ban és
az európai területi
együttműködésből –
Hozzájárulás a 4. alfejezetből (IPA II)

4

5 171 292

1 500 000

Az európai szomszédságpolitikában részt vevő
országok részvétele az
EFRA-ban/európai területi
együttműködésben –
Hozzájárulás a 4. fejezetből (ENI)

4

1 414 450

264 000

964 773 956

286 694 000

13 03 64. jogcímcsoport –
Részösszeg

1 036 872 872

263 856 034
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Cím

Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK

13 03 65

Európai Regionális
Fejlesztési Alap (ERFA) –
Operatív technikai segítségnyújtás

13 03 65 01

Európai Regionális
Fejlesztési Alap (ERFA) –
Operatív technikai segítségnyújtás

1,2

Európai Regionális
Fejlesztési Alap (ERFA) —
Tagállami kérésre a
Bizottság által kezelt
operatív technikai segítségnyújtás

1,2

13 03 65 02

13 03 65. jogcímcsoport –
Részösszeg
13 03 66

13 03 67

13 03 68

p.m.

72 000 000

p.m.

57 526 752

p.m.

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

55 758 265,94

24 441 845,81

8 109 635,71

0,—

42,57

74 000 000

57 415 941

72 000 000

57 526 752

63 867 901,65

24 441 845,81

42,57

52 049 523

48 649 262

51 028 945

48 418 349

50 028 377,—

0,—

0

Műszaki segítségnyújtás
és információterjesztés az
Európai Unió baltitengeri stratégiájával
kapcsolatban és a
makrorégió-stratégiával
kapcsolatos ismeretek
bővítése (2014–2020)

1,2

p.m.

1 420 620

p.m.

479 390

2 500 000,—

435 493,76

30,66

Makroregionális
stratégiák 2014–2020 –
A Duna-régióra
vonatkozó európai uniós
stratégia – Technikai
segítségnyújtás

1,2

p.m.

750 000

p.m.

1 198 474

2 500 000,—

0,—

0

1,2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Kísérleti projekt – A
regionális és helyi
együttműködés fokozása
az uniós regionális politika
globális szintű
népszerűsítése révén
1,2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

2 588,95

Előkészítő intézkedés – A
mikrohitelek számára
kedvezőbb környezet
előmozdítása Európában

1,2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Kísérleti projekt –
Külvárosok fenntartható
rehabilitációja

1,2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

13 03 77 01

Kísérleti projekt – A roma
integrációra irányuló
módszerek páneurópai
koordinációja

13 03 77 04

p.m.

57 415 941

Kifizetések

% 2014–
2016. évi
kifizetések

1,2

Kísérleti projektek és
előkészítő intézkedések

13 03 77 03

74 000 000

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Európai Regionális
Fejlesztési Alap (ERFA) –
A fenntartható városfejlesztés területén hozott
innovatív intézkedések

13 03 77

13 03 77 02

Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok
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Cím

Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK

Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

% 2014–
2016. évi
kifizetések

Kifizetések

13 03 77

(folytatás)

13 03 77 05

Előkészítő intézkedés –
RURBAN – Partnerség a
fenntartható város- és
vidékfejlesztésért

1,2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

66 781,—

Előkészítő intézkedés – A
regionális és a helyi
együttműködés javítása az
uniós regionális politika
globális szintű
népszerűsítésén keresztül

1,2

p.m.

p.m.

p.m.

1 003 491

0,—

1 856 838,47

Előkészítő intézkedés – Az
Európai Unió Duna-régiója
irányítási modelljének
meghatározása – Jobb és
hatékonyabb koordináció 1,2

p.m.

p.m.

p.m.

1 562 824

0,—

1 091 424,90

Kísérleti projekt – Közös
regionális identitás, a
népek megbékítése,
valamint gazdasági és
társadalmi együttműködés
felé, beleértve egy
páneurópai szakértői és
kiválósági platform létrehozását a dunai makrorégióban

1,2

p.m.

315 452

p.m.

1 174 000

0,—

824 148,13

261,26

Előkészítő intézkedés –
Atlanti Fórum az európai
uniós atlanti stratégiáért

1,2

p.m.

334 000

p.m.

600 000

0,—

167 000,—

50,00

Előkészítő intézkedés –
Mayotte vagy más esetlegesen érintett terület
támogatása a legkülső
régióvá való alakulásának
folyamatában

1,2

p.m.

p.m.

p.m.

400 000

0,—

360 785,46

Előkészítő intézkedés –
Erasmus a választott helyi
és regionális képviselők
számára

1,2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Előkészítő intézkedés –
Közös regionális identitás,
a népek megbékítése,
valamint gazdasági és
társadalmi együttműködés
felé, beleértve egy
páneurópai szakértői és
kiválósági platform létrehozását a dunai makrorégióban

1,2

p.m.

1 857 671

2 000 000

2 000 000

1 799 458,65

629 721,75

13 03 77 06

13 03 77 07

13 03 77 08

13 03 77 09

13 03 77 10

13 03 77 11

13 03 77 12

33,90
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Cím

Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím
13 03 77 13

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

Kísérleti projekt — A
kohéziós politika és a
kutatási és fejlesztési
alapokkal való szinergiák:
a „kiválósághoz vezető út”

PK

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

1,2

p.m.

2 100 000

1 500 000

13 03 77 14

Előkészítő intézkedés – Az
északi-tengeri régióra
vonatkozó regionális
stratégia
1,2

p.m.

p.m.

13 03 77 15

Előkészítő intézkedés –
Világvárosok: az EU és
harmadik országok közötti
városfejlesztési
együttműködés
1,2

1 500 000

13 03 77 16

Előkészítő intézkedés – A
görögországi Athén
fővárosi régión kívüli
régiókban rejlő tényleges
és kívánatos gazdasági
potenciál felmérése

Kifizetések

2014. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

% 2014–
2016. évi
kifizetések

Kifizetések

1 350 000

1 200 000,—

600 000,—

p.m.

125 000

158 217,60

0,—

1 500 000

p.m.

800 000

2 000 000,—

3 173,98

p.m.

p.m.

p.m.

350 000

700 000,—

350 000,—

Előkészítő intézkedés — A
területi kohézióval
kapcsolatos EU–CELAC
együttműködés
1,2

2 000 000

1 000 000

13 03 77 18

Előkészítő intézkedés — A
kohéziós politika és a
kutatási és fejlesztési
alapokkal való szinergiák:
a „kiválósághoz vezető út”
– az előrevezető út
1,2

1 000 000

500 000

13 03 77 19

Előkészítő intézkedés — A
növekedés és irányítás
támogatása a fejlődésben
lemaradó régiókban
1,2

1 000 000

500 000

Előkészítő intézkedés – A
gazdasági versenyelőnyök
és az intelligens szakosodásra való regionális
szintű képesség
Romániában

2 000 000

1 000 000

7 500 000

9 107 123

9 365 315

5 857 676,25

5 952 462,64

65,36

27 001 568 669 29 056 491 090 34 291 712 233 27 458 195 038

11 623 074 955,91

29 725 944 804,20

102,30

13 03 77 17

13 03 77 20

13 03 77. jogcímcsoport –
Részösszeg
13 03. alcím – Összesen

1,2

1,2

3 500 000

28,57

0,21

Megjegyzések
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 175. cikke előírja, hogy a gazdasági, társadalmi és területi kohézió 174.
cikkben megállapított célkitűzéseit a strukturális alapok (ideértve az Európai Regionális Fejlesztési Alapot is) révén
megvalósított fellépéssel támogatja. A 176. cikk szerint az Európai Regionális Fejlesztési Alap rendeltetése, hogy
elősegítse az Unión belüli legjelentősebb regionális egyenlőtlenségek orvoslását. A strukturális alapok feladatait,
elsődleges célkitűzéseit és megszervezését a 177. cikk szerint határozzák meg.
A költségvetési rendelet 80. cikke pénzügyi korrekciókat ír elő az alkalmazandó jogszabályok megsértésével teljesített
kiadások esetében.
Az 1260/1999/EK rendelet 39. cikke, az 1083/2006/EK rendelet 100. és 102. cikke, valamint a Bizottság által
végrehajtott pénzügyi korrekciókra vonatkozó kritériumokról szóló 1303/2013/EU rendelet 85., 144. és 145. cikke
külön szabályokat ír elő a az Európai Regionális Fejlesztési Alapra alkalmazandó pénzügyi korrekciókról.
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Az ennek alapján végzett pénzügyi korrekciókból származó bevétel a bevételi kimutatás 6 5 1., 6 5 2., 6 5 3. vagy 6 5
4. jogcímcsoportja alá tartozik, és a költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének c) pontjával összhangban címzett
bevételnek minősül.
A költségvetési rendelet 177. cikke meghatározza az adott művelet tekintetében teljesített előfinanszírozási kifizetések
teljes vagy részleges visszafizetésének feltételeit.
Az 1083/2006/EK rendelet 82. cikke külön szabályokat ír elő az Európai Regionális Fejlesztési Alapra alkalmazandó
előfinanszírozás visszafizetéséről.
A visszafizetett előfinanszírozási összegek a költségvetési rendelet 21. cikkének (4) bekezdésével összhangban belső
címzett bevételeknek minősülnek, és a 6 1 5 0. vagy 6 1 5 7. jogcím alá kerülnek.
A csalás elleni küzdelem intézkedéseit a 24 02 01. jogcímcsoportból finanszírozzák.
Jogalap
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés és különösen annak 174., 175., 176. és 177. cikke.
A strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. június 21-i 1260/1999/EK
tanácsi rendelet (HL L 161., 1999.6.26., 1. o.) és különösen annak 39. cikke.
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló, 1999. július 12-i 1783/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 213., 1999.8.13., 1. o.).
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és az 1783/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július
5-i 1080/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 1. o.).
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i
1083/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 25. o.) és különösen annak 82., 83., 100. és 102. cikke.
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) és különösen annak 21. cikke (3) és (4) bekezdése, 80. cikke és 177. cikke.
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és
Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347.,
2013.12.20., 320. o.).
Jogi hivatkozások
Az 1999. március 24–25-i berlini Európai Tanács következtetései.
A 2005. december 15–16-i brüsszeli Európai Tanács következtetései.
A 2013. február 7–8-i Európai Tanács következtetései.
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13 03 01

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ESZA) lezárása – 1. célkitűzés (2000–2006)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

157 903 755,33

Megjegyzések
Az előirányzat célja, hogy fedezze az ERFA 1. célkitűzésével kapcsolatos, a 2000–2006. évi programozási időszakból
rendezetlenül maradt kötelezettségvállalásokat.
Jogalap
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló, 1999. július 12-i 1783/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 213., 1999.8.13., 1. o.).
13 03 02

Észak-Írországban és Írország határ menti megyéiben a békét és megbékélést szolgáló különprogram (2000–2006)
lezárása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az Észak-Írországban és Írország határ menti megyéiben a békét és a megbékélést szolgáló
különprogram 2000–2006-os időszakból fennmaradt, fennálló kötelezettségvállalásainak fedezésére szolgál. A békét
és a megbékélést szolgáló különprogram folytatódott a berlini Európai Tanács alább említett határozataival összhangban, és 500 000 000 EUR összeget biztosított (1999. évi árakon) a program új érvényességi idejére (2000–2004).
A 2004. június 17-i és 18-i, brüsszeli Európai Tanács következtetéseiben szereplő kérés értelmében az EU további
105 000 000 EUR összeget biztosított – 2005-ben és 2006-ban történő kiutalással – a program és a strukturális alapok
2006-ban véget ért egyéb programjai szerinti műveletek összehangolására.
Jogalap
A strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. június 21-i 1260/1999/EK
tanácsi rendelet (HL L 161., 1999.6.26., 1. o.).
A strukturális alapok 1. célkitűzése keretében történő kötelezettségvállalási előirányzatok tagállamonkénti indikatív
felosztásának a 2000-től 2006-ig tartó időszakra történő rögzítéséről szóló, 1999. július 1-jei 1999/501/EK bizottsági
határozat (HL L 194., 1999.7.27., 49. o.) és különösen annak (5) preambulumbekezdése.
Az 1. célkitűzés alá tartozó, Észak-Írországban (Egyesült Királyság) és a határ menti régióban (Írország) a békét és a
megbékélést szolgáló operatív közösségi program (Peace II program) közösségi strukturális támogatásának jóváhagyásáról szóló határozat (C(2001) 638).
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13 03 02

(folytatás)
Jogi hivatkozások
A berlini Európai Tanács 1999. március 24–25-i következtetései és különösen annak (44) bekezdése b) pontja.
A brüsszeli Európai Tanács 2004. június 17–18-i következtetései és különösen annak (49) bekezdése.

13 03 03

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) lezárása – 1. sz. célkitűzés (2000 előtt)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

8 937 426,01

Kifizetések

8 937 426,01

Megjegyzések
Az előirányzat az ERFA keretében történő azon kötelezettségvállalások fedezésére szolgál, amelyek a korábbi 1. és 6. sz.
célkitűzés tekintetében rendezetlenül maradtak a 2000-t megelőző programozási időszakból.
Jogalap
A strukturális alapok feladatairól és eredményességéről, továbbá tevékenységüknek egymás között, valamint az Európai
Beruházási Bank és az egyéb meglévő pénzügyi eszközök műveleteivel történő összehangolásáról szóló, 1988. június
24-i 2052/88/EGK tanácsi rendelet (HL L 185., 1988.7.15., 9. o.).
A 2052/88/EGK rendeletnek a különböző strukturális alapok tevékenységeinek egymás között, valamint az Európai
Beruházási Bank és az egyéb meglévő pénzügyi eszközök műveleteivel történő összehangolása tekintetében történő
végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1988. december 19-i 4253/88/EGK tanácsi rendelet
(HL L 374., 1988.12.31., 1. o.).
A 2052/88/EGK rendeletnek az Európai Regionális Fejlesztési Alap tekintetében történő végrehajtására vonatkozó
rendelkezések megállapításáról szóló, 1988. december 19-i 4254/88/EGK tanácsi rendelet (HL L 374., 1988.12.31., 15.
o.).
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló, 1999. július 12-i 1783/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 213., 1999.8.13., 1. o.).
13 03 04

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) lezárása – 2. sz. célkitűzés (2000–2006)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

3 947 291,26
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Megjegyzések
Az előirányzat célja, hogy fedezze az ERFA 2. sz. célkitűzésével kapcsolatos, a 2000–2006. évi programozási
időszakból rendezetlenül maradt kötelezettségvállalásokat.

Jogalap
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló, 1999. július 12-i 1783/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 213., 1999.8.13., 1. o.).

13 03 05

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) lezárása – 2. sz. célkitűzés (2000 előtt)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat azon kötelezettségvállalásoknak a három alap (ERFA, ESZA és EMOGA Orientációs Részlege) keretében
történő finanszírozásának a fedezésére szolgál, amelyek a korábbi 2. és 5b. célkitűzés tekintetében rendezetlenül
maradtak a 2000 előtti programozási időszakokból.

Jogalap
A strukturális alapok feladatairól és eredményességéről, továbbá tevékenységüknek egymás között, valamint az Európai
Beruházási Bank és az egyéb meglévő pénzügyi eszközök műveleteivel történő összehangolásáról szóló, 1988. június
24-i 2052/88/EGK tanácsi rendelet (HL L 185., 1988.7.15., 9. o.).
A 2052/88/EGK rendeletnek a különböző strukturális alapok tevékenységeinek egymás között, valamint az Európai
Beruházási Bank és az egyéb meglévő pénzügyi eszközök műveleteivel történő összehangolása tekintetében történő
végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1988. december 19-i 4253/88/EGK tanácsi rendelet
(HL L 374., 1988.12.31., 1. o.).
A 2052/88/EGK rendeletnek az Európai Regionális Fejlesztési Alap tekintetében történő végrehajtására vonatkozó
rendelkezések megállapításáról szóló, 1988. december 19-i 4254/88/EGK tanácsi rendelet (HL L 374., 1988.12.31., 15.
o.).
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló, 1999. július 12-i 1783/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 213., 1999.8.13., 1. o.).
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13 03 06

Az Urban program (2000–2006) lezárása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat az Urban II közösségi kezdeményezéssel kapcsolatos, a 2000–2006. évi programozási időszakból
rendezetlenül maradt kötelezettségvállalások fedezésére szolgál. Ez a közösségi kezdeményezés elsősorban a válságban
lévő nagyvárosok és városi környezetek gazdasági és társadalmi megújulását kívánta segíteni azzal a szándékkal, hogy
elősegítse a fenntartható városi fejlődést.
Jogalap
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló, 1999. július 12-i 1783/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 213., 1999.8.13., 1. o.).
Jogi hivatkozások
A tagállamok részére a válságos helyzetben lévő városoknak és városkörnyékeknek a fenntartható városi fejlődés
érdekében folytatott gazdasági és társadalmi rehabilitációját célzó közösségi kezdeményezést illető iránymutatásokról
(Urban II) szóló, 2000. április 28-i bizottsági közlemény (HL C 141., 2000.5.19., 8. o.).

13 03 07

A korábbi programok lezárása – Közösségi kezdeményezések (2000 előtt)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat azon kötelezettségvállalások fedezésére szolgál, amelyek a 2000 előtti közösségi kezdeményezésekkel
kapcsolatos ERFA-kötelezettségvállalásokból rendezetlenül maradtak.
Jogalap
A strukturális alapok feladatairól és eredményességéről, továbbá tevékenységüknek egymás között, valamint az Európai
Beruházási Bank és az egyéb meglévő pénzügyi eszközök műveleteivel történő összehangolásáról szóló, 1988. június
24-i 2052/88/EGK tanácsi rendelet (HL L 185., 1988.7.15., 9. o.).
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A 2052/88/EGK rendeletnek a különböző strukturális alapok tevékenységeinek egymás között, valamint az Európai
Beruházási Bank és az egyéb meglévő pénzügyi eszközök műveleteivel történő összehangolása tekintetében történő
végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1988. december 19-i 4253/88/EGK tanácsi rendelet
(HL L 374., 1988.12.31., 1. o.).
A 2052/88/EGK rendeletnek az Európai Regionális Fejlesztési Alap tekintetében történő végrehajtására vonatkozó
rendelkezések megállapításáról szóló, 1988. december 19-i 4254/88/EGK tanácsi rendelet (HL L 374., 1988.12.31., 15.
o.).
A 2052/88/EGK rendeletnek az Európai Szociális Alap tekintetében történő végrehajtására irányuló rendelkezések
megállapításáról szóló, 1988. december 19-i 4255/88/EGK tanácsi rendelet (HL L 374., 1988.12.31., 21. o.).
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló, 1999. július 12-i 1783/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 213., 1999.8.13., 1. o.).

Jogi hivatkozások
A tagállamok részére a textil- és ruhaipartól erőteljesen függő régiókra irányuló közösségi kezdeményezés (Retex)
keretében a tagállamok által felállítandó operatív programokra vonatkozó iránymutatások meghatározásáról szóló
1992. május 13-i bizottsági közlemény (HL C 142., 1992.6.4., 5. o.).
A tagállamok részére a halászati ágazat szerkezetátalakítására irányuló közösségi kezdeményezés (Pesca) keretében a
tagállamok által benyújtandó támogatás iránti kérelmek tárgyát képező globális támogatásokra vagy integrált operatív
programokra vonatkozó iránymutatások meghatározásáról szóló 1994. június 15-i bizottsági közlemény (HL C 180.,
1994.7.1., 1. o.).
A tagállamok részére a városi körzetekre irányuló közösségi kezdeményezés (Urban) keretében a tagállamok által
felállítandó operatív programokra vonatkozó iránymutatások meghatározásáról szóló 1994. június 15-i bizottsági
közlemény (HL C 180., 1994.7.1., 6. o.).
A tagállamok részére a kis- és középvállalkozásoknak az egységes piachoz való hozzáigazítására irányuló közösségi
kezdeményezés (kkv-kezdeményezés) keretében a tagállamok által előterjesztendő operatív programokra vonatkozó
iránymutatások meghatározásáról szóló 1994. június 15-i bizottsági közlemény (HL C 180., 1994.7.1., 10. o.).
A tagállamok részére a RETEX-kezdeményezésre vonatkozó iránymutatások meghatározásáról szóló 1994. június 15-i
bizottsági közlemény (HL C 180., 1994.7.1., 17. o.).
A tagállamok részére a fegyverkezési ipar átállítására irányuló közösségi kezdeményezés (Konver) keretében a
tagállamok által felállítandó operatív programokra vagy globális támogatásokra vonatkozó iránymutatások meghatározásáról szóló 1994. június 15-i bizottsági közlemény (HL C 180., 1994.7.1., 18. o.).
A tagállamok részére az acélipari övezetek gazdasági átállítására irányuló közösségi kezdeményezés (Resider II)
keretében a tagállamok által felállítandó operatív programokra vagy globális támogatásokra vonatkozó iránymutatások
meghatározásáról szóló 1994. június 15-i bizottsági közlemény (HL C 180., 1994.7.1., 22. o.).
A tagállamok részére a szénbányászati övezetek gazdasági átállítására irányuló közösségi kezdeményezés (Rechar II)
keretében a tagállamok által felállítandó operatív programokra vagy globális támogatásokra vonatkozó iránymutatások
meghatározásáról szóló 1994. június 15-i bizottsági közlemény (HL C 180., 1994.7.1., 26. o.).
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A tagállamok részére a foglalkoztatás elősegítésére és a munkaerőnek az ipari átalakuláshoz való alkalmazkodására
irányuló, „A munkaerő alkalmazkodása az ipari átalakuláshoz (Adapt)” elnevezésű közösségi kezdeményezés keretében
a tagállamok által előterjesztendő operatív programokra vagy globális támogatásokra vonatkozó iránymutatások
meghatározásáról szóló 1994. június 15-i bizottsági közlemény (HL C 180., 1994.7.1., 30. o.).
A tagállamok részére a foglalkoztatás növelésének alapvetően az emberi erőforrások fejlesztésén keresztül történő
elősegítésére irányuló, „Foglalkoztatás és az emberi erőforrások fejlesztése” elnevezésű közösségi kezdeményezés
(Employment) keretében a tagállamok által előterjesztendő operatív programokra vagy globális támogatásokra
vonatkozó iránymutatások meghatározásáról szóló 1994. június 15-i bizottsági közlemény (HL C 180., 1994.7.1., 36.
o.).
A tagállamok részére a legkülső régiókra irányuló közösségi kezdeményezés (REGIS II) keretében a tagállamok által
felállítandó operatív programokra vonatkozó iránymutatások meghatározásáról szóló 1994. június 15-i bizottsági
közlemény (HL C 180., 1994.7.1., 44. o.).
A tagállamok részére a vidékfejlesztésre irányuló közösségi kezdeményezés (Leader II) keretében a tagállamok által
benyújtandó, támogatás iránti kérelmek tárgyát képező integrált operatív programokra vagy globális támogatásokra
vonatkozó iránymutatások meghatározásáról szóló 1994. június 15-i bizottsági közlemény (HL C 180., 1994.7.1., 48.
o.).
A tagállamok részére a határ menti övezetek fejlesztésére, a határokon átnyúló együttműködésre és a kiválasztott
energiahálózatokra irányuló közösségi kezdeményezés (Interreg II) keretében a tagállamok által felállítandó operatív
programokra vonatkozó iránymutatások meghatározásáról szóló 1994. június 15-i bizottsági közlemény (HL C 180.,
1994.7.1., 60. o.).
A tagállamok részére az Észak-Írországban és Írország határ menti megyéiben a békét és megbékélést szolgáló egyedi
támogatási program (Peace I) keretében létrejövő kezdeményezésre vonatkozó iránymutatások meghatározásáról szóló
1995. május 16-i bizottsági közlemény (HL C 186., 1995.7.20., 3. o.).
A tagállamok részére a városi övezetekre irányuló közösségi kezdeményezés (Urban) keretében a tagállamok által
felállítandó operatív programokra vonatkozó iránymutatások meghatározásáról szóló 1996. május 8-i bizottsági
közlemény (HL C 200., 1996.7.10., 4. o.).
A tagállamok részére a foglalkoztatás növelésének alapvetően az emberi erőforrások fejlesztésén keresztül történő
elősegítésére irányuló, a foglalkoztatásra és az emberi erőforrások fejlesztésére irányuló közösségi kezdeményezés
keretében a tagállamok által előterjesztendő operatív programokra vagy globális támogatásokra vonatkozó módosított
iránymutatások meghatározásáról szóló 1996. május 8-i bizottsági közlemény (HL C 200., 1996.7.10., 13. o.).
A tagállamok részére a foglalkoztatás elősegítésére és a munkaerőnek az ipari átalakuláshoz való alkalmazkodására
irányuló, a munkaerőnek az ipari átalakuláshoz való alkalmazkodásról szóló közösségi kezdeményezés (Adapt)
keretében a tagállamok által előterjesztendő operatív programokra vagy globális támogatásokra vonatkozó módosított
iránymutatások meghatározásáról szóló 1996. május 8-i bizottsági közlemény (HL C 200., 1996.7.10., 7. o.).
A tagállamok részére a területrendezéssel kapcsolatos transznacionális együttműködésre irányuló Interreg közösségi
kezdeményezés (Interreg II C) keretében a tagállamok által felállítandó operatív programokra vonatkozó iránymutatások
meghatározásáról szóló 1996. május 8-i bizottsági közlemény (HL C 200., 1996.7.10., 23. o.).
Az Európai Parlament, a Tanács, a Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága részére az Észak-Írországban
és Írország határ menti megyéiben a békét és megbékélést szolgáló egyedi támogatási programról (1995–1999) (Peace I)
szóló 1997. november 26-i bizottsági közlemény (COM(97) 642 végleges).
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Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) lezárása – Technikai segítségnyújtás és innovációs intézkedések
(2000–2006)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat célja a 2000–2006-os programozási időszakból rendezetlenül maradt, az innovációs tevékenységekre és
technikai segítségnyújtásra vonatkozó ERFA-kötelezettségvállalások finanszírozása az 1260/1999/EK rendelet 22. és 23.
cikkében meghatározottak szerint. Az innovációs intézkedések tanulmányokat, kísérleti projekteket és tapasztalatcseréket ölelnek fel. Ezek különösen a strukturális alapok intézkedései terén elérendő minőségi javulást célozták. A
műszaki segítségnyújtás az ERFA megvalósításához szükséges előkészítő, nyomon követő, értékelő, felügyelő és
irányítási intézkedéseket foglalja magában. Az előirányzatot elsősorban a következőkre lehet felhasználni:
— támogatási ráfordítások (reprezentációs ráfordítások, képzés, találkozók, missziók),
— tájékoztatási és publikációs kiadások,
— információs technológiára és telekommunikációra fordított kiadások,
— szolgáltatási és tanulmányi szerződések,
— juttatások.
Az előirányzat a partnerek által a 2007–2013-as programozási időszak előkészítéseként megtett intézkedések
finanszírozására is szolgál.
Jogalap
A strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. június 21-i 1260/1999/EK
tanácsi rendelet (HL L 161., 1999.6.26., 1. o.).
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló, 1999. július 12-i 1783/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 213., 1999.8.13., 1. o.).
13 03 09

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) lezárása – Technikai segítségnyújtás és innovációs intézkedések
(2000 előtt)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—
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Megjegyzések
Az előirányzat az innovatív, előkészítő, nyomon követő, illetve értékelő intézkedések, továbbá a szóban forgó rendeletek
által meghatározott minden ilyen jellegű technikai segítségnyújtási intézkedés vonatkozásában az ERFA által a 2000
előtti korábbi programozási időszakok során vállalt kötelezettségvállalások fedezésére szolgál. Ebből finanszírozzák
továbbá a több évet átfogó intézkedéseket is, különös tekintettel azokra, amelyeket az alább említett rendeletek alapján
hagytak jóvá és valósítottak meg, és amelyek nem tartoznak az alapok elsőbbségi célkitűzései közé. Szükség esetén ez az
előirányzat használható olyan finanszírozási igények fedezésére is, amelyek esetében nem áll rendelkezésre vagy nincs
előírva megfelelő előirányzat a 2000–2006-os programozási időszakra.
Jogalap
Az integrált földközi-tengeri programokról szóló, 1985. július 23-i 2088/85/EGK tanácsi rendelet (HL L 197.,
1985.7.27., 1. o.).
A strukturális alapok feladatairól és eredményességéről, továbbá tevékenységüknek egymás között, valamint az Európai
Beruházási Bank és az egyéb meglévő pénzügyi eszközök műveleteivel történő összehangolásáról szóló, 1988. június
24-i 2052/88/EGK tanácsi rendelet (HL L 185., 1988.7.15., 9. o.).
A 2052/88/EGK rendeletnek a különböző strukturális alapok tevékenységeinek egymás között, valamint az Európai
Beruházási Bank és az egyéb meglévő pénzügyi eszközök műveleteivel történő összehangolása tekintetében történő
végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1988. december 19-i 4253/88/EGK tanácsi rendelet
(HL L 374., 1988.12.31., 1. o.).
A 2052/88/EGK rendeletnek az Európai Regionális Fejlesztési Alap tekintetében történő végrehajtására vonatkozó
rendelkezések megállapításáról szóló, 1988. december 19-i 4254/88/EGK tanácsi rendelet (HL L 374., 1988.12.31., 15.
o.).
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló, 1999. július 12-i 1783/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 213., 1999.8.13., 1. o.).

13 03 12

Az Unió hozzájárulása az Írországért Nemzetközi Alaphoz
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

3 000 000

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az Unió hozzájárulásának fedezésére szolgál az Írországért Nemzetközi Alap finanszírozásához,
amelyet az 1985. november 15-i angol–ír megállapodás hozott létre a gazdasági és társadalmi fejlődés előmozdítása,
valamint az Írország népei közötti kapcsolatok, párbeszéd és megbékélés ösztönzése céljából.
Az Írországért Nemzetközi Alap keretében folyó tevékenység kiegészítheti és előmozdíthatja az Írország két része
közötti békefolyamat segítésére irányuló kezdeményezési program által támogatott tevékenységet.

2016.2.24.
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(folytatás)

Jogalap

Az Írországért Nemzetközi Alap részére nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulásról (2005–2006) szóló, 2005. január
24-i 177/2005/EK tanácsi rendelet (HL L 30., 2005.2.3., 1. o.).
Az Írországért Nemzetközi Alap részére nyújtott európai uniós pénzügyi hozzájárulásról (2007–2010) szóló, 2010.
december 15-i 1232/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 346., 2010.12.30., 1. o.).

13 03 13

Az Interreg III közösségi kezdeményezés (2000–2006) lezárása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

7 224 615,26

Megjegyzések

Az előirányzat a határokon átnyúló, transznacionális és régióközi együttműködésre irányuló Interreg III közösségi
kezdeményezés keretében vállalt, a 2000–2006. évi programozási időszakból rendezetlenül maradt kötelezettségek
fedezésére szolgál.
Különleges figyelmet fognak fordítani a határokon átnyúló tevékenységekre, különösen a Phare, a Tacis, az ISPA és a
MEDA programmal való jobb koordináció érdekében.
Ez az előirányzat továbbá a határokon átnyúló munkaerőmozgás és szakmák területén megvalósuló koordinációs
tevékenység költségeinek fedezésére szolgál. Kellő figyelmet fognak szentelni a legtávolabb eső régiókkal való
együttműködésre.
Ez az előirányzat kombinálható a Phare keretében folyó, határokon átnyúló együttműködés keretében az Unió külső
határainál megvalósuló közös projektek előirányzataival.
Ez az előirányzat többek között a régi és az új tagállamok, valamint a tagjelölt államok közötti helyi és regionális
együttműködés előkészítő műveleteinek fedezésére szolgál a demokrácia, valamint a társadalmi és regionális fejlesztés
területén.

Jogalap

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló, 1999. július 12-i 1783/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 213., 1999.8.13., 1. o.).
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(folytatás)
Jogi hivatkozások
Az európai terület harmonikus és kiegyensúlyozott fejlődésének ösztönzésére szánt transzeurópai közösségi kezdeményezési program meghatározásáról szóló, 2004. szeptember 2-i bizottsági közlemény a tagállamok számára (Interreg
III) (HL C 226., 2004.9.10., 2. o.).

13 03 14

A tagjelölt országokkal határos régiók támogatása – Korábbi programok (2000–2006) lezárása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat célja, hogy a határokon átnyúló, transznacionális és régióközi együttműködésre irányuló Interreg III
közösségi kezdeményezés szabályaival összhangban fedezze a tagjelölt országokkal határos régiókban a 2000–2006-os
programozási időszakból a projektekre vonatkozóan fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokat. Az intézkedések
figyelembe veszik „A bővítésnek a tagjelölt országokkal határos régiókra gyakorolt hatása – Közösségi fellépés a határ
menti térségek érdekében” című bizottsági közleményt (COM(2001) 437 végleges).
13 03 16

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) lezárása – Konvergencia
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

11 630 610 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

18 115 473 754

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,— 22 743 220 000,—

Megjegyzések
Az előirányzat a konvergenciára vonatkozó ERFA-célkitűzés alá tartozó programokkal kapcsolatban a 2007–2013-as
programozási időszakból fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére szolgál. A cél a legkevésbé fejlett
tagállamok és régiók konvergenciájának felgyorsítása a növekedési és foglalkoztatási feltételek javításával.
Az előirányzat egy része a régiók közötti különbségek kezelésére szolgál annak érdekében, hogy egy adott régió átfogó
fejlettségi foka mögött ne rejtőzzenek szegénységi csapdák és hátrányos helyzetben lévő területi egységek.
A Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés (HL L 112., 2012.4.24.) III.
mellékletének 7. pontja által módosított, 1083/2006/EK rendelet 105a. cikkének (1) bekezdése értelmében a
Horvátország csatlakozásának időpontjában az 1085/2006/EK rendelet alapján már jóváhagyott programokat és
nagyprojekteket, amelyeknek a végrehajtása ezen időpontig nem fejeződött be, úgy kell tekinteni, mint amelyeket a
Bizottság az 1083/2006/EK rendelet szerint jóváhagyott, az 1085/2006/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének a) és e)
pontjában említett alkotóelemek szerint jóváhagyott programok kivételével.
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Jogalap
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és az 1783/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július
5-i 1080/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 1. o.).
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i
1083/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 25. o.).

13 03 17

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) lezárása – Peace
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

20 000 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

22 253 265

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

32 725 406,63

Megjegyzések
Az előirányzat a területi együttműködésre vonatkozó ERFA-célkitűzés alá tartozó Peace programmal kapcsolatban a
2007–2013-as programozási időszakból fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére szolgál.
A Peace programot az 1083/2006/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének c) pontjában foglalt értelmezés szerinti
határokon átnyúló együttműködési programként kell végrehajtani.
A Peace program előmozdítja a társadalmi és gazdasági stabilitást az érintett régiókban, beleértve különösen a helyi
közösségek közötti kohéziót elősegítő tevékenységeket. Támogatásra jogosult terület Észak-Írország egésze és Írország
határ menti megyéi. E program végrehajtására a strukturális alappal kapcsolatos műveletekre vonatkozó addicionalitás
elvével teljes összhangban kerül sor.

Jogalap
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és az 1783/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július
5-i 1080/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 1. o.).
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i
1083/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 25. o.).

Jogi hivatkozások
A 2005. december 15–16-i brüsszeli Európai Tanács következtetései.
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13 03 18

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) lezárása – Regionális versenyképesség és foglalkoztatás
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

2 302 998 509

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

2 845 465 225

0,—

Kifizetések

4 641 077 214,04

Megjegyzések
Az előirányzat a regionális versenyképességre és foglalkoztatásra vonatkozó ERFA-célkitűzés alá tartozó programokkal
kapcsolatban a 2007–2013-as programozási időszakból fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére szolgál.
A célkitűzés – a legkevésbé fejlett régiókat kivéve – a régiók versenyképességének és vonzerejének, valamint a
foglalkoztatásnak a megerősítésére irányul, figyelembe véve az Európa 2020 stratégiában meghatározott célokat.

Jogalap
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és az 1783/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július
5-i 1080/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 1. o.).
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i
1083/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 25. o.).

13 03 19

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) lezárása – Európai területi együttműködés
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

504 208 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

774 962 047

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

1 513 787 610,58

Megjegyzések
Az előirányzat az európai területi együttműködésre vonatkozó ERFA-célkitűzés alá tartozó programokkal kapcsolatban
a 2007–2013-as programozási időszakból fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére szolgál. A cél a
területi és a makroregionális együttműködés és a tapasztalatcsere erősítése a megfelelő területi szinten.
A Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés (HL L 112., 2012.4.24.) III.
mellékletének 7. pontja által módosított, 1083/2006/EK rendelet 105a. cikkének (1) bekezdése értelmében a
Horvátország csatlakozásának időpontjában az 1085/2006/EK rendelet alapján már jóváhagyott programokat és
nagyprojekteket, amelyeknek a végrehajtása ezen időpontig nem fejeződött be, úgy kell tekinteni, mint amelyeket a
Bizottság az 1083/2006/EK rendelet szerint jóváhagyott, az 1085/2006/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének a) és e)
pontjában említett alkotóelemek szerint jóváhagyott programok kivételével.
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(folytatás)

Jogalap
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és az 1783/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július
5-i 1080/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 1. o.).
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i
1083/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 25. o.).

13 03 20

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) lezárása – Operatív technikai segítségnyújtás
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

4 770 484

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

5 752 675

0,—

Kifizetések

12 690 790,80

Megjegyzések
Az előirányzat az 1083/2006/EK rendelet végrehajtásához szükséges, a szóban forgó rendelet 45. cikkében előírtak
szerinti előkészítő, monitoring-, igazgatási és technikai támogatási, értékelési, pénzügyi ellenőrzési és felügyeleti
intézkedésekkel kapcsolatban a 2007–2013-as programozási időszakból fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások
fedezésére szolgál. Az előirányzatot elsősorban a következőkre lehet felhasználni:
— támogatási ráfordítások (reprezentációs ráfordítások, képzés, találkozók, kiküldetések),
— tájékoztatási és publikációs kiadások,
— információs technológiára és telekommunikációra fordított kiadások,
— szolgáltatási és tanulmányi szerződések,
— juttatások.
Az előirányzat továbbá a Bizottság által a 2014–2020-as programozási időszak előkészítésének keretében jóváhagyott
intézkedések finanszírozására szolgál.
Jogalap
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és az 1783/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július
5-i 1080/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 1. o.).
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i
1083/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 25. o.).
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Technikai segítségnyújtás és információterjesztés az Európai Unió balti-tengeri stratégiájával kapcsolatban és a
makrorégió-stratégiával kapcsolatos ismeretek bővítése – A program lezárása (2007–2013)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

558 015

Kötelezettségvállalások

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

167 560

0,—

Kifizetések

1 720 142,12

Megjegyzések
Az előirányzat a 2007–2013-as programozási időszakból fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál:
— megfelelő információáramlás (többek között online) hírleveleken, jelentéseken, konferenciákon és elsősorban egy
éves fórumon keresztül,
— helyi események szervezése valamennyi érdekelt európai régió balti-tengeri stratégiával és a makrorégiók elveivel
való megismertetése céljából,
— a stratégia sikeres irányítása a felállított decentralizált rendszeren és különösen az elsőbbségi területek koordinátoraira és a kiemelt projektek vezetőire kiterjedő rendszer működésén keresztül,
— technikai és adminisztratív támogatás az Európai Unió balti-tengeri stratégiájával kapcsolatos tevékenységek
tervezéséhez és koordinálásához,
— kezdőtőke a stratégiát támogató projektek tervezéséhez és előkészítéséhez,
— a civil társadalom részvételének támogatása,
— a kiemelt területekkel foglalkozó koordinátorok tevékenységéhez nyújtott segítség folytatása,
— együttműködés az EBB-vel egy végrehajtási eszköz biztosítása terén, amennyiben ezt kérik a balti-tengeri
tagállamok,
— nagyra törőbb kommunikációs stratégia kialakítása az Európai Unió balti-tengeri stratégiájával kapcsolatban.
A technikai segítségnyújtási intézkedések támogatását folytatni kell a következő célokból:
— a kiemelt területekkel foglalkozó koordinátorok tevékenységéhez nyújtott segítség folytatása,
— együttműködés az EBB-vel egy végrehajtási eszköz biztosítása terén, amennyiben ezt kérik a balti-tengeri
tagállamok,
— nagyra törőbb kommunikációs stratégia kialakítása az Európai Unió balti-tengeri stratégiájával kapcsolatban.
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Jogalap
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és az 1783/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július
5-i 1080/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 1. o.).
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i
1083/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 25. o.).

13 03 40

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) „konvergencia” keretéből finanszírozott kockázatmegosztó eszközök
lezárása (2007–2013)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a pénzügyi stabilitásuk vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő vagy komoly nehézségek által
fenyegetett egyes tagállamok számára létrehozott kockázatmegosztó eszközöknek az ERFA „konvergencia” keretösszegéből történő finanszírozására szolgál.
A kockázatmegosztó eszköz alá tartozó fellépés befejezése utáni visszaáramlásokat és megmaradt összegeket újra fel
lehet használni a kockázatmegosztó eszköz keretében, ha a tagállam továbbra is megfelel az 1083/2006/EK rendelet 77.
cikke (2) bekezdésében foglaltaknak. Amennyiben a tagállam már nem teljesíti ezeket a feltételeket, a visszaáramlásokat
és megmaradt összegeket címzett bevételnek kell tekinteni.
A visszaáramlások visszafizetéséből és a bevételi kimutatás 6 1 4 4. jogcíme alá tartozó megmaradt összegekből
származó címzett bevételekből a költségvetési rendelet 21. cikke szerint további előirányzatok nyújtandók. Az érintett
tagállam kérésére az e címzett bevételből képzett kötelezettségvállalási előirányzatokat a következő évben hozzáadják az
érintett tagállam kohéziós politikai pénzügyi allokációjához.

Jogalap
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i
1083/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 25. o.) és különösen annak 36a. cikke.
Az 1083/2006/EK tanácsi rendeletnek a pénzügyi stabilitás vonatkozásában súlyos nehézségekkel küzdő vagy súlyos
nehézségekkel fenyegetett tagállamok esetében a kockázatmegosztó eszközökre vonatkozó egyes rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló, 2012. május 22-i 423/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 133.,
2012.5.23., 1. o.).
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13 03 41

Az ERFA „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” keretéből finanszírozott kockázatmegosztó eszközök
lezárása (2007–2013)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a pénzügyi stabilitásuk vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő vagy komoly nehézségek által
fenyegetett egyes tagállamok számára létrehozott kockázatmegosztó eszközöknek az ERFA „regionális versenyképesség
és foglalkoztatás” keretösszegéből történő finanszírozására szolgál.
A kockázatmegosztó eszköz alá tartozó fellépés befejezése utáni visszaáramlásokat és megmaradt összegeket újra fel
lehet használni a kockázatmegosztó eszköz keretében, ha a tagállam továbbra is megfelel az 1083/2006/EK rendelet 77.
cikke (2) bekezdésében foglaltaknak. Amennyiben a tagállam már nem teljesíti ezeket a feltételeket, a visszaáramlásokat
és megmaradt összegeket címzett bevételnek kell tekinteni.
A visszaáramlások visszafizetéséből és a bevételi kimutatás 6 1 4 4. jogcíme alá tartozó megmaradt összegekből
származó címzett bevételekből a költségvetési rendelet 21. cikke szerint további előirányzatok nyújtandók. Az érintett
tagállam kérésére az e címzett bevételből képzett kötelezettségvállalási előirányzatokat a következő évben hozzáadják az
érintett tagállam kohéziós politikai pénzügyi allokációjához.

Jogalap
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i
1083/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 25. o.) és különösen annak 36a. cikke.
Az 1083/2006/EK tanácsi rendeletnek a pénzügyi stabilitás vonatkozásában súlyos nehézségekkel küzdő vagy súlyos
nehézségekkel fenyegetett tagállamok esetében a kockázatmegosztó eszközökre vonatkozó egyes rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló, 2012. május 22-i 423/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 133.,
2012.5.23., 1. o.).

13 03 60

Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – Kevésbé fejlett régiók – A „növekedést és munkahelyteremtést szolgáló
beruházás” célkitűzés
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

17 862 662 517

Kifizetések

9 467 650 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

22 791 990 704

Kifizetések

3 742 700 000

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

7 343 016 939,—

Kifizetések

354 537 485,71
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(folytatás)
Megjegyzések
Ez az előirányzat az ERFA-ból a kevésbé fejlett régiókban a „növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházás”
célkitűzéshez nyújtott támogatás fedezésére szolgál a 2014–2020-as programozási időszakban. E gazdaságilag és
társadalmilag lemaradt régiók felzárkóztatása hosszú távú erőfeszítéseket kíván. Ebbe a kategóriába tartoznak azok a
régiók, ahol az egy főre jutó GDP nem éri el az Unió átlagos GDP-értékének 75 %-át.
Jogalap
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzésről szóló
egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i
1301/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 289. o.).
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és
Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347.,
2013.12.20., 320. o.).

13 03 61

Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – Átmeneti régiók – A „növekedést és munkahelyteremtést szolgáló
beruházás” célkitűzés
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

3 396 891 363

Kifizetések

1 860 036 800

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

4 364 947 125

Kifizetések

607 866 009

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

1 711 804 061,—

Kifizetések

86 215 089,83

Megjegyzések
Az előirányzat a „növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházás” célkitűzés keretében, 2014–2020 között egy
új régiókategóriának – a 2007–2013 közötti fokozatosan kieső és fokozatosan bekerülő régiókat helyettesítő „átmeneti
régióknak – nyújtott ERFA-támogatás fedezésére szolgál. Ebbe a kategóriába tartoznak az olyan régiók, ahol az egy főre
jutó GDP az Unió átlagos GDP értékének 75 %-a és 90 %-a közé esik.
Jogalap
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzésről szóló
egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i
1301/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 289. o.).
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és
Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347.,
2013.12.20., 320. o.).
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13 03 62

Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – Fejlettebb régiók – A „növekedést és munkahelyteremtést szolgáló
beruházás” célkitűzés
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

4 426 018 219

Kifizetések

2 750 605 336

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

5 692 851 846

Kifizetések

925 413 678

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

2 188 846 023,—

Kifizetések

104 804 471,31

Megjegyzések
Ez az előirányzat az ERFA-ból a fejlett régiókban a „növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházás”
célkitűzéshez nyújtott támogatás fedezésére szolgál a 2014–2020 közötti programozási időszakban. Míg a kevésbé
fejlett régiókban nyújtott támogatás továbbra is a kohéziós politika prioritása marad, ezen előirányzat az összes
tagállamot érintő jelentős kihívások– így például a tudásalapú gazdaságban folytatott globális verseny, az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaság felé való elmozdulás és a jelenlegi gazdasági környezet által súlyosbított szociális polarizáció – fedezésére szolgál. Ebbe a kategóriába tartoznak azok a régiók, ahol az egy főre jutó GDP nem éri el az Unió
átlagos GDP értékének 90 %-át.
Jogalap
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzésről szóló
egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i
1301/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 289. o.).
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és
Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347.,
2013.12.20., 320. o.).
13 03 63

Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA – További allokáció a legkülső és a gyéren lakott régiók számára – A
„növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházás” célkitűzés
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

217 673 091

Kifizetések

108 017 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

278 520 741

Kifizetések

37 296 511

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

144 093 487,—

Kifizetések

6 598 693,28

Megjegyzések
Ez az előirányzat az ERFA-ból a legkülső és a gyéren lakott régiókban a „növekedést és munkahelyteremtést szolgáló
beruházás” célkitűzéshez nyújtott külön további támogatás fedezésére szolgál a 2014–2020 közötti időszakban. E
további finanszírozás figyelembe kívánja venni az Európai Unió működéséről szóló szerződés 349. cikke által
azonosított legkülső régiókat, valamint az Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozási szerződése 6.
jegyzőkönyvének 2. cikkében megállapított kritériumokat teljesítő északi gyéren lakott régiókat érintő sajátos kihívásokat.
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Jogalap
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzésről szóló
egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i
1301/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 289. o.).
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és
Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347.,
2013.12.20., 320. o.).

13 03 64

Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – Európai területi együttműködés
Megjegyzések
Az előirányzat az ERFA európai területi együttműködés célkitűzése keretében a 2014–2020 közötti programozási
időszakban nyújtott támogatás fedezésére szolgál. A szomszédos régiók határokon átnyúló együttműködését, a nagyobb
területeket lefedő transznacionális együttműködést és a régiók közötti együttműködést finanszírozza. Magában foglalja
továbbá az Unió külső határain végzett, az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz és az Előcsatlakozási Támogatási
Eszköz keretében támogatandó együttműködési tevékenységek támogatását.
Jogalap
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatásra
vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 2013. december 17-i 1299/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelet
(HL L 347., 2013.12.20., 259. o.).
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzésről szóló
egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i
1301/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 289. o.).
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és
Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347.,
2013.12.20., 320. o.).

13 03 64 01

Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – Európai területi együttműködés
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

958 188 214

Kifizetések

284 930 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

1 030 771 642

Kifizetések

263 856 034

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

101 623 065,—

Kifizetések

19 725 009,83
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Megjegyzések
Az előirányzat az ERFA európai területi együttműködés célkitűzése keretében a 2014–2020 közötti programozási
időszakban nyújtott támogatás fedezésére szolgál. A szomszédos régiók határokon átnyúló együttműködését, a nagyobb
területeket lefedő transznacionális együttműködést és a régiók közötti együttműködést finanszírozza.
Jogalap
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatásra
vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2013. december 17-i 1299/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelet
(HL L 347., 2013.12.20., 259. o.).
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzésről szóló
egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i
1301/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 289. o.).
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és
Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347.,
2013.12.20., 320. o.).

13 03 64 02

A tagjelölt és a potenciális tagjelölt országok részvétele az EFRA-ban és az európai területi együttműködésből –
Hozzájárulás a 4. alfejezetből (IPA II)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

5 171 292

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

1 500 000

Kötelezettségvállalások

6 101 230

Kifizetések

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat annak fedezésére szolgál, hogy az IPA II hozzájáruljon az ERFA olyan transznacionális és régiók közötti
együttműködési programjaihoz, amelyekben részt vesznek a 231/2014/EU rendelet I. mellékletében felsorolt kedvezményezettek is.
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket –, valamint szervezetek vagy
természetes személyek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.
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Jogalap

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatásra
vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2013. december 17-i 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 347., 2013.12.20., 259. o.).
Az IPA II Előcsatlakozási Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 231/2014/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 11. o.).

13 03 64 03

Az európai szomszédságpolitikában részt vevő országok részvétele az EFRA-ban/európai területi együttműködésben –
Hozzájárulás a 4. fejezetből (ENI)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

1 414 450

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

264 000

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések

Az előirányzat az európai területi együttműködés célkitűzése keretében a 2014–2020 közötti programozási időszakban
az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközből (ENI) nyújtott támogatás fedezésére szolgál a Balti-tengerre vonatkozó,
határon átnyúló együttműködés vonatkozásában. Mind az ENI, mind pedig az Európai Regionális Fejlesztési Alap
(ERFA) keretében támogatni kell az Unió külső határain az egyrészről a tagállamok, másrészről a partnerországok és/
vagy az Oroszországi Föderáció (a továbbiakban: a határokon átnyúló együttműködésben részt vevő egyéb országok)
között létrejövő, határokon átnyúló együttműködési programokat a szomszédos határ menti területek közötti integrált
és fenntartható regionális fejlődés és együttműködés előmozdítása, valamint az Unió egészében és a szomszédos
országokkal megvalósítandó harmonikus területi integráció elősegítése érdekében.

Jogalap

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatásra
vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2013. december 17-i 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 347., 2013.12.20., 259. o.).
Az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 232/2014/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 27. o.).
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Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – Operatív technikai segítségnyújtás
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

74 000 000

Kifizetések

57 415 941

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

72 000 000

Kifizetések

57 526 752

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

55 758 265,94

Kifizetések

24 441 845,81

Megjegyzések
Az előirányzat célja az 1303/2013/EU rendelet végrehajtásához szükséges, a rendelet 58. és 118. cikkében előírt
előkészítő, nyomonkövetési, igazgatási és technikai segítségnyújtási, értékelési, pénzügyi ellenőrzési és ellenőrzési
intézkedések támogatása.

Jogalap
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzésről szóló
egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i
1301/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 289. o.).
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és
Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347.,
2013.12.20., 320. o.).
13 03 65 02

Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) — Tagállami kérésre a Bizottság által kezelt operatív technikai segítségnyújtás
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

8 109 635,71

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
A jogcím a technikai segítségnyújtás tagállami keretösszege azon részének fedezésére szolgál, amelyet a Bizottság által
kezdeményezett technikai segítségnyújtáshoz csoportosítottak át az átmeneti költségvetési nehézségekkel küzdő
tagállam kérésére. Az 1303/2013/EU rendelet 25. cikkének megfelelően a jogcím arra szolgál, hogy fedezze az adott
tagállamban tapasztalható gazdasági és társadalmi kihívások kezelése érdekében hozott szerkezeti és igazgatási
reformok azonosítására, és rangsorolására és végrehajtására irányuló intézkedéseket.
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Jogalap
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzésről szóló
egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i
1301/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 289. o.).
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és
Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347.,
2013.12.20., 320. o.).

13 03 66

Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – A fenntartható városfejlesztés területén hozott innovatív intézkedések
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

52 049 523

Kifizetések

48 649 262

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

51 028 945

Kifizetések

48 418 349

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

50 028 377,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat a fenntartható városfejlesztés területén, az 1301/2013/EU rendelet 8. cikkével összhangban hozott
innovatív intézkedések a Bizottság által kezdeményezett, ERFA-ból történő támogatására szolgál. Az innovatív
intézkedések tanulmányokból és kísérleti projektekből állnak, amelyek a fenntartható városfejlesztés kérdéseihez
kapcsolódó, uniós jelentőségű új megoldások meghatározásával és vizsgálatával foglalkoznak.

Jogalap
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzésről szóló
egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i
1301/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 289. o.).
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és
Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347.,
2013.12.20., 320. o.).
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Műszaki segítségnyújtás és információterjesztés az Európai Unió balti-tengeri stratégiájával kapcsolatban és a
makrorégió-stratégiával kapcsolatos ismeretek bővítése (2014–2020)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

1 420 620

Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

p.m.

Kötelezettségvállalások

479 390

Kifizetések

2 500 000,—

435 493,76

Megjegyzések
Ez az előirányzat az Európai Unió balti-tengeri stratégiájának végrehajtására szolgál.
A műszaki segítségnyújtási intézkedések támogatását 2014-ben folytatni kell a következő célokból:
— a kiemelt területekkel foglalkozó koordinátorok tevékenységéhez nyújtott segítség folytatása,
— együttműködés az EBB-vel egy végrehajtási eszköz biztosítása terén, amennyiben ezt kérik a balti-tengeri
tagállamok,
— nagyra törőbb kommunikációs stratégia kialakítása az Európai Unió balti-tengeri stratégiájával kapcsolatban.
Jogalap
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzésről szóló
egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i
1301/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 289. o.).
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és
Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347.,
2013.12.20., 320. o.).
13 03 68

Makroregionális stratégiák 2014–2020 – A Duna-régióra vonatkozó európai uniós stratégia – Technikai
segítségnyújtás
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

750 000

Kötelezettségvállalások

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

1 198 474

Kötelezettségvállalások

2 500 000,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a Duna-régióra vonatkozó európai uniós stratégia végrehajtására szolgál.

Kifizetések

0,—

2016.2.24.

HU

L 48/1005

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
13. CÍM — REGIONÁLIS ÉS VÁROSPOLITIKA

13 03. ALCÍM — AZ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ALAP ÉS EGYÉB REGIONÁLIS MŰVELETEK (folytatás)

13 03 68

(folytatás)

Jogalap
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzésről szóló
egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i
1301/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 289. o.).
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és
Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347.,
2013.12.20., 320. o.).

13 03 77

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

13 03 77 01

Kísérleti projekt – A roma integrációra irányuló módszerek páneurópai koordinációja
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
13 03 77 02

Kísérleti projekt – A regionális és helyi együttműködés fokozása az uniós regionális politika globális szintű
népszerűsítése révén
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

2 588,95

L 48/1006

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
13. CÍM — REGIONÁLIS ÉS VÁROSPOLITIKA

13 03. ALCÍM — AZ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ALAP ÉS EGYÉB REGIONÁLIS MŰVELETEK (folytatás)

13 03 77

(folytatás)

13 03 77 02

(folytatás)
Megjegyzések
Ez az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

13 03 77 03

Előkészítő intézkedés – A mikrohitelek számára kedvezőbb környezet előmozdítása Európában
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
13 03 77 04

Kísérleti projekt – Külvárosok fenntartható rehabilitációja
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

2016.2.24.

HU

L 48/1007

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
13. CÍM — REGIONÁLIS ÉS VÁROSPOLITIKA

13 03. ALCÍM — AZ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ALAP ÉS EGYÉB REGIONÁLIS MŰVELETEK (folytatás)

13 03 77

(folytatás)

13 03 77 04

(folytatás)

Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
13 03 77 05

Előkészítő intézkedés – RURBAN – Partnerség a fenntartható város- és vidékfejlesztésért
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

66 781,—

Megjegyzések
Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
13 03 77 06

Előkészítő intézkedés – A regionális és a helyi együttműködés javítása az uniós regionális politika globális szintű
népszerűsítésén keresztül
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

1 003 491

Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

1 856 838,47

Megjegyzések
Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

L 48/1008

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
13. CÍM — REGIONÁLIS ÉS VÁROSPOLITIKA

13 03. ALCÍM — AZ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ALAP ÉS EGYÉB REGIONÁLIS MŰVELETEK (folytatás)

13 03 77

(folytatás)

13 03 77 06

(folytatás)
Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

13 03 77 07

Előkészítő intézkedés – Az Európai Unió Duna-régiója irányítási modelljének meghatározása – Jobb és hatékonyabb
koordináció
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

1 562 824

Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

1 091 424,90

Megjegyzések
Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
13 03 77 08

Kísérleti projekt – Közös regionális identitás, a népek megbékítése, valamint gazdasági és társadalmi együttműködés felé,
beleértve egy páneurópai szakértői és kiválósági platform létrehozását a dunai makrorégióban
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

315 452

Kötelezettségvállalások

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

1 174 000

Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

824 148,13

Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

2016.2.24.

HU

L 48/1009

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
13. CÍM — REGIONÁLIS ÉS VÁROSPOLITIKA

13 03. ALCÍM — AZ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ALAP ÉS EGYÉB REGIONÁLIS MŰVELETEK (folytatás)

13 03 77

(folytatás)

13 03 77 08

(folytatás)

Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
13 03 77 09

Előkészítő intézkedés – Atlanti Fórum az európai uniós atlanti stratégiáért
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

p.m.

334 000

Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

p.m.

600 000

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

167 000,—

Megjegyzések
Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
13 03 77 10

Előkészítő intézkedés – Mayotte vagy más esetlegesen érintett terület támogatása a legkülső régióvá való alakulásának
folyamatában
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

400 000

Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

360 785,46

Megjegyzések
Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

L 48/1010

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
13. CÍM — REGIONÁLIS ÉS VÁROSPOLITIKA

13 03. ALCÍM — AZ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ALAP ÉS EGYÉB REGIONÁLIS MŰVELETEK (folytatás)

13 03 77

(folytatás)

13 03 77 10

(folytatás)

Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
13 03 77 11

Előkészítő intézkedés – Erasmus a választott helyi és regionális képviselők számára
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
13 03 77 12

Előkészítő intézkedés – Közös regionális identitás, a népek megbékítése, valamint gazdasági és társadalmi
együttműködés felé, beleértve egy páneurópai szakértői és kiválósági platform létrehozását a dunai makrorégióban
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

1 857 671

Kötelezettségvállalások

2 000 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

2 000 000

Kötelezettségvállalások

1 799 458,65

Kifizetések

629 721,75

Megjegyzések
Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

2016.2.24.

HU

L 48/1011

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
13. CÍM — REGIONÁLIS ÉS VÁROSPOLITIKA

13 03. ALCÍM — AZ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ALAP ÉS EGYÉB REGIONÁLIS MŰVELETEK (folytatás)

13 03 77

(folytatás)

13 03 77 12

(folytatás)
Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

13 03 77 13

Kísérleti projekt — A kohéziós politika és a kutatási és fejlesztési alapokkal való szinergiák: a „kiválósághoz vezető út”
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

p.m.

2 100 000

Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

1 500 000

1 350 000

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 200 000,—

600 000,—

Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
13 03 77 14

Előkészítő intézkedés – Az északi-tengeri régióra vonatkozó regionális stratégia
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

125 000

Kötelezettségvállalások

158 217,60

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Az északi-tengeri régió a növekedés motorjává válhat Európában, hozzáadott értéket teremthet az Európai Unió
számára, és hozzájárulhat az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek megvalósításához.
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Bár az Unió regionális stratégiát dolgozott ki a balti-tengeri térségre, és hozzákezdett az atlanti-óceáni és a sarkvidéki
régiókra vonatkozó stratégiák kialakításához, az északi-tengeri régió vonatkozásában még nem indult ilyen folyamat. Az
északi-tengeri régióra vonatkozó stratégia a hiányzó láncszem az északkelet- és az északnyugat-európai makroregionális
térségek között.
Ezen előkészítő intézkedés célja a régió növekedési potenciáljának elemzése, és az elemzés eredményeinek felhasználása
annak felmérésére, hogy mekkora hozzáadott értéket teremtene az, ha a jövőben az északi-tengeri térségre vonatkozóan
is közös makroregionális stratégiát dolgoznának ki, tekintettel arra, hogy egy erős északi-tengeri régió a növekedés
motorjává válhat Európában, és hozzájárulhat az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek megvalósításához.
Stratégiai dokumentum „Az északi-tengeri régió 2020-ban” címmel
Az Északi-Tengeri Bizottság közgyűlése a tagokkal és az északi-tengeri régióban található egyéb érintettekkel
együttműködésben stratégiai dokumentumot dolgozott ki „Az északi-tengeri régió 2020-ban” címmel. A stratégiai
dokumentum területi együttműködési területként tekint az északi-tengeri régióra, és olyan fő kihívásokra és közös
jellegzetességekre összpontosít, amelyek esetében a nemzeteken átívelő fellépés és együttműködés hozzáadott értéket
teremthet.
A stratégiai dokumentum öt stratégiai prioritást határoz meg, amelyek szorosan kapcsolódnak az Európa 2020 stratégia
célkitűzéseihez, és hozzájárulnak az Európa 2020 stratégia keretében elindított több (valójában majdhogynem az
összes) kiemelt kezdeményezés megvalósításához:
— a tengeri területek irányítása,
— a hozzáférhetőség és a tiszta közlekedés fokozása,
— az éghajlatváltozással szembeni fellépés,
— vonzó és fenntartható közösségek,
— az innováció és a kiválóság előmozdítása.
Az északi-tengeri régióról szóló stratégiai dokumentum az első lépés az északi-tengeri térség előtt álló kihívások és
lehetőségek elemzése, valamint – az Európa 2020 stratégiát támogató – regionális növekedési potenciál feltárása felé.
Az északi-tengeri térségre vonatkozó előkészítő intézkedés
Az Európa 2020 stratégia megvalósítását támogató regionális növekedési potenciál teljes körű feltárása és egy erős
makrorégió megalapozása érdekében mélyrehatóbban kell elemezni „Az Északi-tengeri régió 2020-ban” című stratégiai
dokumentumban meghatározott öt stratégiai prioritást és azok uniós viszonylatban jelentkező hozzáadott értékét.
Tevékenységek
Az előkészítő intézkedés számos, jól összehangolt tevékenységet támogat három éven keresztül (2014–2017) és az
alábbiakra összpontosít:
— „Az északi-tengeri régió 2020-ban” című stratégiai dokumentumban meghatározott öt prioritás mélyreható
elemzése/tanulmányozása,
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— az érintettek részvételével zajló konferenciák szervezése a kötelezettségvállalások, az együttműködés és a tartalom
megvitatására,
— a nyomon követést szolgáló párbeszéd az összes érintettel, beleértve a Bizottságot, a tagállamokat és a regionális
hatóságokat.
A tevékenységeknek szorosan kapcsolódniuk kell az uniós regionális politikához, továbbá elő kell mozdítaniuk a többi
uniós politikával és programmal való szinergiákat.
Eredmény
A projekt eredménye az északi-tengeri makrorégió növekedési potenciáljának mélyreható elemzése, beleértve a
lehetséges beavatkozási területeket, valamint egy fehér könyv elkészítése az Unió és a tagállamok számára a közös
regionális stratégia és együttműködés hozzáadott értékéről az északi-tengeri régió esetében.
Végrehajtás
Az előkészítő intézkedés előirányzatait az Unió általános költségvetésének 13. címe („Regionális és várospolitika”) alatt
lehetne szerepeltetni, tekintettel a tervezett tevékenységek regionális jellegére. Az előkészítő intézkedésért a DG REGIO
felelne, az Északi-Tengeri Bizottsággal együttműködésben.

Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
13 03 77 15

Előkészítő intézkedés – Világvárosok: az EU és harmadik országok közötti városfejlesztési együttműködés
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

1 500 000

Kifizetések

1 500 000

Kötelezettségvállalások

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

800 000

Kötelezettségvállalások

2 000 000,—

Kifizetések

3 173,98

Megjegyzések
Az előkészítő intézkedés célja az Európai Unió és harmadik országok közötti tapasztalatcsere és a bevált gyakorlatok
cseréje a területfejlesztés témakörében, különös hangsúlyt fektetve a városfejlesztésre, a város-vidék partnerségre és a
városok közötti, határokon átnyúló együttműködésre a Bizottság és harmadik országok közötti partnerségek keretében,
valamint a nemzetközi szervezetekkel folytatott együttműködés és azok segítése új regionális partnerségek kiépítésében
ezen a területen.
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A 2014-es költségvetésben bevezetett előkészítő intézkedés fő célja a jelenlegi politikai párbeszédek, az EU világszintű
kapcsolatai és az urbanizációs ügyekben stratégiai partnerekkel, mint például Kínával, Indiával, Kanadával vagy Japánnal
folytatott együttműködés támogatása.
Az előkészítő intézkedés segít megosztani az EU-n kívüli fő partnerekkel az EU azzal kapcsolatos tapasztalataiból
származó előnyöket, hogy a regionális és városfejlesztési stratégiák hogyan támasztják alá a gazdasági és politikai
integráció folyamatát, és összegyűjteni a városok és régiók által világszerte tapasztalt kihívásokkal kapcsolatos
nemzetközi válaszokat és tapasztalatokat az uniós régiók és városok javára. A 2014 óta végrehajtott előkészítő
intézkedés keretében négy platform kerül létrehozásra a városok közötti együttműködés céljából, az intézkedés
támogatja az URBELAC hálózat harmadik szakaszát és technikai segítségnyújtást finanszíroz. Az előkészítő intézkedés
által biztosított források felhasználási aránya magas. Az előkészítő intézkedés kiterjesztése a 2016-os évre a meglévő
partnerségek folytatása és elmélyítése, valamint a világ egyéb részein lévő országokkal és régiókkal új stratégiai
együttműködés kialakítása céljából.
Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
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Előkészítő intézkedés – A görögországi Athén fővárosi régión kívüli régiókban rejlő tényleges és kívánatos gazdasági
potenciál felmérése
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

350 000

Kötelezettségvállalások

700 000,—

Kifizetések

350 000,—

Megjegyzések
Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Ennek az előkészítő intézkedésnek a megvalósítása ideális esetben a legjobb példát nyújtja egy valódi RIS3 stratégia
egyedi görögországi régióban történő megvalósítására, és modellként kell szolgálnia más konvergenciarégiók számára.
Indokolás
Mivel a Bizottság már elvégezte a fontos előkészítő munkát a célból, hogy Görögországot és régióit arra ösztönözze,
hogy kezdjenek el kidolgozni egy megfelelő regionális intelligens szakosodási stratégiát, a kihívás immár a kivitelezésben
és megvalósításban rejlik. A bevált gyakorlatok cseréje nem elegendő a versenyelőny valamely konkrét terület kutatás- és
innovációbeli erősségeinek fejlesztése és a terület üzleti igényeivel való összepárosítása révén történő megteremtéséhez.
Ezért nagyon fontos, hogy a jelenlegi erőfeszítéseket fokozzuk a válság által keményen sújtott görög régió számára
nyújtott közvetlen, szakmai és a szükségletekhez igazított segítség révén.
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A mostani felaprózottság és a központi és regionális kormányzatok közötti koordinációra irányuló erőfeszítések hiánya
miatt nem garantált, hogy megfelelő vállalkozói felfedezési folyamatra kerül sor a görög régiókban. Ezért alapvető
fontossággal bír, hogy valamelyik görög régióban példaként szilárd és befogadó kormányzati struktúrát alakítsunk ki,
amely elegendő szakmai tapasztalattal és emberi erőforrással rendelkezik a K+F és innovációs intézkedések megtervezéséhez és végrehajtásához. A fejlesztési folyamat megkönnyítése és felgyorsítása céljából egy gazdaságföldrajzzal és más
európai régiókban végbemenő változási folyamatokkal foglalkozó szakemberrel való szakmai tapasztalatcserének kell
segítenie a valamely görög régióban lebonyolítandó vállalkozói felfedezési folyamatot. Ez a segítség egyszersmind
könnyítene a görög hatóságok személyzetére nehezedő, szakértelem megteremtésével kapcsolatos terheken is. E
szakértelmet az igazgatással és regionális gazdasági fejlesztéssel kapcsolatos bevált gyakorlatok cseréje segítségével kell
megteremteni, szorosan bevonva a tudásalapú regionális gazdasági átalakulás tekintetében hozzáértő és tapasztalt
európai szakértőket.
Hatály
E kísérleti projekt célja, hogy megragadja a valamely kiválasztott régióban rejlő gazdasági potenciált, illetve másodsorban, hogy megvizsgálja a projekt innovációs potenciáljában és kiterjesztésében rejlő lehetőségeket. A javasolt régió:
Kelet-Makedónia és Trákia Görögország és az Európai Unió egyik legszegényebb térsége. Kelet-Makedónia és Trákia
konvergenciarégió, amelyet súlyosan érintett a válság és az alacsony munkaerőköltségekkel bíró környező országokkal
kialakult kíméletlen verseny. Annak ellenére, hogy a régióban működik egy egyetem, egy technológiai intézet, és más
kutatószervezetek is, szinte semmilyen kapcsolat nem áll fenn a K+F+I tevékenységek és a helyi vállalkozók igényei
között. A kísérleti projektnek példával kell szolgálnia arra, hogy az innováción és a helyi termelő erők exportorientáltságán alapuló növekedés megvalósítható.
Ennek növekedési példaként kell szolgálnia Görögország és Európa más konvergenciarégiói számára.
Az Európai Uniótól igényelhető finanszírozás révén különösen a következőkre összpontosító regionális intelligens
szakosodási stratégiák kidolgozását és megvalósítását kell támogatni:
— a regionális, kifelé tekintő ipar, illetve feldolgozóipar és a regionális görög K+F+I szervek közötti kapcsolat
megteremtése és erősítése (ideális esetben a régión belül, de a régión kívül is),
— azon görög regionális intézményi K+F+I szervek támogatása, amelyek a régió kifelé orientált vállalkozásaival
alakítanak ki vagy erősítenek meg kapcsolatokat, konkrét válaszokat kínálva a régió exportáló vállalkozásainak
technológiai igényeire,
— az agyelszívás megállítása azáltal, hogy a régió technológiai intézetében rendelkezésre álló műszaki berendezést
maximálisan kihasználják, és azt a helyi szakosodott személyzet rendelkezésére bocsátják a célból, hogy technológiai megoldásokat nyújtsanak a kiválasztott exportvállalkozások számára, valamint azáltal, hogy létrehozzák a
helyiek vállalkozás, kereskedelem és export területén magasan képzett csoportját,
— a regionális operációs program irányító hatósága, a régió gazdaságföldrajzi szakértői és más, egy másik tagállam –
például Németország – egy adott régiójában sikeres RIS3 politikát végrehajtó gazdaságföldrajzi szakértők közötti
együttműködés ösztönzése.
Időtartam – A támogatás formája
E kísérleti projekt időtartama nem haladhatja meg a kezdetétől számított egy évet, a projekt maga pedig nem lépheti túl
az elkülönített finanszírozást.
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A Kelet-Makedónia és Trákia régióban végrehajtandó kísérleti fellépésre irányuló javaslat
Figyelembe véve azokat a tevékenységeket, amelyek végrehajtására a Kelet-Makedónia és Trákia régióban (R-AMTH)
eddig az intelligens szakosodási stratégiával kapcsolatban sor került, javasolt egy kísérleti fellépés elindítása a régión
belüli intelligens szakosodási stratégia jobb kidolgozása, különösen azon prioritások kiválasztásának segítése érdekében,
amelyekre a finanszírozásnak összpontosítania kell. Ennek megfelelően a következő kísérleti projektre irányul a javaslat:
— egy alkalmazott kutatási és technológiafejlesztési program beindítása, amely a vállalkozói felfedezési folyamat során
szükségesnek ítélt tevékenységekre irányul. Mostanáig a RIS3 – Kelet-Makedónia és Trákia elnevezésű regionális
vizsgálat a következőket nevezte meg olyan ágazatokként, amelyekben a régió versenyelőnyre tehet szert:
geotermikus energia, földművelés, állattenyésztés, halászat és biotechnológia, márványkitermelés és -feldolgozás,
ikt és automatizálás,
— Kelet-Makedónia és Trákia régiójának kutatói és kutatóintézetei, valamint a régió termelőerői közötti együttműködés
és hálózatépítés erősítése. A kutatóintézeteknek bizonyítaniuk kell (pl. egyetértési megállapodások révén), hogy
hozzájárulnak olyan megoldások kialakításához, amelyek a meglévő és potenciális felhasználók arra irányuló igényét
elégítik ki, hogy kihasználják a személyre szabott – az ipari kutatásra és a kísérleti fejlesztésre összpontosító –
kutatási és fejlesztési projektek eredményeit,
— az agyelszívás megállítása a következők révén: a) mobilitási kutatással kapcsolatos képzési program létrehozása és a
Kavalai Műszaki Egyetem kutatási berendezései optimális használatának lehetővé tétele, valamint b) az üzlet, a
kereskedelem és az export területén magasan képzett, a potenciális külföldi befektetők számára segítséget és
tanácsadást nyújtó helyi szakértők csoportjának létrehozása,
— a regionális operatív program irányító hatósága és a Kelet-Macedóniában és Trákiában tevékenykedő gazdaságföldrajzi szakértők, valamint egy másik uniós tagállam egy adott régiójában sikeres RIS3 politikát végrehajtó irányító
hatóság és gazdaságföldrajzi szakértők közötti együttműködésnek, a bevált gyakorlatok cseréjének és a kapcsolatépítésnek a támogatása.
Nyomon követés és értékelés
Ezt az egyéves kísérleti projektet a Kelet-Makedónia és Trákia számára létrehozott regionális operációs program irányító
hatósága fogja nyomon követni. A kísérleti projekt elindítása előtt korlátozott számban konkrét teljesítmény- és
eredménymutatókat kell létrehozni, amelyek legalább a forgalomnövekedés és az export növekedésének mértékét,
valamint a megőrzött és létrehozott munkahelyek számát mérik.
A kísérleti projekt lezárultát követően egy rövid értékelő tanulmány elkészítésére kell megbízást adni.
A kísérleti projekt eredményeit a régióban, az Európai Parlament athéni képviseleti irodája által szervezett speciális
athéni szemináriumon, valamint Brüsszelben, az Európai Parlamentben kell ismertetni.
A kísérleti projekt végrehajtása
A kísérleti projekt és a Közös Kutatóközpontnak az európai régiók szakosodási stratégiáival kapcsolatban jelenleg
végzett munkája közötti szinergiák maximalizálása érdekében a Bizottság adott esetben a Közös Kutatóközponton
keresztül, a Regionális Politikai Főigazgatóság támogatásával fogja megvalósítani a projektet.
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Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

13 03 77 17

Előkészítő intézkedés — A területi kohézióval kapcsolatos EU–CELAC együttműködés
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

2 000 000

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 000 000

Megjegyzések
Az előkészítő intézkedés célja a területi kohézióról és a regionális fejlesztési politikákról folytatott párbeszéd
támogatása, különös tekintettel a határokon átnyúló együttműködésre és a területi fejlesztési stratégiákra, valamint a jó
kormányzás előmozdítására a nemzeti, regionális és városi hatóságok igazgatási képességeinek javítása révén a gazdaságfejlesztés, az innováció és a kohézió terén.
Támogatná a tudástranszfert, és terjesztené az Európai Unió regionális és városi politikája során 25 év alatt gyűjtött
tapasztalatokat a CELAC (Latin-amerikai és Karibi Államok Közössége) országaiban.
Konkrétabban a többszintű kormányzási rendszerekre fog összpontosítani képzés és technikai segítségnyújtási
programok révén a földrajzi szempontból célzott szakpolitikai tervezés és a stratégiai tervezés tekintetében. Elő fogja
mozdítani az együttműködést a regionális és helyi hatóságok és a magánszektor között mind az EU-n belül, mind a
latin-amerikai és karibi országokban.
Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
13 03 77 18

Előkészítő intézkedés — A kohéziós politika és a kutatási és fejlesztési alapokkal való szinergiák: a „kiválósághoz vezető
út” – az előrevezető út
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

1 000 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

500 000

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések
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Megjegyzések
Ez az előkészítő intézkedés két fő irányban fogja a projektet előre vinni:
— részletesebb fellépés a nemzeti szinten meglévő akadályok vonatkozásában,
— nagyobb támogatás a politikai ajánlások megvalósítása során leggyakrabban visszatérő hiányosságok megoldásához.
Ez az előkészítő intézkedés a kísérleti projektre épül olyan régiók bevonásával, amelyek lényegesen elmaradnak a
„kiválósághoz vezető úton” a strukturális alapokból több mint 25 éve kapott segítségnyújtás ellenére, továbbá
tanulságokat von le a jövőre nézve. 2016 végéig felülvizsgálati folyamat jön létre a minden érintett szereplő által
elfogadott intelligens szakosodási stratégiák alapján. A projekt 2016-ra és 2017-re való meghosszabbítása lehetővé
tenné az operatív programok megkezdésekor való támogatását a 2014–2020-as időszakban, és közvetlenül friss
adatokat szolgáltatna a döntéshozók számára a Horizont 2020 programban való részvétellel és a kutatási és fejlesztési
kiadások első felhasználásával kapcsolatban a 2014–2020-as időszakra szóló új európai strukturális és beruházási
alapok keretében. A friss adatok elősegítik a folyamatban lévő pozitív/negatív tendenciák azonosítását is az utoljára
csatlakozó 13 uniós tagállamban a határokon átnyúló konzorciumokban való részvétel tekintetében. A 15 korábbi
uniós tagállamra való kiterjesztés lehetővé teszi a „tanulságok” elemzését, és a hosszú távú hozzájárulást az adott
országokban, régiókban és városokban tapasztalható innovációs különbségek áthidalásához.

Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
13 03 77 19

Előkészítő intézkedés — A növekedés és irányítás támogatása a fejlődésben lemaradó régiókban
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

1 000 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

500 000

Megjegyzések
Ez az előkészítő intézkedés az RIS3 stratégia Kelet-Makedónia és Trákia görög régióban (REMTh) történő finomításával
és végrehajtásával kapcsolatos, folyamatban lévő európai parlamenti előkészítő intézkedés pozitív eredményeire épít,
mely intézkedés mintaként szolgált az intelligens szakosodásról szóló elmélet teszteléséhez. Tovább folytatja az
intézkedést megfelelő, konkrét támogatás nyújtásával a fejlődésben lemaradó, kiválasztott régiókban folyó tevékenységekhez az említett régiók növekedését és irányítását érintő kulcsfontosságú kérdésekkel kapcsolatos átfogóbb
megközelítés kialakításával együtt.
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Az előkészítő intézkedés végrehajtása során két típusú régiót céloz meg: a csekély növekedést felmutató régiókat és a
fejletlen régiókat.
— A csekély növekedést felmutató régiók azokat a lemaradó régiókat foglalják magukban, amelyek egy főre jutó GDPje vásárlóerő-egységben (PPS) kifejezve az uniós átlag alatt volt 2012-ben, és 2002 és 2012 között nem közelített az
uniós átlaghoz, és görögországi, olaszországi, spanyolországi és portugáliai régiókat érintenek.
— A tagállamok fejletlen régióiban az egy főre jutó GDP vásárlóerő-egységben kifejezve az uniós átlag 50 %-a alatt volt
2011-ben. Több bulgáriai, magyarországi, lengyelországi és romániai régiót foglalnak magukban.
Az előkészítő intézkedés nyolc régiót fog támogatni: négy csekély növekedést felmutató régióé és négy fejletlen régióé. A
megvalósuló tevékenységek szükségessé teszik helyi események támogatását minden egyes régióban, amelyek magukban
foglalnak egy érintett szereplőknek szóló eseményt és egy szakértői felülvizsgálatot, támogatást az RIS 3 egyes
régiókban való végrehajtásának kritikus szempontjaival kapcsolatban, és átfogó tevékenységek indítását, mint például
tapasztalatokon alapuló támogatás a szakpolitikák kialakításához és a gyakorlati támogatás továbbfejlesztése a
fejlődésben lemaradó európai régiók számára.
Az előkészítő intézkedés három konkrét érdeklődési területre fog összpontosítani: irányítás, nemzetek közötti
együttműködés és az RIS3 modell finomítása. A projekt javasolt időtartama 18 hónap.
Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

13 03 77 20

Előkészítő intézkedés – A gazdasági versenyelőnyök és az intelligens szakosodásra való regionális szintű képesség
Romániában
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2 000 000

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 000 000

Megjegyzések
Az előkészítő intézkedés célja a koherens, összehangolt és fenntartható megközelítés biztosítása, valamennyi érdekelt fél
(vállalkozások, egyetemek, kutatóintézetek, civil társadalom) nagyobb szerepvállalásának biztosítása, fejlesztése és
támogatása, valamint a kutatási és innovációs intelligens szakosodásra vonatkozó regionális stratégiák (RIS3) és a
meglévő nemzeti RIS3 stratégiák összekapcsolása, tekintettel a romániai innovációs rendszer nehézségeire. A fellépés a
RIS3 stratégiát még meg nem kezdő, illetve azzal még nem rendelkező régiókat, valamint azon régiókat érintené,
amelyek esetében javítani kell a RIS3-at. Ezen előkészítő intézkedés célja, hogy azonosítsa, értékelje és támogassa a
valamely kiválasztott régióban rejlő gazdasági lehetőségek kiaknázását, illetve, hogy megvizsgálja a régió innovációs
potenciáljában és annak kiterjesztésében rejlő lehetőségeket. Egyértelmű célja az ipari komparatív előnyök és a
szakosodási potenciál regionális szintű azonosítása a vállalkozások megismerése révén, létrehozva egy irányítási
struktúrát és a vállalkozások és kutatók közötti folyamatos együttműködést segítő keretet, valamint támogatva a
vonatkozó szakpolitikai dokumentumok elkészítését. Az intézkedés keretében tanulmányozható lenne továbbá,
hogyan fokozható az együttműködés és a koordináció minden szinten (többek között nemzeti szinten a
minisztériumok között).
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13 03 77

(folytatás)

13 03 77 20

(folytatás)
Információval kell továbbá szolgálnia arról, hogy hogyan használhatók fel leghatékonyabban a kohéziós politika
keretében nyújtott támogatások a nemzeti és regionális RIS3 stratégiák végrehajtására, és ezáltal az operatív
programok végrehajtásának és irányításának támogatására. A projekt felhasználja a meglévő mechanizmusokat, pl. a
sevillai platformot. Az előkészítő intézkedés eredménye a finanszírozási programozási dokumentumok kiigazításához
vezethet.
Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
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Cím

Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

% 2014–
2016. évi
kifizetések

Kifizetések

13 04

KOHÉZIÓS ALAP

13 04 01

Kohéziós Alap –
Korábbi projektek
(2007 előtt) lezárása

1,2

p.m.

70 000 000

p.m.

431 450 637

0,—

399 220 009,65 570,31

13 04 02

A Kohéziós Alap
lezárása (2007–2013)

1,2

p.m.

2 468 266 000

p.m.

10 487 806 882

0,—

12 852 961 747,72 520,73

13 04 03

A Kohéziós Alap
keretéből finanszírozott
kockázatmegosztó
eszközök lezárása
(2007–2013)

1,2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

13 04 60

Kohéziós Alap – A
„növekedést és munkahelyteremtést szolgáló
beruházás” célkitűzés

1,2 8 738 484 012 4 077 806 436 10 173 251 052

1 641 334 101

5 348 080 397,—

204 254 029,72

5,01

13 04 61

Kohéziós Alap –
Operatív technikai
segítségnyújtás

20 134 363

18 384 356,93

8 044 791,97

39,04

3 224 719,46

0,—

21 609 076,39

8 044 791,97

13 04 61 01 Kohéziós Alap –
Operatív technikai segítségnyújtás
1,2
13 04 61 02 Kohéziós Alap –
Tagállami kérésre a
Bizottság által kezelt
operatív technikai segítségnyújtás
13 04 61. jogcímcsoport
– Részösszeg
13 04. alcím –
Összesen

1,2

26 000 000

p.m.
26 000 000

20 606 496

p.m.
20 606 496

24 000 000

p.m.
24 000 000

p.m.
20 134 363

8 764 484 012 6 636 678 932 10 197 251 052 12 580 725 983 5 369 689 473,39

39,04

13 464 480 579,06 202,88

Megjegyzések
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 177. cikkének második bekezdése előírja, hogy a Kohéziós Alap
pénzügyi hozzájárulást nyújt a környezetvédelmi, illetve a közlekedési infrastruktúra területén a transzeurópai
hálózatokra vonatkozó projektekhez.
Az 1164/94/EK rendelet II. mellékletének H. cikke, az 1083/2006/EK rendelet 100. és 102. cikke, valamint a Bizottság
által végrehajtott pénzügyi korrekciókra vonatkozó kritériumokról szóló 1303/2013/EU rendelet 85., 144. és 145 cikke
külön szabályokat ír elő a Kohéziós Alapra alkalmazandó pénzügyi korrekciókról.
A költségvetési rendelet 80. cikke pénzügyi korrekciókat ír elő az alkalmazandó jogszabályok megsértésével teljesített
kiadások esetében. Az ennek alapján végzett pénzügyi korrekciókból származó bevétel a bevételi kimutatás 6 5 1., 6 5
2., 6 5 3. vagy 6 5 4. jogcímcsoportja alá tartozik, és a költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének c) pontjával
összhangban címzett bevételnek minősül.
A költségvetési rendelet 177. cikke meghatározza az adott művelet tekintetében teljesített előfinanszírozási kifizetések
teljes vagy részleges visszafizetésének feltételeit.
Az 1083/2006/EK rendelet 82. cikke külön szabályokat ír elő az Kohéziós Alapra alkalmazandó előfinanszírozás
visszafizetéséről.
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A visszafizetett előfinanszírozási összegek a költségvetési rendelet 21. cikkének (4) bekezdésével összhangban belső
címzett bevételeknek minősülnek, és a 6 1 5 0. vagy 6 1 5 7. jogcím alá kerülnek.
A csalás elleni műveleteket a 24 02 01. jogcímcsoport keretében finanszírozzák.

Jogalap
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés és különösen annak 177. cikke.
A Kohéziós Alap létrehozásáról szóló, 1994. május 16-i 1164/94/EK tanácsi rendelet (HL L 130., 1994.5.25., 1. o.).
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i
1083/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 25. o.) és különösen annak 82.,100. és 102. cikke.
A Kohéziós Alap létrehozásáról és az 1164/94/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i 1084/
2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 79. o.).
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) és különösen annak 21. cikke (3) és (4) bekezdése, 80. cikke és 177. cikke.
A Kohéziós Alapról, és az 1084/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i
1300/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20. 281. o.).
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és
Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347.,
2013.12.20., 320. o.).

Jogi hivatkozások
A 2005. december 15–16-i brüsszeli Európai Tanács következtetései.
A 2013. február 7–8-i Európai Tanács következtetései.

13 04 01

Kohéziós Alap – Korábbi projektek (2007 előtt) lezárása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

70 000 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

431 450 637

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

399 220 009,65

2016.2.24.

HU

L 48/1023

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
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13 04. ALCÍM — KOHÉZIÓS ALAP (folytatás)

13 04 01

(folytatás)

Megjegyzések
Az előirányzat célja a Kohéziós Alap 2000 előttről rendezetlenül maradt kötelezettségvállalásainak és a 2000–2006-os
programozási időszak lezárásának a fedezése.
Jogalap
A kohéziós pénzügyi eszköz létrehozásáról szóló, 1993. március 30-i 792/93/EGK tanácsi rendelet (HL L 79.,
1993.4.1., 74. o.).
A Kohéziós Alap létrehozásáról szóló, 1994. május 16-i 1164/94/EK tanácsi rendelet (HL L 130., 1994.5.25., 1. o.).
Jogi hivatkozások
Az Európai Közösséget létrehozó szerződés és különösen annak 158. és 161. cikke.

13 04 02

A Kohéziós Alap lezárása (2007–2013)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

2 468 266 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

10 487 806 882

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,— 12 852 961 747,72

Megjegyzések
Az előirányzat célja a Kohéziós Alap 2007–2013-as programozási időszakból fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásainak fedezése.
Az előirányzat emellett az 1083/2006/EK rendelet végrehajtásához szükséges, a rendelet 45. cikke szerinti előkészítő,
monitoring-, igazgatási és technikai támogatási, értékelési, pénzügyi ellenőrzési és felügyeleti intézkedésekkel kapcsolatosan fennmaradt fennálló kötelezettségek finanszírozására szolgál. Az előirányzatot elsősorban a következőkre lehet
felhasználni:
— támogatási kiadások (reprezentációs kiadások, képzés, értekezletek),
— tájékoztatási és közzétételi kiadások,
— információtechnológiára és távközlésre fordított kiadások,
— szolgáltatások és tanulmányok készítésére vonatkozó szerződések,
— támogatások.

L 48/1024
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BIZOTTSÁG
13. CÍM — REGIONÁLIS ÉS VÁROSPOLITIKA

13 04. ALCÍM — KOHÉZIÓS ALAP (folytatás)

13 04 02

(folytatás)
Az előirányzat továbbá a Bizottság által a 2014–2020-as programozási időszak előkészítésének keretében jóváhagyott
intézkedésekkel kapcsolatosan fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére szolgál.
A Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés (HL L 112., 2012.4.24.) III.
mellékletének 7. pontja által módosított, az 1083/2006/EK rendelet 105a. cikkének (1) bekezdése értelmében a
Horvátország csatlakozásának időpontjában az 1085/2006/EK rendelet alapján már jóváhagyott programokat és
nagyprojekteket, amelyeknek a végrehajtása ezen időpontig nem fejeződött be, úgy kell tekinteni, mint amelyeket a
Bizottság az 1083/2006/EK rendelet szerint jóváhagyott, az 1085/2006/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének a) és e)
pontjában említett alkotóelemek szerint jóváhagyott programok kivételével.

Jogalap
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i
1083/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 25. o.).
A Kohéziós Alap létrehozásáról szóló, 2006. július 11-i 1084/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 79. o.).

Jogi hivatkozások
Az Európai Közösséget létrehozó szerződés és különösen annak 158. és 161. cikke.
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés és különösen annak 174. és 177. cikke.

13 04 03

A Kohéziós Alap keretéből finanszírozott kockázatmegosztó eszközök lezárása (2007–2013)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a Kohéziós Alap keretösszegéből a kockázatmegosztó eszközöket finanszírozza azon tagállamok
számára, amelyek pénzügyi stabilitásukat illetően komoly nehézségekkel küzdenek vagy komoly nehézségek fenyegetik
őket.
A kockázatmegosztó eszköz alá tartozó fellépés befejezése utáni visszaáramlásokat és megmaradt összegeket újra fel
lehet használni a kockázatmegosztó eszköz keretében, ha a tagállam továbbra is megfelel az 1083/2006/EK rendelet 77.
cikke (2) bekezdésében foglaltaknak. Amennyiben a tagállam már nem teljesíti ezeket a feltételeket, a visszaáramlásokat
és megmaradt összegeket címzett bevételnek kell tekinteni.

2016.2.24.
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13 04 03

(folytatás)
A visszaáramlások visszafizetéséből és a bevételi kimutatás 6 1 4 4. jogcíme alá tartozó megmaradt összegekből
származó címzett bevételekből a költségvetési rendelet 21. cikke szerint további előirányzatokat nyújtandók. Az érintett
tagállam kérésére az e címzett bevételből képzett kötelezettségvállalási előirányzatokat a következő évben hozzáadják az
érintett tagállam kohéziós politikai pénzügyi allokációjához.

Jogalap
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i
1083/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 25. o.) és különösen annak 36a. cikke.
Az 1083/2006/EK tanácsi rendeletnek a pénzügyi stabilitás vonatkozásában súlyos nehézségekkel küzdő vagy súlyos
nehézségekkel fenyegetett tagállamok esetében a kockázatmegosztó eszközökre vonatkozó egyes rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló, 2012. május 22-i 423/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 133.,
2012.5.23., 1. o.).

13 04 60

Kohéziós Alap – A „növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházás” célkitűzés
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

8 738 484 012

Kifizetések

4 077 806 436

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

10 173 251 052

Kifizetések

1 641 334 101

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

5 348 080 397,—

Kifizetések

204 254 029,72

Megjegyzések
Ez az előirányzat a Kohéziós Alapból a „növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházás” célkitűzéshez nyújtott
támogatás fedezésére szolgál a 2014–2020-as programozási időszakban. A Kohéziós Alap továbbra is olyan
tagállamokat támogat, amelyek egy főre jutó bruttó nemzeti jövedelme (GNI) nem éri el az Unió átlagának 90 %-át.
Az előirányzat – a megfelelő egyensúly fenntartása és az egyes tagállamokra jellemző befektetési és infrastrukturális
szükségletek figyelembevételével – az alábbiakat kívánja támogatni:
— a környezeti beruházásokat, beleértve a fenntartható fejlődéssel és az energiával összefüggő területeket, amelyek
környezeti előnyökkel járnak,
— a transzeurópai hálózatokat a közlekedési infrastruktúra területén, a 661/2010/EU határozatban elfogadott
iránymutatások szerint.

Jogalap
A Kohéziós Alapról, és az 1084/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i
1300/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20. 281. o.).
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(folytatás)
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és
Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347.,
2013.12.20., 320. o.).

13 04 61
13 04 61 01

Kohéziós Alap – Operatív technikai segítségnyújtás
Kohéziós Alap – Operatív technikai segítségnyújtás
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

26 000 000

Kifizetések

20 606 496

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

24 000 000

Kifizetések

20 134 363

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

18 384 356,93

Kifizetések

8 044 791,97

Megjegyzések
Az előirányzat célja az 1303/2013/EU rendelet végrehajtásához szükséges, a rendelet 58. és 118. cikkében előírt
előkészítő, nyomonkövetési, igazgatási és technikai segítségnyújtási, értékelési, pénzügyi ellenőrzési és ellenőrzési
intézkedések támogatása.

Jogalap
A Kohéziós Alapról, és az 1084/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i
1300/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20. 281. o.).
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és
Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347.,
2013.12.20., 320. o.).
13 04 61 02

Kohéziós Alap – Tagállami kérésre a Bizottság által kezelt operatív technikai segítségnyújtás
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

3 224 719,46

Kifizetések

0,—
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13 04 61

(folytatás)

13 04 61 02

(folytatás)
Megjegyzések
Ez az előirányzat a technikai segítségnyújtás tagállami keretösszege azon részének fedezésére szolgál, amelyet a
Bizottság által kezdeményezett technikai segítségnyújtáshoz csoportosítottak át az átmeneti költségvetési nehézségekkel
küzdő tagállam kérésére. A 1303/2013/EU rendelet 25. cikkének megfelelően a jogcím arra szolgál, hogy fedezze az
adott tagállamban tapasztalható gazdasági és társadalmi kihívások kezelése érdekében hozott szerkezeti és igazgatási
reformok azonosítására, és rangsorolására és végrehajtására irányuló intézkedéseket.
Jogalap
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és
Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347.,
2013.12.20., 320. o.).

L 48/1028

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
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13 05. ALCÍM — ELŐCSATLAKOZÁSI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ – REGIONÁLIS FEJLESZTÉS, VALAMINT REGIONÁLIS ÉS TERÜLETI
EGYÜTTMŰKÖDÉS

Cím

Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

13 05

ELŐCSATLAKOZÁSI
TÁMOGATÁSI ESZKÖZ –
REGIONÁLIS FEJLESZTÉS,
VALAMINT REGIONÁLIS
ÉS TERÜLETI
EGYÜTTMŰKÖDÉS

13 05 01

Előcsatlakozási Strukturális Politikák Eszköze
(ISPA) – Korábbi projektek
(2000–2006) lezárása

PK

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

% 2014–
2016. évi
kifizetések

13 05 01 01 Előcsatlakozási Strukturális
Politikák Eszköze (ISPA) –
Más korábbi projektek
(2000–2006) lezárása

4

p.m.

64 152 000

p.m.

61 733 374

0,—

35 178 481,44

54,84

13 05 01 02 Előcsatlakozási Strukturális
Politikák Eszköze – Nyolc,
tagfelvételt kérő országgal
kapcsolatos előcsatlakozási
támogatás lezárása

4

p.m.

7 392 000

p.m.

18 466 415

0,—

10 649 123,14

144,06

p.m.

71 544 000

p.m.

80 199 789

0,—

45 827 604,58

64,06

4

p.m.

355 465 255

p.m.

272 864 063

0,—

172 218 691,65

48,45

13 05 03 01 Határokon átnyúló
együttműködés (CBC) –
Hozzájárulás az 1b. alfejezetből

1,2

p.m.

24 321 680

p.m.

36 414 434

0,—

47 153 540,78

193,87

13 05 03 02 Határokon átnyúló
együttműködés (CBC),
valamint a tagjelölt és
potenciális tagjelölt
országok részvétele a strukturális alapok transznacionális és régiók közötti
együttműködési programjaiban – Hozzájárulás a 4.
fejezetből

4

p.m.

28 450 050

p.m.

31 085 945

0,—

38 768 335,54

136,27

p.m.

52 771 730

p.m.

67 500 379

0,—

85 921 876,32

162,82

13 05 01. jogcímcsoport –
Részösszeg
13 05 02

13 05 03

Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA) – A
regionális fejlesztési
komponens lezárása
(2007–2013)
Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA) – A
határokon átnyúló
együttműködés komponens
lezárása (2007–2013)

13 05 03. jogcímcsoport –
Részösszeg
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BIZOTTSÁG
13. CÍM — REGIONÁLIS ÉS VÁROSPOLITIKA

13 05. ALCÍM — ELŐCSATLAKOZÁSI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ – REGIONÁLIS FEJLESZTÉS, VALAMINT REGIONÁLIS ÉS TERÜLETI
EGYÜTTMŰKÖDÉS (folytatás)
Cím

Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

13 05 60

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

% 2014–
2016. évi
kifizetések

Kifizetések

Támogatás Albánia,
Bosznia-Hercegovina,
Koszovó (1), Szerbia,
Montenegró és Macedónia
Volt Jugoszláv Köztársaság
számára

13 05 60 01 A politikai reformokhoz és
a kapcsolódó, az uniós
vívmányokhoz való
fokozatos közelítéshez
nyújtott támogatás

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

13 05 60 02 A gazdasági, társadalmi és
területi fejlődéshez és a
kapcsolódó, az uniós
vívmányokhoz való
fokozatos közelítéshez
nyújtott támogatás

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

13 05 60. jogcímcsoport –
Részösszeg
13 05 61

Támogatás Izlandnak

13 05 61 01 A politikai reformokhoz és
a kapcsolódó, az uniós
vívmányokhoz való
fokozatos közelítéshez
nyújtott támogatás

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

13 05 61 02 A gazdasági, társadalmi és
területi fejlődéshez és a
kapcsolódó, az uniós
vívmányokhoz való
fokozatos közelítéshez
nyújtott támogatás

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

13 05 61. jogcímcsoport –
Részösszeg
13 05 62

Támogatás Törökországnak

13 05 62 01 A politikai reformokhoz és
a kapcsolódó, az uniós
vívmányokhoz való
fokozatos közelítéshez
nyújtott támogatás

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

13 05 62 02 A gazdasági, társadalmi és
területi fejlődéshez és a
kapcsolódó, az uniós
vívmányokhoz való
fokozatos közelítéshez
nyújtott támogatás

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

p.m.

0,—

0,—

13 05 62. jogcímcsoport –
Részösszeg
13 05 63

Regionális integráció és
területi együttműködés

13 05 63 01 Határokon átnyúló
együttműködés (CBC) –
Hozzájárulás az 1b. alfejezetből

1,2

25 050 502

25 050 502

17 541 591

0
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Cím

Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

13 05 63

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK

Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

% 2014–
2016. évi
kifizetések

Kifizetések

(folytatás)

13 05 63 02 Határokon átnyúló
együttműködés (CBC) –
Hozzájárulás a 4. fejezetből

25 050 502

25 050 502

17 541 590

p.m.

0,—

0,—

0

13 05 63. jogcímcsoport –
Részösszeg

50 101 004

50 101 004

35 083 181

p.m.

0,—

0,—

0

13 05. alcím – Összesen

50 101 004 529 881 989

0,—

303 968 172,55

57,37

4

35 083 181 420 564 231

( ) Ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1244/1999. határozatával és
a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével.
1

13 05 01

Előcsatlakozási Strukturális Politikák Eszköze (ISPA) – Korábbi projektek (2000–2006) lezárása
Megjegyzések
Az Előcsatlakozási Strukturális Politikák Eszköze (ISPA) keretében nyújtott segély célja, hogy az Európai Unióhoz
történő csatlakozásuk során segítséget nyújtson a közép- és kelet-európai tagjelölt országoknak. Az ISPA-t arra
használták fel, hogy segítsen a kedvezményezett országoknak megfelelniük az uniós vívmányoknak a környezetvédelem
és a szállítás terén.

13 05 01 01

Előcsatlakozási Strukturális Politikák Eszköze (ISPA) – Más korábbi projektek (2000–2006) lezárása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

64 152 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

61 733 374

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

35 178 481,44

Megjegyzések
Az előirányzat az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.

Jogalap
Az előcsatlakozási stratégia keretében a csatlakozni szándékozó országoknak nyújtandó támogatás összehangolásáról
szóló, 1999. június 21-i 1266/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 161., 1999.6.26., 68. o.).
Az előcsatlakozási strukturális politikák eszközének létrehozásáról szóló, 1999. június 21-i 1267/1999/EK tanácsi
rendelet (HL L 161., 1999.6.26., 73. o.).
A Horvátország tagjelölti státusának figyelembevételére tekintettel a 3906/1989/EGK, az 1267/1999/EK, az 1268/
1999/EK és a 2666/2000/EK rendelet módosításáról szóló, 2004. december 20-i 2257/2004/EK tanácsi rendelet (HL L
389., 2004.12.30., 1. o.).
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EGYÜTTMŰKÖDÉS (folytatás)

13 05 01

(folytatás)

13 05 01 02

Előcsatlakozási Strukturális Politikák Eszköze – Nyolc, tagfelvételt kérő országgal kapcsolatos előcsatlakozási támogatás
lezárása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

p.m.

7 392 000

Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

18 466 415

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

10 649 123,14

Megjegyzések
Az előirányzat az előző évekből fennmaradt még teljesítendő kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére
szolgál.

Jogalap
Az előcsatlakozási stratégia keretében a csatlakozni szándékozó országoknak nyújtandó támogatás összehangolásáról
szóló, 1999. június 21-i 1266/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 161., 1999.6.26., 68. o.).
Az előcsatlakozási strukturális politikák eszközének létrehozásáról szóló, 1999. június 21-i 1267/1999/EK tanácsi
rendelet (HL L 161., 1999.6.26., 73. o.).

13 05 02

Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA) – A regionális fejlesztési komponens lezárása (2007–2013)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

355 465 255

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

272 864 063

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

172 218 691,65

Megjegyzések
Az előirányzat az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.
A Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés (HL L 112., 2012.4.24.) III.
mellékletének 7. pontja által módosított, az 1083/2006/EK rendelet 105a. cikkének (1) bekezdése értelmében a
Horvátország csatlakozásának időpontjában az 1085/2006/EK rendelet alapján már jóváhagyott programokat és
nagyprojekteket, amelyeknek a végrehajtása ezen időpontig nem fejeződött be, úgy kell tekinteni, mint amelyeket a
Bizottság az 1083/2006/EK rendelet szerint jóváhagyott, az 1085/2006/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének a) és e)
pontjában említett alkotóelemek szerint jóváhagyott programok kivételével.
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13 05 02

(folytatás)
Jogalap
Egy előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló, 2006. július 17-i 1085/2006/EK tanácsi rendelet (HL L
210., 2006.7.31., 82. o.).

13 05 03

Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA) – A határokon átnyúló együttműködés komponens lezárása (2007–2013)

13 05 03 01

Határokon átnyúló együttműködés (CBC) – Hozzájárulás az 1b. alfejezetből
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

24 321 680

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

36 414 434

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

47 153 540,78

Megjegyzések
Az előirányzat az Európai Regionális Fejlesztési Alap határokon átnyúló együttműködési projektekhez és a tagállamokbeli végrehajtáshoz szükséges, a Bizottságon kívül nyújtott technikai segítségnyújtáshoz biztosított 2007 és 2013
közötti hozzájárulásaival kapcsolatosan fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére szolgál.
A Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés (HL L 112., 2012.4.24.) III.
mellékletének 7. pontja által módosított, az 1083/2006/EK rendelet 105a. cikkének (1) bekezdése értelmében a
Horvátország csatlakozásának időpontjában az 1085/2006/EK rendelet alapján már jóváhagyott programokat és
nagyprojekteket, amelyeknek a végrehajtása ezen időpontig nem fejeződött be, úgy kell tekinteni, mint amelyeket a
Bizottság az 1083/2006/EK rendelet szerint jóváhagyott, az 1085/2006/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének a) és e)
pontjában említett alkotóelemek szerint jóváhagyott programok kivételével.
Jogalap
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i
1083/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 25. o.).
Egy előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló, 2006. július 17-i 1085/2006/EK tanácsi rendelet (HL L
210., 2006.7.31., 82. o.).
13 05 03 02

Határokon átnyúló együttműködés (CBC), valamint a tagjelölt és potenciális tagjelölt országok részvétele a strukturális
alapok transznacionális és régiók közötti együttműködési programjaiban – Hozzájárulás a 4. fejezetből
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

28 450 050

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

31 085 945

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

38 768 335,54
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EGYÜTTMŰKÖDÉS (folytatás)

13 05 03

(folytatás)

13 05 03 02

(folytatás)
Megjegyzések
Az előirányzat az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.
A Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés (HL L 112., 2012.4.24.) III.
mellékletének 7. pontja által módosított, az 1083/2006/EK rendelet 105a. cikkének (1) bekezdése értelmében a
Horvátország csatlakozásának időpontjában az 1085/2006/EK rendelet alapján már jóváhagyott programokat és
nagyprojekteket, amelyeknek a végrehajtása ezen időpontig nem fejeződött be, úgy kell tekinteni, mint amelyeket a
Bizottság az 1083/2006/EK rendelet szerint jóváhagyott, az 1085/2006/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének a) és e)
pontjában említett alkotóelemek szerint jóváhagyott programok kivételével.
Jogalap
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i
1083/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 25. o.).
Egy előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló, 2006. július 17-i 1085/2006/EK tanácsi rendelet (HL L
210., 2006.7.31., 82. o.).

13 05 60

Támogatás Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó (1), Szerbia, Montenegró és Macedónia Volt Jugoszláv
Köztársaság számára

13 05 60 01

A politikai reformokhoz és a kapcsolódó, az uniós vívmányokhoz való fokozatos közelítéshez nyújtott támogatás
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA II) keretében az előirányzat a következő konkrét célkitűzéseket érinti a
Nyugat-Balkánon:
— politikai reformokhoz nyújtott támogatás,
— a 231/2014/EU rendelet I. mellékletében felsorolt kedvezményezett országok azon képességének a javítása minden
szinten, hogy teljesíteni tudják a tagsággal járó kötelezettségeket a politikai reformok terén az uniós vívmányokhoz
való fokozatos közelítés, azok elfogadásának, végrehajtásának és érvényesítésének támogatása révén.
(1) Ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1244/
1999. határozatával és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével.
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EGYÜTTMŰKÖDÉS (folytatás)

13 05 60

(folytatás)

13 05 60 01

(folytatás)
Az előirányzat egy része olyan intézkedéseket céloz, amelyek a kedvezményezett országokat támogatják a schengeni
országokba/országokból való vízummentes utazásból következő előírások teljesítésében, illetve Koszovó estén a
vízumliberalizációs folyamat felgyorsítására irányuló intézkedéseket szolgálja.
Az előirányzatok egy részét a nyugat-balkáni országok, lakosok és etnikai csoportok közötti megbékélést, valamint a
történelmi és politikai események pártatlan megítélésének előmozdítását szolgáló intézkedésekre kell fordítani.
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket –, valamint szervezetek vagy
természetes személyek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.

Jogalap
Az IPA II Előcsatlakozási Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 231/2014/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 11. o.) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésének a) és c) pontja.
13 05 60 02

A gazdasági, társadalmi és területi fejlődéshez és a kapcsolódó, az uniós vívmányokhoz való fokozatos közelítéshez
nyújtott támogatás
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA II) keretében az előirányzat a következő konkrét célkitűzéseket érinti a
Nyugat-Balkánon:
— az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés elérését célzó gazdasági, társadalmi és területi fejlődés támogatása,
— a 231/2014/EU rendelet I. mellékletében felsorolt kedvezményezett országok azon képességének a javítása minden
szinten, hogy teljesíteni tudják a tagsággal járó kötelezettségeket a gazdasági, társadalmi és területi fejlődés terén az
uniós vívmányokhoz való fokozatos közelítés, azok elfogadásának, végrehajtásának és érvényesítésének támogatása
révén, ideértve az uniós strukturális alapok, a Kohéziós Alap és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
irányítására vonatkozó felkészülést.
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EGYÜTTMŰKÖDÉS (folytatás)

13 05 60

(folytatás)

13 05 60 02

(folytatás)
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket –, valamint szervezetek vagy
természetes személyek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.
Jogalap
Az IPA II Előcsatlakozási Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 231/2014/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 11. o.) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja.

13 05 61

Támogatás Izlandnak

13 05 61 01

A politikai reformokhoz és a kapcsolódó, az uniós vívmányokhoz való fokozatos közelítéshez nyújtott támogatás
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA II) keretében az előirányzat a következő konkrét célkitűzéseket érinti Izland
tekintetében:
— politikai reformokhoz nyújtott támogatás,
— a kedvezményezett országoknak a tagsággal járó kötelezettségek teljesítésére irányuló képességének javítása az uniós
vívmányokhoz való fokozatos közelítés, valamint azok elfogadásának, végrehajtásának és érvényesítésének támogatása révén.
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket –, valamint szervezetek vagy
természetes személyek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.

L 48/1036
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
13. CÍM — REGIONÁLIS ÉS VÁROSPOLITIKA

13 05. ALCÍM — ELŐCSATLAKOZÁSI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ – REGIONÁLIS FEJLESZTÉS, VALAMINT REGIONÁLIS ÉS TERÜLETI
EGYÜTTMŰKÖDÉS (folytatás)

13 05 61

(folytatás)

13 05 61 01

(folytatás)

Jogalap
Az IPA II Előcsatlakozási Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 231/2014/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 11. o.) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésének a) és c) pontja.
13 05 61 02

A gazdasági, társadalmi és területi fejlődéshez és a kapcsolódó, az uniós vívmányokhoz való fokozatos közelítéshez
nyújtott támogatás
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA II) keretében az előirányzat a következő konkrét célkitűzéseket érinti
Izlandon:
— az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés elérését célzó gazdasági, társadalmi és területi fejlődés támogatása,
— a 231/2014/EU rendelet I. mellékletében felsorolt kedvezményezett országok azon képességének a javítása minden
szinten, hogy teljesíteni tudják a tagsággal járó kötelezettségeket a gazdasági, társadalmi és területi fejlődés terén az
uniós vívmányokhoz való fokozatos közelítés, azok elfogadásának, végrehajtásának és érvényesítésének támogatása
révén, ideértve az uniós strukturális alapok, a Kohéziós Alap és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
irányítására vonatkozó felkészülést.
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket –, valamint szervezetek vagy
természetes személyek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.

Jogalap
Az IPA II Előcsatlakozási Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 231/2014/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 11. o.) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja.

2016.2.24.

HU

L 48/1037

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
13. CÍM — REGIONÁLIS ÉS VÁROSPOLITIKA

13 05. ALCÍM — ELŐCSATLAKOZÁSI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ – REGIONÁLIS FEJLESZTÉS, VALAMINT REGIONÁLIS ÉS TERÜLETI
EGYÜTTMŰKÖDÉS (folytatás)

13 05 62

Támogatás Törökországnak

13 05 62 01

A politikai reformokhoz és a kapcsolódó, az uniós vívmányokhoz való fokozatos közelítéshez nyújtott támogatás
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

0,—

Megjegyzések
Az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA II) keretében az előirányzat a következő konkrét célkitűzéseket érinti
Törökországban:
— politikai reformokhoz nyújtott támogatás,
— a 231/2014/EU rendelet I. mellékletében felsorolt kedvezményezett országok azon képességének a javítása minden
szinten, hogy teljesíteni tudják a tagsággal járó kötelezettségeket a politikai reformok terén az uniós vívmányokhoz
való fokozatos közelítés, azok elfogadásának, végrehajtásának és érvényesítésének támogatása révén.
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket –, valamint szervezetek vagy
természetes személyek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.

Jogalap
Az IPA II Előcsatlakozási Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 231/2014/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 11. o.) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésének a) és c) pontja.
13 05 62 02

A gazdasági, társadalmi és területi fejlődéshez és a kapcsolódó, az uniós vívmányokhoz való fokozatos közelítéshez
nyújtott támogatás
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
13. CÍM — REGIONÁLIS ÉS VÁROSPOLITIKA

13 05. ALCÍM — ELŐCSATLAKOZÁSI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ – REGIONÁLIS FEJLESZTÉS, VALAMINT REGIONÁLIS ÉS TERÜLETI
EGYÜTTMŰKÖDÉS (folytatás)

13 05 62

(folytatás)

13 05 62 02

(folytatás)
Megjegyzések
Az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA II) keretében az előirányzat a következő konkrét célkitűzéseket érinti
Törökországban:
— a fenntartható, intelligens és inkluzív növekedést célzó gazdasági, társadalmi és területi fejlődés elérésének
támogatása,
— a 231/2014/EU rendelet I. mellékletében felsorolt kedvezményezett országok azon képességének a javítása minden
szinten, hogy teljesíteni tudják a tagsággal járó kötelezettségeket a gazdasági, társadalmi és területi fejlődés terén az
uniós vívmányokhoz való fokozatos közelítés, azok elfogadásának, végrehajtásának és érvényesítésének támogatása
révén, ideértve az uniós strukturális alapok, a Kohéziós Alap és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
irányítására vonatkozó felkészülést.
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket –, valamint szervezetek vagy
természetes személyek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.
Jogalap
Az IPA II Előcsatlakozási Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 231/2014/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 11. o.) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja.

13 05 63

Regionális integráció és területi együttműködés

13 05 63 01

Határokon átnyúló együttműködés (CBC) – Hozzájárulás az 1b. alfejezetből
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

25 050 502

Kifizetések

25 050 502

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

17 541 591

Kifizetések

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat a területi együttműködés célkitűzés keretében a 2014–2020-as programozási időszakban az
Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA II) alapján folytatott határokon átnyújtott együttműködéshez nyújtott ERFAtámogatás fedezésére szolgál.

2016.2.24.

HU

L 48/1039

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
13. CÍM — REGIONÁLIS ÉS VÁROSPOLITIKA

13 05. ALCÍM — ELŐCSATLAKOZÁSI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ – REGIONÁLIS FEJLESZTÉS, VALAMINT REGIONÁLIS ÉS TERÜLETI
EGYÜTTMŰKÖDÉS (folytatás)

13 05 63

(folytatás)

13 05 63 01

(folytatás)
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket –, valamint szervezetek vagy
természetes személyek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.

Jogalap

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatásra
vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 2013. december 17-i 1299/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelet
és különösen annak 4. cikke (HL L 347., 2013.12.20., 259. o.).
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és
Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347.,
2013.12.20., 320. o.).
Az IPA II Előcsatlakozási Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 231/2014/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 11. o.).

13 05 63 02

Határokon átnyúló együttműködés (CBC) – Hozzájárulás a 4. fejezetből
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

25 050 502

Kifizetések

25 050 502

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

17 541 590

Kifizetések

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések

Az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA II) keretében az előirányzat a 231/2014/EU rendelet I. mellékletében
felsorolt kedvezményezettek, a tagállamok és – adott esetben – a harmadik országok részvételével zajló regionális
integráció és területi együttműködés konkrét célkitűzéseinek támogatására szolgál az Európai Szomszédsági Támogatási
Eszköz létrehozásáról szóló 232/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási körén belül.
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BIZOTTSÁG
13. CÍM — REGIONÁLIS ÉS VÁROSPOLITIKA

13 05. ALCÍM — ELŐCSATLAKOZÁSI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ – REGIONÁLIS FEJLESZTÉS, VALAMINT REGIONÁLIS ÉS TERÜLETI
EGYÜTTMŰKÖDÉS (folytatás)

13 05 63

(folytatás)

13 05 63 02

(folytatás)
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket –, valamint szervezetek vagy
természetes személyek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.
Jogalap
Az IPA II Előcsatlakozási Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 231/2014/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 11. o.) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésének d) pontja.
Az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 232/2014/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 27. o.).

2016.2.24.

HU
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BIZOTTSÁG
13. CÍM — REGIONÁLIS ÉS VÁROSPOLITIKA

13 06. ALCÍM — SZOLIDARITÁSI ALAP
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

13 06

SZOLIDARITÁSI ALAP

13 06 01

Segítségnyújtás a
tagállamoknak jelentős
természeti katasztrófák
esetén, amelyek komoly
következményekkel
járnak az életkörülményekre, a természeti
környezetre vagy a
gazdaságra

9

50 000 000

50 000 000

Segítségnyújtás a csatlakozási tárgyalásokat
folytató államoknak
jelentős természeti
katasztrófák esetén,
amelyek komoly következményekkel járnak az
életkörülményekre, a
természeti környezetre
vagy a gazdaságra

9

p.m.

p.m.

50 000 000

50 000 000

13 06 02

13 06. alcím – Összesen

13 06 01

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

82 780 615 149 280 978

p.m.

60 224 605

82 780 615 209 505 583

% 2014–
2016. évi
kifizetések

Kifizetések

0,— 400 805 676,—

0,—

801,61

0,—

0,— 400 805 676,—

801,61

Segítségnyújtás a tagállamoknak jelentős természeti katasztrófák esetén, amelyek komoly következményekkel járnak
az életkörülményekre, a természeti környezetre vagy a gazdaságra
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

50 000 000

Kifizetések

50 000 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

82 780 615

Kifizetések

149 280 978

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

400 805 676,—

Megjegyzések
A jogcímcsoport célja, hogy rögzítse a tagállamokban előforduló nagyobb katasztrófák esetén az Unió Szolidaritási
Alapjának igénybevételéből eredő előirányzatokat. A támogatást főként természeti katasztrófákkal kapcsolatban kell
nyújtani, azonban – amennyiben azt a helyzet sürgőssége indokolja – a támogatás a megítélt pénzügyi segítségnyújtás
felhasználására vonatkozóan meghatározott határidővel is biztosítható az érintett tagállamok számára, a kedvezményezett államok számára pedig elő kell írni, hogy igazolják a kapott támogatás felhasználását. Vissza kell téríteni az
olyan támogatást, amelyet később harmadik fél például „a szennyező fizet” elve alapján visszatérít, vagy amely a károk
végösszegét meghaladja.
Az előleg kivételével az előirányzatok elosztásáról külön költségvetés-módosítás elfogadásával születik majd döntés,
amelynek kizárólagos célja az Európai Unió Szolidaritási Alapjának mozgósítása.
Jogalap
A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom
tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.) és különösen annak 10. cikke.
Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló 2012/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló,
2014. május 15-i 661/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 189., 2014.6.27., 143. o.).
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BIZOTTSÁG
13. CÍM — REGIONÁLIS ÉS VÁROSPOLITIKA

13 06. ALCÍM — SZOLIDARITÁSI ALAP (folytatás)

13 06 02

Segítségnyújtás a csatlakozási tárgyalásokat folytató államoknak jelentős természeti katasztrófák esetén, amelyek
komoly következményekkel járnak az életkörülményekre, a természeti környezetre vagy a gazdaságra
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

p.m.

p.m.

p.m.

Kifizetések

60 224 605

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
A jogcímcsoport célja, hogy rögzítse az uniós csatlakozási tárgyalásokat folytató országokban előforduló nagyobb
katasztrófák esetén az Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéből eredő előirányzatokat. A támogatást főként
természeti katasztrófákkal kapcsolatban kell nyújtani, azonban – amennyiben azt a helyzet sürgőssége indokolja – a
támogatás a megítélt pénzügyi segítségnyújtás felhasználására vonatkozóan meghatározott határidővel is biztosítható az
érintett országok számára, a kedvezményezett országok számára pedig elő kell írni, hogy igazolják a kapott támogatás
felhasználását. Vissza kell téríteni az olyan támogatást, amelyet később harmadik fél például „a szennyező fizet” elve
alapján visszatérít, vagy amely a károk végösszegét meghaladja.
Az előirányzatok elosztásáról külön költségvetés-módosítás elfogadásával születik döntés, amelynek kizárólagos célja az
Európai Unió Szolidaritási Alapjának mozgósítása.
Jogalap
A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom
tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.) és különösen annak 10. cikke.
Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló 2012/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló,
2014. május 15-i 661/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 189., 2014.6.27., 143. o.).
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BIZOTTSÁG
13. CÍM — REGIONÁLIS ÉS VÁROSPOLITIKA

13 07. ALCÍM — TÁMOGATÁSI RENDELET
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

13 07

TÁMOGATÁSI
RENDELET

13 07 01

Pénzügyi támogatás a
ciprusi török közösség
gazdasági fejlődésének
előmozdítására
13 07. alcím –
Összesen

13 07 01

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

%
2014–2016.
évi
kifizetések

PK

Kötelezettségvállalások

4

33 212 000 23 782 000 30 600 000 18 722 539 32 961 900,27 21 016 074,58

88,37

33 212 000 23 782 000 30 600 000 18 722 539 32 961 900,27 21 016 074,58

88,37

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Pénzügyi támogatás a ciprusi török közösség gazdasági fejlődésének előmozdítására
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

33 212 000

Kifizetések

23 782 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

30 600 000

Kifizetések

18 722 539

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

32 961 900,27

Kifizetések

21 016 074,58

Megjegyzések
Korábbi 22 03 01. jogcímcsoport
Az előirányzat lehetővé teszi majd a 389/2006/EK rendelet keretében nyújtott támogatás folytatását annak érdekében,
hogy előmozdítható legyen Ciprus újraegyesítése a ciprusi török közösség gazdasági fejlődésének ösztönzése által,
különös tekintettel a gazdasági integrációra, amely az említett rendeletben meghatározott területeket, nevezetesen a
vidékfejlesztési intézkedéseket, az infrastrukturális átalakításokat, a megegyezést és bizalomépítést elősegítő intézkedéseket, valamint a tagállamok által a ciprusi török diákok számára meghirdetett ösztöndíjakat érinti. A TAIEX eszközt a
jogi szövegek előkészítéséhez alkalmazzák az uniós vívmányoknak az újraegyesítésről szóló, bármely politikai
megegyezést követő azonnali alkalmazására való felkészülés során.
Az előirányzat lehetővé fogja tenni az eltűnt személyekkel foglalkozó bizottság tevékenységének fokozását elősegítő
uniós pénzügyi támogatás folytatását annak érdekében, hogy az eltűnt személyek gyorsabb azonosítására vonatkozó
stratégiai célok megvalósuljanak, illetve hogy a kulturális örökség mindkét közösséget képviselő szakmai bizottságának
határozatait – amelyeknek kisebbségi projektekre is ki kell terjedniük - végre lehessen hajtani.
Az előirányzatokat többek között a korábbi előirányzatokból finanszírozott munkák, ellátások és támogatások
eredményének fenntartására kell felhasználni. Folytatódhatnak továbbá a közösség civil társadalmán belüli különböző
kedvezményezetteknek – nem kormányzati szervezeteknek, diákoknak és tanároknak, iskoláknak, mezőgazdasági
termelőknek, kisfalvaknak, magánszektornak – címzett támogatási programok. E tevékenységek célja a társadalmigazdasági fejlődés, és elő kell segíteniük az újraegyesítést. Amennyiben lehetséges, elsőbbséget kell adni a két közösség
közti összeköttetést megteremtő és bizalomépítő megbékélési projekteknek. Ezek az intézkedések hangsúlyozzák a
ciprusi rendezés és újraegyesítés iránti erős uniós óhajt és elkötelezettséget.
Jogalap
A ciprusi török közösség gazdasági fejlődésének ösztönzését elősegítő pénzügyi támogatási keret létrehozásáról és az
Európai Újjáépítési Ügynökségről szóló 2667/2000/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2006. február 27-i 389/
2006/EK tanácsi rendelet (HL L 65., 2006.3.7., 5. o.).
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BIZOTTSÁG
14. CÍM — ADÓÜGY ÉS VÁMUNIÓ

14. CÍM
ADÓÜGY ÉS VÁMUNIÓ
Az előirányzatok (2016 és 2015) és az egyenleg (2014) általános összegzése
2016. évi előirányzatok

Cím
Alcím

Megnevezés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

AZ „ADÓÜGY ÉS VÁMUNIÓ”
SZAKPOLITIKAI TERÜLET
IGAZGATÁSI KIADÁSAI

57 950 251

57 950 251

57 088 560

57 088 560

57 985 164,83

57 985 164,83

14 02

VÁM

72 848 000

66 615 000

69 897 552

52 262 325

67 552 293,99

49 756 899,03

14 03

ADÓÜGY

32 449 000

31 500 000

31 146 800

25 084 478

30 994 280,16

25 983 453,03

14 04

SZAKPOLITIKAI STRATÉGIA ÉS
KOORDINÁCIÓ

3 200 000

3 200 000

3 100 000

2 697 521

2 999 999,25

2 689 985,05

14. cím – Összesen

166 447 251

159 265 251

161 232 912

14 01

137 132 884 159 531 738,23 136 415 501,94
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14. CÍM
ADÓÜGY ÉS VÁMUNIÓ

14 01. ALCÍM — AZ „ADÓÜGY ÉS VÁMUNIÓ” SZAKPOLITIKAI TERÜLET IGAZGATÁSI KIADÁSAI

Az 1., 2., 3. és 5. jogcímcsoport részletezése a(z) XX 01. fejezetben található.
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

PK

14 01

AZ „ADÓÜGY ÉS VÁMUNIÓ”
SZAKPOLITIKAI TERÜLET IGAZGATÁSI KIADÁSAI

14 01 01

Az „Adóügy és vámunió” szakpolitikai területen foglalkoztatott
tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások 5,2

14 01 02

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

46 896 945

45 992 775

46 273 326,05

98,67

Az „Adóügy és vámunió” szakpolitikai területen foglalkoztatott
külső munkatársakkal
kapcsolatos és egyéb igazgatási
kiadások

14 01 02 01 Külső munkatársak

5,2

5 188 752

5 245 171

5 222 623,04

100,65

14 01 02 11 Egyéb igazgatási kiadások

5,2

2 671 540

2 730 714

2 950 826,09

110,45

7 860 292

7 975 885

8 173 449,13

103,98

5,2

2 993 014

2 919 900

3 340 393,20

111,61

14 01 04 01 A Vám támogatási kiadásai

1,1

100 000

100 000

99 996,45

100,00

14 01 04 02 A Fiscalis támogatási kiadásai

1,1

100 000

100 000

98 000,—

98,00

14 01 04. jogcímcsoport –
Részösszeg

200 000

200 000

197 996,45

99,00

14 01. alcím – Összesen

57 950 251

57 088 560

57 985 164,83

100,06

14 01 02. jogcímcsoport –
Részösszeg
14 01 03

14 01 04

14 01 01

Az „Adóügy és vámunió” szakpolitikai terület információs és
kommunikációs technológiai
eszközökkel és szolgáltatásokkal
kapcsolatos kiadásai
Az „Adóügy és vámunió” szakpolitikai terület tevékenységeihez és
programjaihoz kapcsolódó támogatási kiadások

Az „Adóügy és vámunió” szakpolitikai területen foglalkoztatott tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal
kapcsolatos kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

46 896 945

2015. évi előirányzatok

45 992 775

2014. évi teljesítés

46 273 326,05
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BIZOTTSÁG
14. CÍM — ADÓÜGY ÉS VÁMUNIÓ

14 01. ALCÍM — AZ „ADÓÜGY ÉS VÁMUNIÓ” SZAKPOLITIKAI TERÜLET IGAZGATÁSI KIADÁSAI (folytatás)

14 01 02

Az „Adóügy és vámunió” szakpolitikai területen foglalkoztatott külső munkatársakkal kapcsolatos és egyéb
igazgatási kiadások

14 01 02 01

Külső munkatársak
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

5 188 752

14 01 02 11

2014. évi teljesítés

5 245 171

5 222 623,04

Egyéb igazgatási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

2 671 540

14 01 03

2014. évi teljesítés

2 730 714

2 950 826,09

Az „Adóügy és vámunió” szakpolitikai terület információs és kommunikációs technológiai eszközökkel és
szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásai
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2 993 014

2014. évi teljesítés

2 919 900

3 340 393,20

14 01 04

Az „Adóügy és vámunió” szakpolitikai terület tevékenységeihez és programjaihoz kapcsolódó támogatási kiadások

14 01 04 01

A Vám támogatási kiadásai
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

100 000

2014. évi teljesítés

100 000

99 996,45

Megjegyzések
Az előirányzat az e jogcím alá tartozó program vagy intézkedések célkitűzéseinek eléréséhez közvetlenül kapcsolódó
tanulmányokkal, szakértői találkozókkal, tájékoztatással és kiadványokkal kapcsolatos kiadások, valamint minden más
technikai és igazgatási jellegű segítségnyújtáshoz kapcsolódó kiadás fedezésére szolgál, kivéve a Bizottság által eseti
jellegű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett hatósági feladatokat.
A tagjelölt országok és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételkimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési
rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók, az engedélyezett igazgatási
kiadások és a programra meghatározott teljes előirányzat összegének arányában.
Jogalap
Lásd a 14 02. alcímet.

L 48/1048

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
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14 01. ALCÍM — AZ „ADÓÜGY ÉS VÁMUNIÓ” SZAKPOLITIKAI TERÜLET IGAZGATÁSI KIADÁSAI (folytatás)

14 01 04

(folytatás)

14 01 04 02

A Fiscalis támogatási kiadásai
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

100 000

2014. évi teljesítés

100 000

98 000,—

Megjegyzések
Az előirányzat az e jogcím alá tartozó program vagy intézkedések célkitűzéseinek eléréséhez közvetlenül kapcsolódó
tanulmányokkal, szakértői találkozókkal, tájékoztatással és kiadványokkal kapcsolatos kiadások, valamint minden más
technikai és igazgatási jellegű segítségnyújtáshoz kapcsolódó kiadás fedezésére szolgál, kivéve a Bizottság által eseti
jellegű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett hatósági feladatokat.
A tagjelölt országok és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételkimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési
rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók, az engedélyezett igazgatási
kiadások és a programra meghatározott teljes előirányzat összegének arányában.
Jogalap
Lásd a 14 03. alcímet.
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14. CÍM — ADÓÜGY ÉS VÁMUNIÓ

14 02. ALCÍM — VÁM
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

14 02

VÁM

14 02 01

A vámunió
működésének és
modernizációjának
támogatása

14 02 02

14 02 51

PK

Kötelezettségvállalások

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

%
2014–2016.
évi
kifizetések

Kifizetések

1,1 71 733 000 57 000 000 68 801 000 37 809 192 66 289 812,94 12 005 412,31

Nemzetközi vámügyi
szervezetekben való
tagság

4

Korábbi vámügyi
programok lezárása

1,1

14 02. alcím –
Összesen

14 02 01

2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

1 115 000

1 071 531,67

96,10

190 949,38 36 679 955,05

431,53

72 848 000 66 615 000 69 897 552 52 262 325 67 552 293,99 49 756 899,03

74,69

p.m.

1 115 000

8 500 000

1 096 552

p.m.

985 479

1 071 531,67

21,06

13 467 654

A vámunió működésének és modernizációjának támogatása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

71 733 000

Kifizetések

57 000 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

68 801 000

Kifizetések

37 809 192

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

66 289 812,94

Kifizetések

12 005 412,31

Megjegyzések
Az előirányzat a Vám 2020 program végrehajtására fordított kiadások fedezésére szolgál, különös tekintettel a közös
fellépések, valamint az IT-kapacitás és a humánkompetenciák fejlesztésének finanszírozására.
Különösen a következőket fedezi:
— az európai információs rendszerek uniós összetevőinek beszerzési, fejlesztési, karbantartási, üzemeltetési és
minőség-ellenőrzési költségei. Az európai információs rendszerek uniós összetevői a következők: 1. olyan ITeszközök, mint a hardver, a szoftver, valamint a rendszerek hálózati kapcsolatai, beleértve a kapcsolódó adatinfrastruktúrát; 2. a rendszerek fejlesztéséhez, karbantartásához, tökéletesítéséhez, valamint üzemeltetéséhez
szükséges IT-szolgáltatások; 3. és bármilyen más olyan elem, amelyet hatékonysági, biztonsági vagy racionalizációs
okokból a Bizottság a részt vevő országok tekintetében közös elemként határoz meg,
— szemináriumokhoz, műhelytalálkozókhoz, projektcsoportokhoz, szakmai látogatásokhoz, monitoringtevékenységekhez, szakértői csoportokhoz, igazgatási kapacitásépítéshez és támogató tevékenységekhez, tanulmányokhoz és
kommunikációs projektekhez kapcsolódó kiadások,
— közös képzési tevékenységek végrehajtásához kapcsolódó költségek,
— a program irányításához és céljainak eléréséhez szükséges előkészítő, monitoring-, ellenőrzési, audit- és értékelési
tevékenységekkel kapcsolatban felmerülő kiadások,
— a program által lefedett szakterületeket és célokat támogató bármely egyéb tevékenység költségei.
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BIZOTTSÁG
14. CÍM — ADÓÜGY ÉS VÁMUNIÓ

14 02. ALCÍM — VÁM (folytatás)

14 02 01

(folytatás)
Feltéve, hogy a csatlakozó országok, a tagjelölt országok és az előcsatlakozási stratégiák keretében kedvezményezett
potenciális tagjelöltek, valamint az európai szomszédságpolitika partnerországainak vonatkozó jogszabályai és közigazgatási gyakorlata megfelelő mértékben közelíti az Unióét, az ezen országok által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételkimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési
rendelet 21. cikke (2) bekezdése e)–f) pontjának megfelelően további előirányzatok nyújthatók.
A vám-együttműködési megállapodásokban részt vevő – nem a tagjelölt országok vagy a nyugat-balkáni potenciális
tagjelöltek körébe tartozó – harmadik országoktól származó, a bevételkimutatás 6 0 3 2. jogcíme alá tartozó
bevételekből a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdése e)–f) pontjával összhangban további előirányzatok
nyújthatók, amelyeket ebbe a jogcímcsoportba kell bevezetni.
Jogalap
A 2014 és 2020 közötti időszakra szóló, európai uniós vámügyi cselekvési program (Vám 2020) létrehozásáról,
valamint a 624/2007/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1294/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 209. o.) és különösen annak 5. cikke.

14 02 02

Nemzetközi vámügyi szervezetekben való tagság
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

1 115 000

1 115 000

Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

1 096 552

985 479

Kötelezettségvállalások

1 071 531,67

Kifizetések

1 071 531,67

Megjegyzések
Az előirányzat az Unió által a Vámigazgatások Világszervezete részére fizetett hozzájárulások fedezésére szolgál.
Jogalap
Az Európai Közösségeknek a Vámigazgatások Világszervezetében való tagságából eredő jogok és kötelezettségek
ideiglenes gyakorlásáról szóló, 2007. június 25-i 2007/668/EK tanácsi határozat (HL L 274., 2007.10.18., 11. o.).

14 02 51

Korábbi vámügyi programok lezárása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

8 500 000

Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

13 467 654

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

190 949,38

Kifizetések

36 679 955,05
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BIZOTTSÁG
14. CÍM — ADÓÜGY ÉS VÁMUNIÓ

14 02. ALCÍM — VÁM (folytatás)

14 02 51

(folytatás)

Megjegyzések

Az előirányzat az előző évekből fennmaradt kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.
A tagjelölt országok és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételkimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési
rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók.
A vám-együttműködési megállapodásokban részt vevő – nem a tagjelölt országok vagy a nyugat-balkáni potenciális
tagjelöltek körébe tartozó – harmadik országoktól származó, a bevételkimutatás 6 0 3 2. jogcíme alá tartozó
bevételekből a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdése e)–g) pontjával összhangban további előirányzatok
nyújthatók, amelyeket ebbe a jogcímcsoportba kell bevezetni.

Jogalap

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdésében szereplő, a Bizottság intézményi szintű előjogaiból eredő
feladat.
A Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június
28-i 1999/468/EK tanácsi határozat (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.).
Az Európai Közösség és Svájc között levélváltás formájában létrejött, az egységes árutovábbítási eljárásról szóló
egyezmény keretében a közös kommunikációs hálózat/közös rendszerinterfész (CCN/CSI) kiterjesztéséről szóló megállapodás megkötéséről szóló, 2000. március 30-i 2000/305/EK tanácsi határozat (HL L 102., 2000.4.27., 50. o.).
Az Európai Közösség és Norvégia között levélváltás formájában létrejött, a közös kommunikációs hálózatnak/közös
rendszerinterfésznek (CCN/CSI) az egységes árutovábbítási eljárásról szóló egyezmény keretében történő bővítéséről
szóló megállapodás megkötéséről szóló, 2000. július 31-i 2000/506/EK tanácsi határozat (HL L 204., 2000.8.11., 35.
o.).
A Közösségen belüli vámokra vonatkozó cselekvési program (Vám 2007) elfogadásáról szóló, 2003. február 11-i 253/
2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 36., 2003.2.12., 1. o.).
A közösségi vámügyi cselekvési program (Vám 2013) létrehozásáról szóló, 2007. május 23-i 624/2007/EK európai
parlamenti és tanácsi határozat (HL L 154., 2007.6.14., 25. o.).
A papírmentes vámkezelési és kereskedelmi környezetről szóló, 2008. január 15-i 70/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi határozat (HL L 23., 2008.1.26., 21. o.).
A Közösségi Vámkódex létrehozásáról (Modernizált Vámkódex) szóló, 2008. április 23-i 450/2008/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 145., 2008.6.4., 1. o.).
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BIZOTTSÁG
14. CÍM — ADÓÜGY ÉS VÁMUNIÓ

14 03. ALCÍM — ADÓÜGY
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

14 03

ADÓÜGY

14 03 01

Az adórendszerek megfelelő
működésének javítása
1,1 31 449 000 27 500 000 31 025 000 19 488 194 30 872 480,16

14 03 02

Nemzetközi adóügyi szervezetekben való tagság

14 03 51

Korábbi vámügyi
programok lezárása

14 03 77

Kísérleti projektek és
előkészítő intézkedések

14 03 77 01

Kísérleti projekt – Digitális
adóügyi oktatás és adófizetés

14 03 77 02

4

p.m.

1,1

p.m.

1,1

500 000

250 000

Kísérleti projekt – Kapacitásépítés, programalapú
fejlesztés és kommunikáció
az adókikerülés, az adókijátszás és az adócsalás elleni
küzdelemmel összefüggésben
1,1

500 000

250 000

1 000 000

500 000

14 03 77. jogcímcsoport –
Részösszeg
14 03. alcím – Összesen

14 03 01

p.m.

121 800

3 500 000

109 462

p.m.

5 486 822

Kifizetések

6 417 407,95

121 800,—

% 2014–
2016. évi
kifizetések

23,34

0,—

0,— 19 566 045,08 559,03

32 449 000 31 500 000 31 146 800 25 084 478 30 994 280,16 25 983 453,03

82,49

Az adórendszerek megfelelő működésének javítása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

31 449 000

Kifizetések

27 500 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

31 025 000

Kifizetések

19 488 194

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

30 872 480,16

Kifizetések

6 417 407,95

Megjegyzések
Az előirányzat a Fiscalis 2020 program végrehajtására fordított kiadások fedezésére szolgál, különös tekintettel a közös
fellépések, valamint az IT-kapacitás és a humánkompetenciák fejlesztésének finanszírozására.
Különösen a következőket fedezi:
— az európai információs rendszerek uniós összetevőinek beszerzési, fejlesztési, karbantartási, üzemeltetési és
minőség-ellenőrzési költségei. Az európai információs rendszerek uniós összetevői a következők: 1. olyan ITeszközök, mint a hardver, a szoftver, valamint a rendszerek hálózati kapcsolatai, beleértve a kapcsolódó adatinfrastruktúrát; 2. a rendszerek fejlesztéséhez, karbantartásához, tökéletesítéséhez, valamint üzemeltetéséhez
szükséges IT-szolgáltatások; 3. és bármilyen más olyan elem, amelyet hatékonysági, biztonsági vagy racionalizációs
okokból a Bizottság a részt vevő országok tekintetében közös elemként határoz meg,
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BIZOTTSÁG
14. CÍM — ADÓÜGY ÉS VÁMUNIÓ

14 03. ALCÍM — ADÓÜGY (folytatás)

14 03 01

(folytatás)
— szemináriumokhoz, műhelytalálkozókhoz, projektcsoportokhoz, két- vagy többoldalú ellenőrzésekhez, szakmai
látogatásokhoz, szakértői csoportokhoz, közigazgatási kapacitásépítéshez és támogató tevékenységekhez, tanulmányokhoz és kommunikációs projektekhez kapcsolódó kiadások,
— közös képzési tevékenységek végrehajtásához kapcsolódó költségek,
— a program irányításához és céljainak eléréséhez szükséges előkészítő, monitoring-, ellenőrzési, audit- és értékelési
tevékenységekkel kapcsolatban felmerülő kiadások,
— a program által lefedett prioritásokat és célokat támogató bármely egyéb szükséges tevékenység költségei.
Feltéve, hogy a csatlakozó országok, a tagjelölt országok és az előcsatlakozási stratégiák keretében kedvezményezett
potenciális tagjelöltek, valamint az európai szomszédságpolitika partnerországainak vonatkozó jogszabályai és közigazgatási gyakorlata megfelelő mértékben közelíti az Unióét, az ezen országok által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételkimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési
rendelet 21. cikke (2) bekezdése e)–g) pontjának megfelelően további előirányzatok nyújthatók.
A vám-együttműködési megállapodásokban részt vevő – nem a tagjelölt országok vagy a nyugat-balkáni potenciális
tagjelöltek körébe tartozó – harmadik országoktól származó, a bevételkimutatás 6 0 3 2. jogcíme alá tartozó
bevételekből a költségvetési rendelet 21. cikkének (1) bekezdésével összhangban további előirányzatok nyújthatók,
amelyeket ebbe a jogcímcsoportba kell bevezetni.
Jogalap
A 2014 és 2020 közötti időszakra szóló, az európai unióbeli adórendszerek működésének javítását célzó cselekvési
program (Fiscalis 2020) létrehozásáról, valamint az 1482/2007/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013.
december 11-i 1286/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 25. o.) és különösen
annak 5. cikke.

14 03 02

Nemzetközi adóügyi szervezetekben való tagság
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

121 800

2014. évi teljesítés

Kifizetések

109 462

Kötelezettségvállalások

121 800,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat az Unió által a Nemzetközi Adóügyi Párbeszéd (ITD) részére fizetett hozzájárulások fedezésére szolgál.
Jogi hivatkozások
A Bizottság 2008. június 4-i határozata a Közösség részvételéről a nemzetközi adóügyi párbeszédben.
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BIZOTTSÁG
14. CÍM — ADÓÜGY ÉS VÁMUNIÓ

14 03. ALCÍM — ADÓÜGY (folytatás)

14 03 51

Korábbi vámügyi programok lezárása

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

3 500 000

Kötelezettségvállalások

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

5 486 822

Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

19 566 045,08

Megjegyzések

Az előirányzat az előző évekből fennmaradt kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.

A tagjelölt országok és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételkimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési
rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók.

A vám-együttműködési megállapodásokban részt vevő – nem a tagjelölt országok vagy a nyugat-balkáni potenciális
tagjelöltek körébe tartozó – harmadik országoktól származó, a bevételkimutatás 6 0 3 2. jogcíme alá tartozó
bevételekből a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdése e)–g) pontjával összhangban további előirányzatok
nyújthatók, amelyeket ebbe a jogcímcsoportba kell bevezetni.

Jogalap

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdésében szereplő, a Bizottság intézményi szintű előjogaiból eredő
feladat.

A jövedékiadó-köteles termékek mozgásának és megfigyelésének számítógépesítéséről szóló, 2003. június 16-i 1152/
2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 162., 2003.7.1., 5. o.).

A hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről, valamint a 218/92/EGK rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2003. október 7-i 1798/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 264., 2003.10.15., 1. o.).

A belső piac adózási rendszerei működésének javítását célzó közösségi program (Fiscalis 2013 program) létrehozásáról
szóló, 2007. december 11-i 1482/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 330., 2007.12.15., 1. o.).
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BIZOTTSÁG
14. CÍM — ADÓÜGY ÉS VÁMUNIÓ

14 03. ALCÍM — ADÓÜGY (folytatás)

14 03 77

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

14 03 77 01

Kísérleti projekt – Digitális adóügyi oktatás és adófizetés
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

500 000

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

250 000

Megjegyzések
E projekt európai hálózatba szervezi az online adóügyi oktatást és digitális adófizetést előmozdító nemzeti és helyi
szereplőket. A bevált gyakorlatok és kampánymodellek cseréjével a szakértői csoport egy európai online és szociálismédia-kampányt dolgoz ki, melynek célja az adófizetési arányok javítása. A projekt eredményeképp létrejön egy
felhasználóbarát és a fiataloknak tetsző online platform egy off line alkalmazással és oktatószoftverrel kiegészítve,
egyéni és intézményi felhasználók – pl. iskolák – számára.
A projekt az európai polgárok – különösen a fiatalok – adóügyi ismereteinek bővítését, valamint az adókijátszás és
adócsalás Európa-szerte történő visszaszorítását célozza. A projekt értékeli továbbá az adóügyi ismeretterjesztés és a
szociális média adófizetési hajlandóságra gyakorolt hatását.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
14 03 77 02

Kísérleti projekt – Kapacitásépítés, programalapú fejlesztés és kommunikáció az adókikerülés, az adókijátszás és az
adócsalás elleni küzdelemmel összefüggésben
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

500 000

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

250 000

Megjegyzések
A kísérleti projekt hozzájárul civil szervezetek széles körének – többek között az adócsalás és az adókikerülés elleni
küzdelemben aktívan részt nem vevő néhány új szereplő – megerősítéséhez, európai adózási szabályokkal kapcsolatos
szakértelmük és kapacitásuk kiépítéséhez, a figyelemfelkeltésre irányuló erőfeszítések fokozásához, valamint az
adókikerülés, az adókijátszás és az adócsalás elleni küzdelmet szolgáló eszközök kidolgozásához.
A Luxleaks- és a Swissleaks-botrányok által feltárt kihívások fényében úgy tűnik, hogy számos szervezet (fogyasztói
szervezetek, nem kormányzati szervezetek, szakszervezetek, tudományos közösségek stb.) uniós szintű kapacitását
növelni kell e téren. A kutatás, a képzés és a figyelemfelkeltés terén végzett megerősített kapacitásépítés, a szövetségek
kiépítése (például az újságírókkal), valamint a civil szakemberek adókikerülés, adókijátszás és adócsalás elleni fellépések
megtervezésébe, végrehajtásába és hirdetésébe való erőteljesebb bevonása szinergiákat teremtene az Unió jelenlegi
erőfeszítéseivel a multinacionális cégek általi visszaélésszerű gyakorlatok, például az agresszív adótervezés, valamint a
tehetős magánszemélyek általi adókijátszás felszámolására.

L 48/1056

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
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14 03. ALCÍM — ADÓÜGY (folytatás)

14 03 77

(folytatás)

14 03 77 02

(folytatás)
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

14 04. ALCÍM — SZAKPOLITIKAI STRATÉGIA ÉS KOORDINÁCIÓ
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

14 04

SZAKPOLITIKAI
STRATÉGIA ÉS KOORDINÁCIÓ

14 04 01

A belső piac megvalósítása és fejlesztése
14 04. alcím –
Összesen

14 04 01

2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

2014. évi teljesítés

%
2014–2016.
évi
kifizetések

PK

Kötelezettségvállalások

1,1

3 200 000

3 200 000

3 100 000

2 697 521

2 999 999,25

2 689 985,05

84,06

3 200 000

3 200 000

3 100 000

2 697 521

2 999 999,25

2 689 985,05

84,06

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

A belső piac megvalósítása és fejlesztése
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

3 200 000

Kifizetések

3 200 000

Kötelezettségvállalások

3 100 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

2 697 521

Kötelezettségvállalások

2 999 999,25

Kifizetések

2 689 985,05

Megjegyzések
Az előirányzat az ezen jogcímcsoport alá tartozó program vagy intézkedések célkitűzéseinek eléréséhez közvetlenül
kapcsolódó tanulmányokkal, szakértői találkozókkal, tájékoztatással és kiadványokkal kapcsolatos kiadások, valamint
minden más technikai és igazgatási jellegű segítségnyújtáshoz kapcsolódó kiadás fedezésére szolgál, kivéve a Bizottság
által eseti jellegű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett hatósági feladatokat.
Ez az előirányzat a belső piac létrehozásához, működéséhez és fejlesztéséhez hozzájáruló intézkedésekkel kapcsolatban
felmerülő kiadások fedezésére szolgál.
Támogatja az uniós vámpolitikát és adópolitikát, és olyan fellépéseket is magában foglal, amelyek a Vám 2020 és a
Fiscalis 2020 programok által nem finanszírozhatók.
Az adózás és a vámok területén ez az előirányzat elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál:
— konzultációk, tanulmányok, elemzések és hatásvizsgálatok költségei,
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BIZOTTSÁG
14. CÍM — ADÓÜGY ÉS VÁMUNIÓ

14 04. ALCÍM — SZAKPOLITIKAI STRATÉGIA ÉS KOORDINÁCIÓ (folytatás)

14 04 01

(folytatás)
— vámbesorolással kapcsolatos tevékenységek és adatszerzés,
— szoftverberuházások,
— reklám-, figyelemfelkeltő és képzési anyagok előállítása és fejlesztése.
Jogalap
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdésében szereplő, a Bizottság intézményi szintű előjogaiból eredő
feladat.
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15. CÍM — OKTATÁS ÉS KULTÚRA

15. CÍM
OKTATÁS ÉS KULTÚRA
Az előirányzatok (2016 és 2015) és az egyenleg (2014) általános összegzése
2016. évi előirányzatok

Cím

Megnevezés

Alcím
15 01

AZ „OKTATÁS ÉS KULTÚRA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL
KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK

15 02

ERASMUS+

15 03

HORIZONT 2020

15 04

KREATÍV EURÓPA
15. cím – Összesen

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

116 708 999

116 708 999

118 332 255

118 332 255

121 546 664,59

121 546 664,59

1 701 213 173

1 770 438 678

1 571 334 000

1 352 130 023

1 789 991 909,89

1 476 601 114,86

993 834 081

1 064 324 156

991 450 783

993 045 813

1 090 726 663,55

852 130 217,62

77 506 000

79 280 220

64 059 000

59 851 576

66 084 459,53

62 146 941,94

2 889 262 253

3 030 752 053

2 745 176 038

2 523 359 667

3 068 349 697,56

2 512 424 939,01
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15. CÍM
OKTATÁS ÉS KULTÚRA

15 01. ALCÍM — AZ „OKTATÁS ÉS KULTÚRA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

Az 1., 2., 3. és 5. jogcímcsoport részletezése a(z) XX 01. fejezetben található.
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

PK

15 01

AZ „OKTATÁS ÉS KULTÚRA”
SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL
KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK

15 01 01

Az „Oktatás és kultúra” szakpolitikai területen foglalkoztatott
tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások 5,2

15 01 02

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

45 708 312

45 046 795

46 389 438,68

101,49

Az „Oktatás és kultúra” szakpolitikai területen foglalkoztatott
külső munkatársakkal
kapcsolatos és egyéb igazgatási
kiadások

15 01 02 01 Külső munkatársak

5,2

3 298 903

3 743 403

3 239 199,66

98,19

15 01 02 11 Egyéb igazgatási kiadások

5,2

2 337 864

3 593 687

4 499 755,12

192,47

5 636 767

7 337 090

7 738 954,78

137,29

5,2

2 917 154

2 859 843

3 352 338,98

114,92

1,1

10 444 400

11 000 000

11 600 887,85

111,07

831 020

806 970

838 502,37

100,90

11 275 420

11 806 970

12 439 390,22

110,32

2 048 214

2 093 307

1 896 047,99

92,57

15 01 02. jogcímcsoport –
Részösszeg
15 01 03

15 01 04

Az „Oktatás és kultúra” szakpolitikai terület információs és
kommunikációs technológiai
eszközökkel és szolgáltatásokkal
kapcsolatos kiadásai
Az „Oktatás és kultúra” szakpolitikai terület tevékenységeihez és
programjaihoz kapcsolódó támogatási kiadások

15 01 04 01 Az Erasmus+ program támogatási
kiadásai
15 01 04 02 A Kreatív Európa Program –
Kultúra alprogram támogatási
kiadásai

3

15 01 04. jogcímcsoport –
Részösszeg
15 01 05

Az „Oktatás és kultúra” szakpolitikai területen a kutatási és
innovációs programokkal
összefüggésben felmerülő támogatási kiadások

15 01 05 01 A kutatási és innovációs
programokat végrehajtó tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások –
„Horizont 2020”

1,1
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15 01. ALCÍM — AZ „OKTATÁS ÉS KULTÚRA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

15 01 05

Megnevezés

PK

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

(folytatás)

15 01 05 02 A kutatási és innovációs
programokat végrehajtó külső
munkatársak – „Horizont 2020”

1,1

659 782

653 250

751 473,57

113,90

15 01 05 03 A kutatási és innovációs
programok egyéb igazgatási
kiadásai – „Horizont 2020”

1,1

1 139 250

1 085 000

1 172 702,42

102,94

3 847 246

3 831 557

3 820 223,98

99,30

15 01 05. jogcímcsoport –
Részösszeg
15 01 06

Végrehajtó ügynökségek

15 01 06 01 Oktatási, Audiovizuális és
Kulturális Végrehajtó Ügynökség –
Hozzájárulás az Erasmus+
programból

1,1

26 112 100

26 312 000

25 332 870,—

97,02

15 01 06 02 Oktatási, Audiovizuális és
Kulturális Végrehajtó Ügynökség –
Hozzájárulás a Kreatív Európa
programból

3

12 199 000

12 164 000

12 491 000,—

102,39

38 311 100

38 476 000

37 823 870,—

98,73

15 01 06. jogcímcsoport –
Részösszeg
15 01 60

Könyvtár és e-források

5,2

2 534 000

2 534 000

2 586 886,56

102,09

15 01 61

Az intézményeknél szervezett
posztgraduális szakmai
gyakorlatok költsége

5,2

6 479 000

6 440 000

7 395 561,39

114,15

116 708 999

118 332 255

121 546 664,59

104,15

15 01. alcím – Összesen

15 01 01

Az „Oktatás és kultúra” szakpolitikai területen foglalkoztatott tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal
kapcsolatos kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

45 708 312

2014. évi teljesítés

45 046 795

46 389 438,68

15 01 02

Az „Oktatás és kultúra” szakpolitikai területen foglalkoztatott külső munkatársakkal kapcsolatos és egyéb
igazgatási kiadások

15 01 02 01

Külső munkatársak
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

3 298 903

2014. évi teljesítés

3 743 403

3 239 199,66
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15 01. ALCÍM — AZ „OKTATÁS ÉS KULTÚRA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

15 01 02

(folytatás)

15 01 02 11

Egyéb igazgatási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2 337 864

15 01 03

2014. évi teljesítés

3 593 687

4 499 755,12

Az „Oktatás és kultúra” szakpolitikai terület információs és kommunikációs technológiai eszközökkel és
szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásai
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2 917 154

2014. évi teljesítés

2 859 843

3 352 338,98

15 01 04

Az „Oktatás és kultúra” szakpolitikai terület tevékenységeihez és programjaihoz kapcsolódó támogatási kiadások

15 01 04 01

Az Erasmus+ program támogatási kiadásai
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

10 444 400

2015. évi előirányzatok

11 000 000

2014. évi teljesítés

11 600 887,85

Megjegyzések
Az előirányzat a program irányításához és a céljainak megvalósításához közvetlenül szükséges előkészítő, nyomonkövetési, ellenőrzési, auditálási és értékelési tevékenységekhez tartozó kiadások fedezésére szolgál, különös tekintettel a
tanulmányokra, szakértői találkozókra, tájékoztatási és kommunikációs tevékenységekre – ideértve az Unió politikai
prioritásainak intézményi kommunikációját is –, amennyiben azok a rendelet általános célkitűzéseivel kapcsolatosak,
továbbá az információfeldolgozásra és -cserére összpontosító IT-hálózatokkal kapcsolatos kiadásokra, valamint a
program igazgatása tekintetében a Bizottság által viselt összes egyéb technikai és adminisztratív segítségnyújtásra.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
A tagjelölt országok és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók, az engedélyezett
igazgatási kiadások és a programra meghatározott teljes előirányzat összegének arányában.
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15 01. ALCÍM — AZ „OKTATÁS ÉS KULTÚRA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

15 01 04

(folytatás)

15 01 04 01

(folytatás)
Az európai szomszédsági térségbe tartozó országok által befizetett, az ezen országok uniós programokban való
részvételére vonatkozó keretmegállapodásoknak megfelelően ezen országokkal meghatározott eljárások szerinti hozzájárulásaiból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók, az engedélyezett igazgatási kiadások és a
programra meghatározott teljes előirányzat összegének arányában.
A Svájci Államszövetség által az uniós programokban való részvétel céljából adott hozzájárulásokból származó, a
bevételi kimutatás 6 0 3 3. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban további előirányzatok nyújthatók, az engedélyezett igazgatási kiadások és a programra meghatározott teljes előirányzat összegének arányában.

Jogalap

Lásd a 15 02. alcímet.
15 01 04 02

A Kreatív Európa Program – Kultúra alprogram támogatási kiadásai
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

831 020

2014. évi teljesítés

806 970

838 502,37

Megjegyzések

Korábbi 15 01 04 02 jogcím (részben)
Az előirányzat a Kreatív Európa program irányításához és a céljainak megvalósításához szükséges előkészítő, nyomonkövetési, ellenőrzési, auditálási és értékelési tevékenységekhez tartozó kiadások fedezésére szolgál; különös tekintettel a
tanulmányokra, szakértői találkozókra, tájékoztatási és kommunikációs tevékenységekre – ideértve az Unió politikai
prioritásainak intézményi kommunikációját is –, amennyiben azok e program általános célkitűzéseivel kapcsolatosak,
továbbá az információfeldolgozásra és -cserére összpontosító IT-hálózatokkal kapcsolatos kiadásokra, valamint a
program igazgatása tekintetében a Bizottság által viselt összes egyéb technikai és adminisztratív segítségnyújtásra.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
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15 01. ALCÍM — AZ „OKTATÁS ÉS KULTÚRA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

15 01 04

(folytatás)

15 01 04 02

(folytatás)
A tagjelölt országok és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók, az engedélyezett
igazgatási kiadások és a programra meghatározott teljes előirányzat összegének arányában.
Az európai szomszédsági térségbe tartozó országok által az ezen országokkal együtt az uniós programokban való
részvételükre vonatkozó keretmegállapodások alapján meghatározott eljárásokkal összhangban az uniós programokban
való részvétel céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből
a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók, az engedélyezett igazgatási kiadások és a programra meghatározott teljes előirányzat összegének arányában.
A Svájci Államszövetség által az uniós programokban való részvétel céljából adott hozzájárulásokból származó, a
bevételi kimutatás 6 0 3 3. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban további előirányzatok nyújthatók, az engedélyezett igazgatási kiadások és a programra meghatározott teljes előirányzat összegének arányában.
Jogalap
Lásd a 15 04. alcímet.

15 01 05

Az „Oktatás és kultúra” szakpolitikai területen a kutatási és innovációs programokkal összefüggésben felmerülő
támogatási kiadások

15 01 05 01

A kutatási és innovációs programokat végrehajtó tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások –
„Horizont 2020”
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2 048 214

2014. évi teljesítés

2 093 307

1 896 047,99

Megjegyzések
Az előirányzat a kutatási és innovációs programokat: a „Horizont 2020” keretprogramot végrehajtó és az engedélyezett
létszámtervek alapján a nem nukleáris programok közvetett cselekvéseivel összefüggésben foglalkoztatott tisztviselőkre
és ideiglenes alkalmazottakra vonatkozó kiadások fedezésére szolgál, beleértve az uniós küldöttségeken foglalkoztatott
tisztviselőket és ideiglenes alkalmazottakat is.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
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BIZOTTSÁG
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15 01. ALCÍM — AZ „OKTATÁS ÉS KULTÚRA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

15 01 05

(folytatás)

15 01 05 01

(folytatás)
Jogalap
Lásd a 15 03. alcímet.

15 01 05 02

A kutatási és innovációs programokat végrehajtó külső munkatársak – „Horizont 2020”
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

659 782

2014. évi teljesítés

653 250

751 473,57

Megjegyzések
Az előirányzat a kutatási és innovációs programokat: a „Horizont 2020” keretprogramot a nem nukleáris programok
közvetett cselekvései vonatkozásában végrehajtó külső munkatársak igénybevételével kapcsolatos kiadások fedezésére
szolgál, beleértve az uniós küldöttségeken alkalmazott külső munkatársakat is..
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
Jogalap
Lásd a 15 03. alcímet.
15 01 05 03

A kutatási és innovációs programok egyéb igazgatási kiadásai – „Horizont 2020”
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 139 250

2014. évi teljesítés

1 085 000

1 172 702,42

Megjegyzések
Az előirányzat a kutatási és innovációs programoknak: a „Horizont 2020” keretprogramnak a nem nukleáris
programok közvetett cselekvései vonatkozásában végzett teljes irányítására vonatkozó egyéb igazgatási kiadások
fedezésére szolgál, beleértve az uniós küldöttségeken alkalmazott munkatársakkal kapcsolatban felmerülő egyéb igazgatási kiadásokat is.
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15 01. ALCÍM — AZ „OKTATÁS ÉS KULTÚRA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

15 01 05

(folytatás)

15 01 05 03

(folytatás)
Az előirányzat az e jogcím alá tartozó program vagy intézkedések célkitűzéseinek eléréséhez közvetlenül kapcsolódó
tanulmányokkal, szakértői találkozókkal, tájékoztatással és kiadványokkal kapcsolatos kiadások, valamint minden más
technikai és igazgatási jellegű segítségnyújtáshoz kapcsolódó kiadás fedezésére szolgál, kivéve a Bizottság által eseti
jellegű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett hatósági feladatokat.
Célja továbbá, hogy fedezze a program vagy projektek meghatározásával, előkészítésével, irányításával, figyelemmel
kísérésével, ellenőrzésével és felülvizsgálatával kapcsolatos technikai és igazgatási jellegű segítségnyújtáshoz, így például
a konferenciákhoz, műhelytalálkozókhoz, szemináriumokhoz, informatikai rendszerek fejlesztéséhez és karbantartásához, kiküldetésekhez, képzésekhez és reprezentációhoz kapcsolódó kiadásokat.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
Jogalap
Lásd a 15 03. alcímet.

15 01 06

Végrehajtó ügynökségek

15 01 06 01

Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség – Hozzájárulás az Erasmus+ programból
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

26 112 100

2015. évi előirányzatok

26 312 000

2014. évi teljesítés

25 332 870,—

Megjegyzések
Az előirányzat az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség azon működési kiadásainak fedezésére szolgál,
amelyek az Ügynökségnek az 1a. fejezetben szereplő Erasmus+ program irányításában való részvételével, a
felsőoktatásban, a szakoktatásban és a szakképzésben megvalósuló együttműködési programok, valamint a
2007–2013-as többéves pénzügyi keretbe tartozó „Fiatalok lendületben” program végrehajtásának irányításával kapcsolatosan merülnek fel.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” 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” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

15 01 06

(folytatás)

15 01 06 01

(folytatás)
A tagjelölt országok és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek által adott hozzájárulásokból származó, a
bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontja szerint további előirányzatok nyújthatók, az engedélyezett igazgatási kiadások és a programra meghatározott
teljes előirányzat összegének arányában.
Az európai szomszédsági térségbe tartozó országok által befizetett, az ezen országok uniós programokban való
részvételére vonatkozó keretmegállapodásoknak megfelelően ezen országokkal meghatározott eljárások szerinti hozzájárulásaiból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók, az engedélyezett igazgatási kiadások és a
programra meghatározott teljes előirányzat összegének arányában.
A Svájci Államszövetség által az uniós programokban való részvétel céljából adott hozzájárulásokból származó, a
bevételi kimutatás 6 0 3 3. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban további előirányzatok nyújthatók, az engedélyezett igazgatási kiadások és a programra meghatározott teljes előirányzat összegének arányában.
Az Ügynökség létszámtervét e szakasz „Személyzet” melléklete tartalmazza.

Jogalap
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.).
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 keretének létrehozásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló, 2006. december 18-i 2006/964/EK
tanácsi határozat (HL L 397., 2006.12.30., 14. o.).
Az „Erasmus+” : elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról, valamint az 1719/2006/EK,
az 1720/2006/EK és az 1298/2008/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1288/2013/
EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 50. o.).

Jogi hivatkozások
Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség létrehozásáról és a 2009/336/EK határozat hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 18-i 2013/776/EU bizottsági végrehajtási határozat (HL L 343., 2013.12.19.,
46. o.).
Az oktatási, audiovizuális és kulturális területen az uniós programok – különösen az uniós költségvetésben szereplő
előirányzatok és az EFA-allokációk felhasználását érintő – végrehajtásához kötődő feladatok elvégzése céljából az
Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségre ruházott hatáskörökről szóló, 2013. december 18-i
C(2013) 9189 bizottsági határozat.
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15 01. ALCÍM — AZ „OKTATÁS ÉS KULTÚRA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

15 01 06

(folytatás)

15 01 06 02

Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség – Hozzájárulás a Kreatív Európa programból
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

12 199 000

2015. évi előirányzatok

12 164 000

2014. évi teljesítés

12 491 000,—

Megjegyzések
Az előirányzat az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség azon működési kiadásainak fedezésére
szolgál, amelyek az Ügynökségnek a 3b. alfejezetben szereplő Kreatív Európa program irányításában való részvételével,
valamint a 2007–2013-as többéves pénzügyi keret irányításával kapcsolatban merülnek fel.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
A tagjelölt országok és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók, az engedélyezett
igazgatási kiadások és a programra meghatározott teljes előirányzat összegének arányában.
Az európai szomszédsági térségbe tartozó országok által az ezen országokkal együtt az uniós programokban való
részvételükre vonatkozó keretmegállapodások alapján meghatározott eljárásokkal összhangban az uniós programokban
való részvétel céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből
a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók, az engedélyezett igazgatási kiadások és a programra meghatározott teljes előirányzat összegének arányában.
A Svájci Államszövetség által az uniós programokban való részvétel céljából adott hozzájárulásokból származó, a
bevételi kimutatás 6 0 3 3. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban további előirányzatok nyújthatók, az engedélyezett igazgatási kiadások és a programra meghatározott teljes előirányzat összegének arányában.
Az Ügynökség létszámtervét e szakasz „Személyzet” melléklete tartalmazza.
Jogalap
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.).
A Kreatív Európa program (2014–2020) létrehozásáról és az 1718/2006/EK, az 1855/2006/EK és az 1041/2009/EK
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1295/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 347., 2013.12.20., 221. o.).
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15. CÍM — OKTATÁS ÉS KULTÚRA

15 01. ALCÍM — AZ „OKTATÁS ÉS KULTÚRA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

15 01 06

(folytatás)

15 01 06 02

(folytatás)

Jogi hivatkozások

Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség létrehozásáról és a 2009/336/EK határozat hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 18-i 2013/776/EU bizottsági végrehajtási határozat (HL L 343., 2013.12.19.,
46. o.).
Az oktatási, audiovizuális és kulturális területen az uniós programok – különösen az uniós költségvetésben szereplő
előirányzatok és az EFA-allokációk felhasználását érintő – végrehajtásához kötődő feladatok elvégzése céljából az
Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségre ruházott hatáskörökről szóló, 2013. december 18-i
C(2013) 9189 bizottsági határozat.

15 01 60

Könyvtár és e-források
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2 534 000

2014. évi teljesítés

2 534 000

2 586 886,56

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— könyvek, elektronikus könyvek és egyéb kiadványok beszerzése, a meglévő példányok frissítése,
— könyvkötészeti költségek, valamint a könyvek és kiadványok állapotának megőrzésével kapcsolatos egyéb kiadások,
— újságok, szakfolyóiratok és dokumentációs adatbázisok előfizetésével kapcsolatos kiadások,
— a katalógus-adatbázisokkal kapcsolatos kiadások, valamint
— egyéb szakkiadványok nyomtatott vagy elektronikus formában.
Az előirányzat nem fedezi az alábbiaknál felmerült kiadásokat:
— a Közös Kutatóközpont telephelyei, amelyek kiadásait az érintett címek 01 05. jogcímcsoportjai alatt számolják el,
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15 01. ALCÍM — AZ „OKTATÁS ÉS KULTÚRA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

15 01 60

(folytatás)
— bizottsági képviseleti irodák az Unióban, amelyek kiadásait a 16 01 03 03. jogcím alatt számolják el,
— az Unión kívül felmerült hasonló kiadások, amelyeket az érintett címek 01 03 02. jogcímei alatt számolnak el.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 53 000 EUR.

15 01 61

Az intézményeknél szervezett posztgraduális szakmai gyakorlatok költsége
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

6 479 000

2014. évi teljesítés

6 440 000

7 395 561,39

Megjegyzések
Ez az előirányzat a diplomásoknak szóló szakmai gyakorlat költségeinek fedezésére szolgál. A szakmai gyakorlat célja,
hogy áttekintést adjon a gyakornokok számára az Unió célkitűzéseiről és az Uniót érő kihívásokról, és lehetővé tegye
számukra, hogy megismerjék az intézmények működését, valamint a Bizottságban szerzett szakmai tapasztalaton
keresztül bővítsék ismereteiket.
Az előirányzat ösztöndíjak nyújtására és az ezekhez kapcsolódó egyéb kiadások fedezésére szolgál (kiegészítő juttatás
fogyatékos személyeknek, baleset- és betegbiztosítás, a szakmai gyakorlattal összefüggő utazási költségekhez való
hozzájárulás a szakmai gyakorlat kezdetekor és befejezésekor, a szakmai gyakorlat keretében szervezett események
költsége, pl. látogatások, fogadási és vendéglátási költségek).
A gyakornokokat objektív és átlátható kritériumok alapján választják ki.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 1 277 433 EUR.
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15. CÍM — OKTATÁS ÉS KULTÚRA

15 02. ALCÍM — ERASMUS+
2016. évi előirányzatok

Cím

Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

15 02

ERASMUS+

15 02 01

A kiválóság előmozdítása
és együttműködés az
európai oktatás, képzés és
ifjúságügy területén; a
program jelentősége a
munkaerőpiac szempontjából, valamint a fiatalok
részvétele Európa demokratikus életében

PK

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

% 2014–
2016. évi
kifizetések

Kifizetések

15 02 01 01 A kiválóság előmozdítása és
együttműködés az európai
oktatás, képzés és ifjúságügy
területén, és annak
jelentősége a munkaerőpiac
szempontjából
1,1 1 457 638 273 1 503 812 182 1 348 476 000 1 100 675 667 1 527 225 887,80 1 049 895 578,87

69,82

15 02 01 02 A kiválóság előmozdítása és
együttműködés az európai
ifjúságügy területén és a
fiatalok részvétele Európa
demokratikus életében
1,1

139 880 180,48

81,68

1 630 338 273 1 675 061 778 1 513 721 000 1 228 928 384 1 726 789 815,40 1 189 775 759,35

71,03

15 02 01. jogcímcsoport –
Részösszeg
15 02 02

15 02 03
15 02 51

15 02 53
15 02 77

172 700 000

171 249 596

165 245 000

128 252 717

199 563 927,60

Az európai integrációval
kapcsolatos oktatási és
kutatási kiválóság
ösztönzése a Jean Monnet
program nemzetközi
tevékenységei révén

1,1

37 074 900

33 676 900

36 174 000

29 034 105

38 789 324,29

31 301 633,68

92,95

A sport európai dimenziójának fejlesztése

1,1

30 000 000

28 000 000

20 939 000

11 611 197

22 434 981,14

5 118 869,58

18,28

„Az egész életen át tartó
tanulás, beleértve a
többnyelvűséget” program
lezárása

1,1

—

31 300 000

—

78 988 099

977 789,06

212 680 242,65

679,49

Az „Ifjúság és Sport”
program lezárása

1,1

—

500 000

—

1 061 755

0,—

697 907

0,—

437 116,68

0,—

0,—

34 400 801,28 6 880,16

Kísérleti projektek és
előkészítő intézkedések

15 02 77 05 Ez az előirányzat az európai
szomszédságpolitikára (ENP)
specializálódó hallgatók
tanulmányi költségeinek és
egyéb kapcsolódó
tudományos tevékenységek
és oktatási modulok költségeinek fedezésére szolgál,
beleértve az európai szomszédságpolitikával foglalkozó
tanszék működését az
Európa Tanulmányok Szakkollégiumában (natolini
campus)
1,1

p.m.

p.m.

p.m.

15 02 77 06 Előkészítő program –
Amicus – Közösségi
Egyetemes Szolgáltatást
Nyújtó Tagállamok
Szövetsége

p.m.

p.m.

p.m.

1,1

p.m.
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15 02. ALCÍM — ERASMUS+ (folytatás)
2016. évi előirányzatok

Cím

Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím
15 02 77

Megnevezés

PK

Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

% 2014–
2016. évi
kifizetések

Kifizetések

(folytatás)

15 02 77 07 Előkészítő intézkedés a
sport területén

1,1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

39 681,06

15 02 77 08 Előkészítő intézkedés –
Európai partnerségek a sport
területén
1,1

p.m.

p.m.

p.m.

1 308 576

0,—

2 847 010,58

15 02 77 09 Előkészítő intézkedés – Az
európai szomszédságpolitika
e-platformja
1,1

p.m.

p.m.

500 000

500 000

1 000 000,—

0,—

500 000

2 506 483

1 000 000,—

3 323 808,32

174,94

1 701 213 173 1 770 438 678 1 571 334 000 1 352 130 023 1 789 991 909,89 1 476 601 114,86

83,40

15 02 77 10 Kísérleti projekt – az
egészségvédő testmozgás
Európa-szerte való
előmozdítása

1,1

600 000

300 000

15 02 77 11 Kísérleti projekt – a
tanulmányi eredmények
javítása a kezdő tanárok
elektronikus távoktatás,
coaching és mentorálás
révén történő támogatásával 1,1

500 000

250 000

15 02 77 12 Kísérleti projekt – A
gyakornokok mobilitására
vonatkozó európai keret Az
európai polgárság és
szakértelem értékének
növelése a fiatalok
munkaerő-piaci integrációja
révén

1,1

2 000 000

1 000 000

15 02 77 13 Kísérleti projekt – A fiatalok
mobilitása a szakképzés
terén - a fiatalok jobb
mobilitása
1,1

100 000

50 000

15 02 77 14 Előkészítő intézkedés – Az
EU és Oroszország közötti
gyermek- és ifjúsági csereprogram

1,1

300 000

150 000

15 02 77 15 Előkészítő intézkedés – Az
EU és Ukrajna közötti
gyermek- és ifjúsági csereprogram

1,1

300 000

150 000

3 800 000

1 900 000

15 02 77. jogcímcsoport –
Részösszeg
15 02. alcím – Összesen

15 02 01

A kiválóság előmozdítása és együttműködés az európai oktatás, képzés és ifjúságügy területén; a program
jelentősége a munkaerőpiac szempontjából, valamint a fiatalok részvétele Európa demokratikus életében

15 02 01 01

A kiválóság előmozdítása és együttműködés az európai oktatás, képzés és ifjúságügy területén, és annak jelentősége a
munkaerőpiac szempontjából
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

1 457 638 273

Kifizetések

1 503 812 182

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

1 348 476 000

Kifizetések

1 100 675 667

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

1 527 225 887,80

Kifizetések

1 049 895 578,87
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15. CÍM — OKTATÁS ÉS KULTÚRA

15 02. ALCÍM — ERASMUS+ (folytatás)

15 02 01

(folytatás)

15 02 01 01

(folytatás)

Megjegyzések

Az általános célkitűzéssel és különösen az oktatás és képzés terén folytatott ET 2020 stratégiai keretében megfogalmazott célkitűzésekkel összhangban, továbbá támogatva a harmadik országok felsőoktatásának fenntartható
fejlesztését, ezen előirányzat a program keretében az oktatás és a képzés területén az alábbi konkrét célkitűzések
megvalósítására szolgál:
— a kulcskompetenciák és készségek szintjének javítása, különös tekintettel azok munkaerő-piaci és társadalmi
relevanciájára és az összetartó társadalom érdekében tett hozzájárulására, elsősorban a tanulmányi mobilitási
lehetőségek fokozása, továbbá az oktatás és képzés világa, valamint a munka világa közötti szorosabb
együttműködés révén, a nemi sztereotípiák elleni küzdelem, valamint a férfiak és nők egyenlő jogainak és az
esélyegyenlőségnek a tudatosítása,
— az oktatás és képzés szintjén a minőségfejlesztés, az innováció, a kiválóság és a nemzetköziesedés támogatása,
különösen az oktatási és képzési szolgáltatók, valamint az egyéb érdekelt felek közötti szorosabb transznacionális
együttműködés révén,
— az egész életen át tartó tanulás európai térsége létrejöttének ösztönzése és ismertségének növelése, nemzeti szintű
szakpolitikai reformok kiegészítése, valamint az oktatási és képzési rendszerek korszerűsítésének támogatása,
különösen a megerősített szakpolitikai együttműködés, az átláthatóságot és az elismerést támogató uniós eszközök
megfelelőbb alkalmazása és a bevált gyakorlatok terjesztése révén,
— az oktatás és képzés nemzetközi dimenziójának fejlesztése, különösen az Unió és a harmadik országok felsőoktatási
intézményei között a szakoktatás és -képzés (VET) területén megvalósuló együttműködés révén és a felsőoktatásban,
az európai felsőoktatási intézmények vonzerejének növelése, valamint az Unió külső fellépéseinek – köztük a
fejlesztési célkitűzéseknek – a támogatása révén, beleértve a mobilitás, az Unió és a harmadik országok felsőoktatási
intézményei közötti együttműködés, valamint a harmadik országokban történő célzott kapacitásépítés formájában
megvalósítandó fejlesztési célokat,
— a nyelvoktatás és nyelvtanulás javítása, valamint az Unió nyelvi sokszínűségének és interkulturális érzékenységének
előmozdítása, ideértve a kisebbségi és veszélyeztetett nyelveket,
— az ingyenes, minőségi közoktatás előmozdítása, amely biztosítja, hogy egy tanuló se szoruljon ki gazdasági okokból
az oktatás különböző szintjeiből, illetve az azokhoz való hozzáférésből, különös tekintettel az első iskolaévekre az
iskolai lemorzsolódás megelőzése és a leghátrányosabb helyzetű rétegekből származó gyermekek teljes körű
integrálásának biztosítása érdekében.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
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BIZOTTSÁG
15. CÍM — OKTATÁS ÉS KULTÚRA

15 02. ALCÍM — ERASMUS+ (folytatás)

15 02 01

(folytatás)

15 02 01 01

(folytatás)
A tagjelölt országok és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók, az engedélyezett
igazgatási kiadások és a programra meghatározott teljes előirányzat összegének arányában.
Az európai szomszédsági térségbe tartozó országok által befizetett, az ezen országok uniós programokban való
részvételére vonatkozó keretmegállapodásoknak megfelelően ezen országokkal meghatározott eljárások szerinti hozzájárulásaiból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók, az engedélyezett igazgatási kiadások és a
programra meghatározott teljes előirányzat összegének arányában.
A Svájci Államszövetség által az uniós programokban való részvétel céljából adott hozzájárulásokból származó, a
bevételi kimutatás 6 0 3 3. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban további előirányzatok nyújthatók.

Jogalap
Az „Erasmus+” : elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról, valamint az 1719/2006/EK,
az 1720/2006/EK és az 1298/2008/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1288/2013/
EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 50. o.).
15 02 01 02

A kiválóság előmozdítása és együttműködés az európai ifjúságügy területén és a fiatalok részvétele Európa demokratikus
életében
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

172 700 000

Kifizetések

171 249 596

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

165 245 000

Kifizetések

128 252 717

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

199 563 927,60

Kifizetések

139 880 180,48

Megjegyzések
Az általános célkitűzéssel összhangban az előirányzat az oktatás, képzés és ifjúságügy terét érintő következő konkrét
célkitűzések megvalósítására szolgál:
— a kulcskompetenciák és készségek szintjének javítása a fiatalok – köztük a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok
– körében, valamint a következők előmozdítása: a fiatalok szerepvállalása Európa demokratikus életében és a
munkaerőpiacon, aktív polgári szerepvállalás, kultúrák közötti párbeszéd, társadalmi beilleszkedés és szolidaritás,
elsősorban az ifjúsági munka területén vagy az ifjúsági szervezetekben aktív személyek és az ifjúsági vezetők
nagyobb tanulmányi mobilitását biztosító lehetőségek, valamint az ifjúságügy és a munkaerőpiac szorosabb
összekapcsolása révén,
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— a minőségfejlesztés előmozdítása az ifjúsági munkában, különösen az ifjúsági szervezetek és/vagy más érdekelt felek
közötti megerősített együttműködés révén,

— a helyi, regionális és nemzeti szintű szakpolitikai reformok lezárása, az ismereteken és tényeken alapuló ifjúságpolitika kialakításának támogatása, valamint a nem formális és az informális tanulás elismerése, különösen a
szorosabb szakpolitikai együttműködés, az átláthatóságot és az elismerést támogató uniós eszközök megfelelőbb
alkalmazása, valamint a helyes gyakorlatok terjesztése révén,

— az ifjúsági tevékenységek nemzetközi dimenziójának, valamint az ifjúságsegítőknek és az ifjúsági szervezeteknek a
fiatalokat támogató struktúraként betöltött szerepének fokozása az Unió külső fellépésének kiegészítéseként,
elsősorban az Unió, a harmadik országok érdekelt felei és a nemzetközi szervezetek közötti mobilitás és
együttműködés ösztönzése, valamint harmadik országokban történő célzott kapacitásépítés révén.

Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását
és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

A tagjelölt országok és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók, az engedélyezett
igazgatási kiadások és a programra meghatározott teljes előirányzat összegének arányában.

Az európai szomszédsági térségbe tartozó országok által befizetett, az ezen országok uniós programokban való
részvételére vonatkozó keretmegállapodásoknak megfelelően ezen országokkal meghatározott eljárások szerinti hozzájárulásaiból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók, az engedélyezett igazgatási kiadások és a
programra meghatározott teljes előirányzat összegének arányában.

A Svájci Államszövetség által az uniós programokban való részvétel céljából adott hozzájárulásokból származó, a
bevételi kimutatás 6 0 3 3. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban további előirányzatok nyújthatók.

Jogalap

Az „Erasmus+” : elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról, valamint az 1719/2006/EK,
az 1720/2006/EK és az 1298/2008/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1288/2013/
EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 50. o.).
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Az európai integrációval kapcsolatos oktatási és kutatási kiválóság ösztönzése a Jean Monnet program nemzetközi
tevékenységei révén
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

37 074 900

Kifizetések

33 676 900

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

36 174 000

Kifizetések

29 034 105

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

38 789 324,29

Kifizetések

31 301 633,68

Megjegyzések
Az általános célkitűzéssel összhangban az előirányzat a Jean Monnet-tevékenységek tekintetében meghatározott
következő konkrét célkitűzések megvalósítására szolgál:
— az európai integrációval kapcsolatos ismeretek tanításának és kutatásának előmozdítása világszerte az erre
szakosodott felsőoktatási szakemberek, hallgatók és polgárok körében, különösen Jean Monnet-tanszékek létrehozásával és más felsőoktatási tevékenységekkel, valamint a felsőoktatási intézmények más tudásépítési tevékenységei
számára nyújtott támogatással,
— az európai integrációval foglalkozó felsőoktatási intézmények vagy szervezetek tevékenységeinek támogatása és a
Jean Monnet kiválósági védjegy támogatása,
— az európai integrációval foglalkozó felsőoktatási intézmények vagy szervezetek tevékenységeinek támogatása,
— olyan európai felsőoktatási intézmények támogatása, amelyek európai érdekeket szolgáló célt képviselnek,
— a felsőoktatás képviselői és az Unió szakpolitikai prioritásairól döntést hozók közötti szakpolitikai viták és
tapasztalatcserék ösztönzése.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását
és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
A tagjelölt országok és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók, az engedélyezett
igazgatási kiadások és a programra meghatározott teljes előirányzat összegének arányában.
Az európai szomszédsági térségbe tartozó országok által befizetett, az ezen országok uniós programokban való
részvételére vonatkozó keretmegállapodásoknak megfelelően ezen országokkal meghatározott eljárások szerinti hozzájárulásaiból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók, az engedélyezett igazgatási kiadások és a
programra meghatározott teljes előirányzat összegének arányában.
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(folytatás)
A Svájci Államszövetség által az uniós programokban való részvétel céljából adott hozzájárulásokból származó, a
bevételi kimutatás 6 0 3 3. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban további előirányzatok nyújthatók.

Jogalap

Az „Erasmus+” : elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról, valamint az 1719/2006/EK,
az 1720/2006/EK és az 1298/2008/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1288/2013/
EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 50. o.).

15 02 03

A sport európai dimenziójának fejlesztése
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

30 000 000

Kifizetések

28 000 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

20 939 000

Kifizetések

11 611 197

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

22 434 981,14

Kifizetések

5 118 869,58

Megjegyzések

Az általános célkitűzéssel összhangban az előirányzat az uniós szakpolitikák azon területeken történő megvalósításának
támogatására szolgál, amelyeket az érintett alcímek konkrét célkitűzései (11. jogcímcsoport) és tevékenységei (12.
jogcímcsoport) határoznak meg.
Az „Erasmus+” program sportról szóló alcíme a következő konkrét célkitűzések megvalósítására szolgál:
— a sportot fenyegető transznacionális veszélyek, például a dopping, a mérkőzések eredményének tiltott befolyásolása,
az erőszak, a rasszizmus és az intolerancia kezelése,
— a jó kormányzás támogatása a sportban, valamint a sportolók kettős karrierjének támogatása,
— a sport területén végzett önkéntes tevékenységek, a társadalmi befogadás, az esélyegyenlőség és az egészségfejlesztő
testmozgás ösztönzése a sportban való fokozott részvétel révén.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását
és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
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(folytatás)
A tagjelölt országok és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók, az engedélyezett
igazgatási kiadások és a programra meghatározott teljes előirányzat összegének arányában.
Az európai szomszédsági térségbe tartozó országok által befizetett, az ezen országok uniós programokban való
részvételére vonatkozó keretmegállapodásoknak megfelelően ezen országokkal meghatározott eljárások szerinti hozzájárulásaiból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók, az engedélyezett igazgatási kiadások és a
programra meghatározott teljes előirányzat összegének arányában.
A Svájci Államszövetség által az uniós programokban való részvétel céljából adott hozzájárulásokból származó, a
bevételi kimutatás 6 0 3 3. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontja alapján további előirányzatok nyújthatók.
Az európai MOZGÁS hét a tömegsportot és a testmozgást, illetve az európai polgárokra és társadalmakra gyakorolt
pozitív hatásukat népszerűsítő, egész Európára kiterjedő esemény. Ez egy a Nemzetközi Sport és Kultúra Szövetség által
összehangolt nyilvános európai platform.
A 2015. évi MOZGÁS hét – annak a célkitűzésnek megfelelően, hogy 2020-ig további 100 millió európai vegyen részt
sporttevékenységben vagy végezzen testmozgást – alulról építkező megközelítést alkalmazott, amely a sport és a
testedzés széleskörű ünneplésébe vonja be a helyi közösségeket, sportklubokat, iskolákat, munkahelyi közösségeket és
városokat. Az európai „NowWeMove” (MOZGÁSBAN VAGYUNK) kampány szerves része volt, így pedig fenntartható
módon járult hozzá ahhoz, hogy az európai polgárok testedzésben aktívabbak és egészségesebbek legyenek.
A 2016-es MOZGÁS hét a 28 uniós tagállam legalább 250 városában minimum 1 500 eseményre terjed ki, új
sportágakat és testedzési kezdeményezéseket ismertet, és a már meglévő sikeres fellépések sokaságára is felhívja a
figyelmet.

Jogalap

Az „Erasmus+” : elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról, valamint az 1719/2006/EK,
az 1720/2006/EK és az 1298/2008/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1288/2013/
EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 50. o.).

15 02 51

„Az egész életen át tartó tanulás, beleértve a többnyelvűséget” program lezárása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

—

Kifizetések

31 300 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

—

Kifizetések

78 988 099

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

977 789,06

Kifizetések

212 680 242,65
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(folytatás)

Megjegyzések

Az előirányzat az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását
és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
A tagjelölt országok és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók.
A Svájci Államszövetség által az uniós programokban való részvétel céljából adott hozzájárulásokból származó, a
bevételi kimutatás 6 0 3 3. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban további előirányzatok nyújthatók.

Jogalap

A „Leonardo da Vinci” közösségi szakképzési akcióprogram második fázisának elindításáról szóló, 1999. április 26-i
1999/382/EK tanácsi határozat (HL L 146., 1999.6.11., 33. o.).
A „Socrates” közösségi oktatási cselekvési 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.).
A felsőoktatásban a harmadik országokkal történő együttműködésen keresztül a minőség javítására és az interkulturális
megértés 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.).
A szakképesítések és a képességek átláthatóságának egységes közösségi kereteiről (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
európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 327., 2006.11.24., 45. 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.).
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15 02. ALCÍM — ERASMUS+ (folytatás)

15 02 51

(folytatás)
Az Európai Közösség és Kanada kormánya közötti, a felsőoktatás, a képzés és az ifjúság területén történő
együttműködés keretének létrehozásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló, 2006. december 18-i 2006/964/EK
tanácsi határozat (HL L 397., 2006.12.30., 14. o.).
A harmadik országokkal történő együttműködésen keresztül a felsőoktatás minőségének javítására és a kultúrák közötti
megértés előmozdítására irányuló Erasmus Mundus (2009–2013) cselekvési program létrehozásáról szóló, 2008.
december 16-i 1298/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 340., 2008.12.19., 83. o.).

15 02 53

Az „Ifjúság és Sport” program lezárása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

—

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

500 000

Kötelezettségvállalások

—

2014. évi teljesítés

Kifizetések

1 061 755

Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

34 400 801,28

Megjegyzések

Az előirányzat az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását
és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
A tagjelölt országok és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók.
A Svájci Államszövetség által az uniós programokban való részvétel céljából adott hozzájárulásokból származó, a
bevételi kimutatás 6 0 3 3. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban további előirányzatok nyújthatók.

Jogalap

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdésében szereplő, a Bizottság intézményi szintű előjogaiból eredő
feladat.
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BIZOTTSÁG
15. CÍM — OKTATÁS ÉS KULTÚRA

15 02. ALCÍM — ERASMUS+ (folytatás)

15 02 53

(folytatás)
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 a 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 02 77

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

15 02 77 05

Ez az előirányzat az európai szomszédságpolitikára (ENP) specializálódó hallgatók tanulmányi költségeinek és egyéb
kapcsolódó tudományos tevékenységek és oktatási modulok költségeinek fedezésére szolgál, beleértve az európai
szomszédságpolitikával foglalkozó tanszék működését az Európa Tanulmányok Szakkollégiumában (natolini campus)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

697 907

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

437 116,68

Megjegyzések
Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
15 02 77 06

Előkészítő program – Amicus – Közösségi Egyetemes Szolgáltatást Nyújtó Tagállamok Szövetsége
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
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15 02. ALCÍM — ERASMUS+ (folytatás)

15 02 77

(folytatás)

15 02 77 06

(folytatás)

Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
15 02 77 07

Előkészítő intézkedés a sport területén
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

39 681,06

Megjegyzések
Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
15 02 77 08

Előkészítő intézkedés – Európai partnerségek a sport területén
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

1 308 576

Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

2 847 010,58

Megjegyzések
Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
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15 02. ALCÍM — ERASMUS+ (folytatás)

15 02 77

(folytatás)

15 02 77 08

(folytatás)
Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

15 02 77 09

Előkészítő intézkedés – Az európai szomszédságpolitika e-platformja
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

500 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

500 000

Kötelezettségvállalások

1 000 000,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Az előkészítő intézkedés egy elektronikus platform fejlesztését célozza az európai szomszédságpolitika (ENP) országainak kormányai, helyi hatóságai, egyetemi központjai és civil társadalma részére, amely rugalmas, ugyanakkor célzott
know-how és tudásmegosztást tesz lehetővé az uniós ügyek és a uniós vívmányok területén.
A közelmúltbeli politikai események és az ENP egyes országaival (különösen az Unióhoz fűződő kapcsolatuk társulási
szakaszába lépő országokkal) való társulással kapcsolatos új szerződéses fejlemények miatt indokoltnak tűnik az eplatform kiegészítése egy sor haladó képzési modullal uniós és Unió–ENP vonatkozású ügyekben, valamint a kérelemre
történő szakpolitikai és jogi segítségnyújtás biztosítása. Mivel az e-platformon keresztül kínált oktatási és képzési
tevékenységek az ENP-országok humántőkéjének fejlődéséhez és a tanulók személyes fejlődéséhez hivatottak hozzájárulni, szavatolni kell az e-oktatás jó minőségét. Annak biztosítása érdekében, hogy az e-platform hozzájáruljon az
oktatás kínálata és az uniós ügyekkel kapcsolatos munkaerő-piaci kereslet közötti szakadék áthidalásához az ENPországokban, értékelő eszközöket és a tanulási folyamat teljesítményét/eredményességét mérő mutatókat is ki kell
dolgozni és be kell vezetni. Ez biztosítja az e-platform fenntarthatóságát, és lehetővé teszi a kedvezményezettek számára
biztosított további segítségnyújtás tekintetében követendő prioritások feltérképezését.
Az előkészítő intézkedés végrehajtásával az Európa Tanulmányok Szakkollégiumát (natolini campus) bízzák meg, amely
átfogó és alapos ismeretekkel rendelkezik a demokratikus átmenet komplex folyamata és az uniós irányultságú
szerkezeti átalakítások terén, különös tekintettel az uniós társulási megállapodásokra és végrehajtásukra, valamint
széles körű tapasztalatokkal rendelkezik ENP-ügyekben, ami rendkívül fontos az e-platform sikeréhez.
Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
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15 02. ALCÍM — ERASMUS+ (folytatás)

15 02 77

(folytatás)

15 02 77 10

Kísérleti projekt – az egészségvédő testmozgás Európa-szerte való előmozdítása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

600 000

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

300 000

Megjegyzések
Nincsen olyan, célzott európai politika és cselekvési terv az egész élet során végzendő egészségvédő testmozgás
előmozdítására, mint amilyen például a dohányzás, az alkoholfogyasztás és a táplálkozás/elhízás kockázati tényezői
vonatkozásában van érvényben.
E kísérleti projekt célja egy a testmozgásra irányuló páneurópai kampány megszervezése.
— Az európai polgárok figyelmének felhívása a sport és a testmozgás számos előnyére.
— A sportban és a testmozgásban való részvételi lehetőségek bővítése a polgárok számára a meglévő kezdeményezések
továbbfejlesztésének támogatása és határokon átnyúló események megszervezése révén.
— A testmozgás terén szolgáltatásokat nyújtók kapacitásépítésének lehetővé tétele.
— A különféle ágazatokban aktív érdekelt felek figyelmének felhívása a világszerte jellemző mozgáshiány kezelésének
szükségességére.
A kampánynak hozzáadott értékkel kell gazdagítania a meglévő európai szakpolitikai eredményeket (pl. az egészségfejlesztő testmozgással kapcsolatos tanácsi ajánlás és az EU sportra vonatkozó munkaterve) és kezdeményezéseket (pl. A
sport európai hete és a kisebb léptékű együttműködési partnerségek). A kampánynak fel kell használnia a tagállamokban
már meglévő kezdeményezéseket és hozzáadott értékkel kell azokat felruháznia, vagy egységes kampány-identitás
keretében kiegészítenie. A kampányt a testmozgás előmozdításának területén tevékeny, egy vagy több civil szervezetnek
kell végrehajtania, mivel csak e szervezetek rendelkeznek a fent említett célok költséghatékony megvalósításához
szükséges hálózatokkal .
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
15 02 77 11

Kísérleti projekt – a tanulmányi eredmények javítása a kezdő tanárok elektronikus távoktatás, coaching és mentorálás
révén történő támogatásával
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

500 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

250 000

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések
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BIZOTTSÁG
15. CÍM — OKTATÁS ÉS KULTÚRA

15 02. ALCÍM — ERASMUS+ (folytatás)

15 02 77

(folytatás)

15 02 77 11

(folytatás)
Megjegyzések
E kísérleti projekt célja uniós szintű eszközök létrehozása a kezdő tanárok támogatására karrierjük első évében, hogy
hatékony szakemberekké váljanak a tanítás, az osztályban felmerülő problémák kezelése stb. terén. Az alábbiakat
tartalmazza: a) a tanári tanulást, coachingot és mentorálást szolgáló online modulok a kezdő tanárok önbizalmának
növelésére (375 000 euró), és b) egy, a School Education Gateway honlapon biztosított tartalmak világ más részein
dolgozó tanárok igényeihez való – többek között az olyan nemzetközi szervezetek, mint az ENSZ és az OECD égisze
alatt kialakított, már létező platformokkal való kapcsolatok létrehozása révén történő – hozzáigazításának megvalósíthatóságát értékelő tanulmány (125 000 euró).
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

15 02 77 12

Kísérleti projekt – A gyakornokok mobilitására vonatkozó európai keret Az európai polgárság és szakértelem értékének
növelése a fiatalok munkaerő-piaci integrációja révén
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2 000 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 000 000

Megjegyzések

1. Háttér
Az ifjúsági garancia bevezetésével tett jelentős uniós erőfeszítések és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésnek
nyújtott 6,4 milliárd euró ellenére továbbra is igen magas a fiatalok munkanélkülisége. 2015 júniusában a fiatalok
munkanélkülisége 4,7 millió főt érintett, jelentős, tartós különbségekkel a tagállamok között. Azon 15–24 év közötti
fiatalok száma, akiknek nincs munkahelyük, és oktatásban, illetve képzésben sem vesznek részt, még magasabb,
6 millió feletti. Határozott fellépés hiányában egy „elveszett” generáció jöhet létre.
Noha a fiatalok foglalkoztatása főleg a tagállamok felelőssége, az európai ifjúsági munkanélküliség tartósan magas
szintje hitelteleníti az Európai Unió terveit, és sötét jövőt vetít elé. Az ifjúsági munkanélküliség alacsony arányával
rendelkező tagállamokat jól működő gyakornoki rendszer és a mobilitás magas szintje jellemzi, amely megkönnyíti az
oktatási és képzési rendszerből a munka világába történő zökkenőmentes átmenetet. A tanulószerződéses gyakorlati
képzések elismerten a foglalkoztatás felé vezető „sztrádák”, míg a mobilitás elősegíti a kompetenciafejlesztés erősítését,
és valószínűleg ez a leghatékonyabb út, amely elvezet az európai polgársághoz. Ezért ötvözni kell az erőfeszítéseket, és
jobban össze kell kötnünk e két politikai területet annak érdekében, hogy lehetővé váljon a fiatal európai gyakornokok
számára, hogy egy másik tagállamban szerezzenek szakmai tapasztalatot és fejlesszék tovább szaktudásukat.
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Az Európai Bizottság a gyakornoki programokat a szakképzés (VET) területére sorolja be, amely hivatalosan
összekapcsolja a váltakozva vállalatnál (gyakorlati és helyszíni tapasztalatszerzési időszakok) és iskolai oktatásban
(gyakorlati és elméleti tanulási időszakok iskolában vagy képzési központban) folytatott képzést. Elvégzésük esetén e
programok lehetővé teszik a diákok számára, hogy országosan elismert VET-minősítést kapjanak. A gyakornokok
ideális esetben munkaszerződést kapnak, amely alkalmazott gyakornoki státuszt biztosít nekik, így munkabérben
részesülnek.
A szerződéssel rendelkező és külföldi vállalat által befogadott gyakornokokat elvben továbbra is az eredeti munkaadó
foglalkoztatja, valamint az ő felelősségi körébe tartoznak. Ez azonban jogi problémákat vet fel és esetleges akadályokat
teremt a mobilitás előtt: A munkáltatóknak meg kell birkózniuk azzal, hogy gyakornokaikat külföldi (igaz, Európában
található) vállalatok rendelkezésére bocsátják, ám a mobilitási időszakban továbbra is el kell látniuk az eredeti
gyakornoki szerződésből fakadó kötelezettségeiket (bérezés, munkaidő, foglalkoztatási feltételek, szociális védelem,
egészséggondozás, biztosítás stb.).
Az Oktatás és képzés 2020 keretprogramban a szakképzési mobilitásra vonatkozóan meghatározott mutatószám (6%)
tekintetében az „Erasmus szakmai gyakorlatokra” előkészítő intézkedés és az Erasmus+ program szakképzésben részt
vevő tanulók és dolgozók mobilitását célzó 1. fő intézkedése révén megvalósított előrelépés, valamint a Tanulószerződéses Gyakorlati Képzés Európai Szövetségének eredményei ellenére a tanulószerződéses tanulók hosszú távú
mobilitása továbbra is korlátozott.
Ennek számos oka van, többek között a gyakornokok tipikus életkora (15–19 évesek). 18 éves kor alatt továbbra is
kiskorúak, ami felelősségi problémákat vet fel, és gyakran nehéz számunkra huzamosabb ideig távol tartózkodni az
otthonuktól. Mindez rámutat, hogy támogató infrastrukturális és integrációs intézkedésekre (többek között nyelvtanulásra, elszállásolásra stb.) van szükség. Arra is magyarázatot ad, miért nem elegendő az Erasmus+ program (ahol az
átlagos mobilitási időszak kevesebb mint egy hónap) e célra, és miért kell kiegészíteni azt.
Noha a Tanács és a Parlament szakképzési kreditrendszerre (ECVET) és minőségbiztosítási rendszerre (EQAVET)
vonatkozó ajánlásai, valamint az Erasmus+ VET mobilitási charta hozzájárultak az átláthatóság és bizalom növeléséhez
a VET nemzeti rendszerei között, továbbra is jelentős kihívásokkal kell szembenézni e rendszerek különbségei miatt,
ami megnehezíti a külföldi tanulási időszakok elismerését.
2. A projekt fő célja
E kísérleti projekt átfogó célja a gyakornokok mobilitásának megkönnyítése a szükséges mobilitási infrastruktúra (pl.
szállás, nyelvtanulás, gyakorlati információk, mentorok, biztosítási rendszer) és az érintett felek közötti együttműködési
megállapodások létrehozását célzó, valamint a VET fiatalok számára való vonzóbbá tételének módjait és eszközeit
megvizsgáló különböző modellek tesztelésével.
E projekt céljai között szerepel az oktatási eredmények hivatalos elismerése és hitelesítése is, valamint az oklevelek
kölcsönös elismerése és a gyakornokok európai mobilitási keretrendszerének fokozatos bevezetése, ami elengedhetetlen
feltétel a mobilitás előtt álló akadályok lebontásához, és egy egységesebb európai gyakornoksági rendszer alapkövét
képezheti.
Ebből két működési célkitűzés vezethető le:
— Először is a projekt tesztelni kívánja, hogyan lehet megvalósítani határokon átnyúló költséghatékony gyakornoki
mobilitási rendszereket a VET-intézmények, vállalatok és/vagy érintett szervezetek között. A projekt támogatja a
kapacitásépítést az érintett szereplők között az ahhoz szükséges infrastruktúra kialakítása érdekében, hogy az egyik
európai országból a másikba tudják küldeni és ott fogadni a gyakornokokat 6–12 hónapos időszakra, és
megvizsgálja a szükséges támogatás különböző formáit.
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— Másodszor pedig levonják a projektek végrehajtásából, valamint az EP felülvizsgálataiból és kutatásaiból (ld. alább)
származó következtetéseket, ami megvalósítható lehetőségeket mutat be a gyakornokok mobilitására vonatkozó
egységes európai keretrendszer létrehozásához.
A tervezett tevékenységek az alábbiak:
— A szakoktatásra és szakképzésre (VET) vonatkozó nemzeti jogszabályok és szabályozások áttekintése minden
tagállamban. Ez kiterjed a szakértelem elismerésére, a diplomák hitelesítésére és megfeleltetésére, a balesetbiztosítási
fedezetre vonatkozó tervekre, a képzési intézmények befogadási feltételeire és a fiatalok és külföldi vállalatok vagy
intézmények közötti szerződéses viszonyokra. Törekszik továbbá a konvergenciarések és a gyakornokok mobilitására vonatkozó egységes európai keretrendszer meghatározásának lehetőségei meghatározására.
— Felmérés a vállalatok – nemzetközi csoportok, kis- és közepes vállalkozások, kézművesek és mezőgazdasági
gazdálkodók, többek között az EAFA (Tanulószerződéses Gyakorlati Képzés Európai Szövetsége) tagjai – és
közintézmények (államok, helyi és regionális hatóságok) között, hogy megismerjék elképzeléseiket, üzleti etikai
normáikat, befogadási képességeiket, különösen fiatal külföldi gyakornokokra vonatkozóan. A leghatékonyabb (pl.
német, holland, osztrák) gyakornoki rendszerek, valamint bizonyos határ menti területeken (Saarland és Lorraine,
Elzász és Baden-Würtemberg, Dánia és Schleswig-Holstein) meglévő egyezmények értékelése.
— Pályázattételi felhívás a VET területén működő kulcsszereplőket bevonó meghatározott számú transzeurópai projekt
finanszírozására azzal a céllal, hogy a VET-gyakornokság határokon átnyúló mobilitásához fenntartható rendszereket hozzanak létre a hosszú távú, legalább 6 hónapos minőségi mobilitás előkészítése és megerősítése érdekében
legalább két uniós tagállamban. A mobilitási rendszer oktatási eredményeit bele kell építeni a tantervbe és a VETképesítéshez vezető kreditrendszerbe. E projektek céljai között szerepelnie kell a fenti korlátok azonosításának és
értékelésének a mobilitási tapasztalat előtt, során és után, valamint meg kell vizsgálni a diákok, vállalatok és a VETszolgáltatók lehetőségeit, továbbá a hosszú távú mobilitás iránti potenciális keresetet. 2016 elejére az Európai
Bizottságnak közzé kell tennie az adott pályázattételi felhívást, aminek következtében az adott év harmadik
harmadában e projektek meg tudják kezdeni a működést.
— Az Európai Unióban jelenleg elérhető eszközök kritikai vizsgálata a szinergiák és a gyakornokok mobilitását
megkönnyítő források optimális felhasználása feltérképezésének céljából Ezen eszközök és programok között
külön figyelmet kell fordítani az alábbiakra: i. EURES, e téren meglévő átláthatósági lehetőségei és a határokon
átnyúló megfeleltetés miatt, ii. „Az első EURES-állásod”, a fiataloknak származási országuktól eltérő országban
végzett gyakornokság céljából nyújtott pénzügyi ösztönzők miatt, iii. Erasmus+, a gyakornoki program részeként
legfeljebb 12 hónapig tartó mobilitási tapasztalathoz nyújtott pénzügyi támogatás miatt, iv. az „Euro apprenticeship” (Európai gyakorlati képzés), és v. A Tanulószerződéses Gyakorlati Képzés Európai Szövetsége, politikai és
operatív szintű figyelemfelhívás céljából.
— A szociális partnerek, valamint más érintett regionális és helyi szereplők mozgósításának optimalizálását célzó
eszközök és módszerek azonosítása. E munkát az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók
Bizottságával együttműködésben hajtják végre.
— A gyakornokságban rejlő lehetőségek és előnyök tudatosítását célzó módszerek és eszközök megtalálása.
A kezdeti éves költségvetés nagyjából 2 000 000 euró a fent leírt 6 tevékenységre, míg a 3. tevékenység (a bizottsági
pályázattételi felhívás) 1 500 000 eurós éves költségvetéssel rendelkezik majd.
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Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

15 02 77 13

Kísérleti projekt – A fiatalok mobilitása a szakképzés terén - a fiatalok jobb mobilitása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

100 000

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

50 000

Megjegyzések
A projekt célja a szakképzésben részt vevő fiatalok mobilitásának javítása: például a kedvezményezettek számának 20%kal való növelése és a szakmai gyakorlatok elismerésének javítása, kitérve a biztonsági körülményekre és a gyakornoki
programok minőségére .
Ez a következőkhöz járul hozzá:
— az Erasmus+ láthatóságának és hozzáférhetőségének javítása képzésben részt vevő fiatal szakemberek körében,
— az irányítás hatékonyságának növelése és a szakképzési rendszerek sajátosságaihoz igazítása.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
15 02 77 14

Előkészítő intézkedés – Az EU és Oroszország közötti gyermek- és ifjúsági csereprogram
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

300 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

150 000

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések
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Megjegyzések
Az előkészítő intézkedés a második világháborút követően létrehozott „Deutsch-Französische Jugendwerk” mintájára
lehetővé teszi az uniós tagállamok és Oroszország fiatalabb generációi számára az egymással való találkozást. Az EU és
Oroszország közötti gyermek- és ifjúsági cserelátogatások megvalósításához szükséges szervezeti struktúrát egy éven
belül kell létrehozni.
Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

15 02 77 15

Előkészítő intézkedés – Az EU és Ukrajna közötti gyermek- és ifjúsági csereprogram
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

300 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

150 000

Megjegyzések
Az előkészítő intézkedés a második világháborút követően létrehozott „Deutsch-Französische Jugendwerk” mintájára
lehetővé teszi az uniós tagállamok és Ukrajna fiatalabb generációi számára az egymással való találkozást. A gyermekek
és a serdülők EU és Ukrajna közötti cserelátogatásainak megvalósításához szükséges szervezeti struktúrát egy éven belül
kell létrehozni.
Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
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2016. évi előirányzatok

Cím

Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

PK

15 03

HORIZONT 2020

15 03 01

Kiváló tudomány

15 03 01 01

Marie Skłodowska-Curiecselekvések – Új készségek, a
tudás és az innováció
kialakítása, kibontakoztatása
és átadása
1,1
15 03 01. jogcímcsoport –
Részösszeg

15 03 05

Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) – A
felsőoktatást, a kutatást és
az innovációt felölelő
tudásháromszög integrálása 1,1

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

768 895 200

508 490 935

737 668 408

494 178 606

844 703 932,11

111 304 958,59

21,89

768 895 200

508 490 935

737 668 408

494 178 606

844 703 932,11

111 304 958,59

21,89

224 938 881

251 833 221

253 782 375

227 988 790

233 229 156,—

102 958 755,—

40,88

15 03 50

Az Európai Gazdasági
Térségen kívüli harmadik
felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból származó
előirányzatok

15 03 50 01

Az Európai Gazdasági
Térségen kívüli harmadik
felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból
származó előirányzatok
(2014–2020)
1,1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

12 507 012,64

4 646 978,70

Az Európai Gazdasági
Térségen kívüli harmadik
felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból
származó előirányzatok
(2014 előtt)
1,1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

71 236,45

52 647 710,86

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

12 578 249,09

57 294 689,56

p.m.

270 878 417

15 03 50 02

15 03 50. jogcímcsoport –
Részösszeg
15 03 51

15 03 53

Korábbi kutatási keretprogramok lezárása – Hetedik
keretprogram (2007–2013)

1,1

p.m.

Európai Innovációs és Technológiai Intézet – Lezárás
1,1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

61 891 295,—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

448 020,79

15 03 77. jogcímcsoport –
Részösszeg

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

448 020,79

15 03. alcím – Összesen

993 834 081

1 064 324 156

991 450 783

993 045 813

1 090 726 663,55

852 130 217,62

15 03 77

Kísérleti projektek és
előkészítő intézkedések

15 03 77 01

Kísérleti projekt – Tudáspartnerségek
1,1

%
2014–
2016.
évi
kifizetések

304 000 000

215 326,35

518 232 498,68 170,47

80,06
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Megjegyzések
E megjegyzések az ebben az alcímben található valamennyi költségvetési címsorra alkalmazandók.
Az előirányzat az Európai Unió „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramjának végrehajtását (2014–2020),
valamint a korábbi kutatási programok (Hetedik Keretprogram) és a korábbi pénzügyi időszakokból származó Európai
Innovációs és Technológiai Intézet-programok befejezését szolgálja.
E program kulcsfontosságú szerepet tölt be az Európa 2020 stratégia kiemelt kezdeményezése, az „Innovatív Unió”,
valamint egyéb kiemelt kezdeményezések, nevezetesen a „Erőforrás-hatékony Európa”, az „iparpolitika a globalizáció
korában” és az „európai digitális menetrend” végrehajtásában, emellett pedig az Európai Kutatási és Innovációs Térség
fejlesztésében és működésében. A „Horizont 2020” keretprogram kellő mennyiségű további kutatás-, fejlesztés- és
innovációfinanszírozás mozgósítása révén hozzájárul a tudás- és innovációalapú gazdaságnak az Unió egészében
történő kiépítéséhez.
A keretprogram az Európai Unió működéséről szóló szerződés 179. cikkében megállapított általános célkitűzések
megvalósítása érdekében kerül végrehajtásra, hogy hozzájáruljon az Európai Kutatási Térségen alapuló, tudásalapú
társadalom létrehozásához azáltal, hogy az egész Unióban valamennyi szinten támogatja a határokon átnyúló
együttműködést, az emberi tudás végső határáig fokozza a dinamizmust, a kreativitást és az európai kutatás kiválóságát,
minőségileg és mennyiségileg erősíti az európai kutatási és technológiai humánerőforrást, valamint Európa-szerte a
kutatási és innovációs kapacitást, és gondoskodik legelőnyösebb kihasználásukról. Különösen figyelembe kell venni
annak szükségességét, hogy további erőfeszítések szülessenek a nők tudományban és kutatásban való részvételének és
szerepének fokozására.
E jogcímcsoportok és jogcímek alatt történik a Bizottság által szervezett, európai érdeklődésre számot tartó magas
szintű tudományos és technológiai találkozók, konferenciák, munkaértekezletek és szemináriumok költségének, az Unió
nevében – többek között az Európai Kutatási Térséggel összefüggésben – uniós cselekvésre megfelelő új kutatási
területek vizsgálata érdekében végzett, magas szintű tudományos és technológiai elemzések és értékelések, a programok
– köztük a korábbi keretprogramok intézkedései – eredményeinek figyelemmel kísérésének és közzétételének elszámolása.
Az előirányzat felhasználása a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) részvételi és
terjesztési szabályainak megállapításáról, valamint az 1906/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013.
december 11-i 1290/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (HL L 347., 2013.12.20., 81. o.) megfelelően
fog történni.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az ezen alcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
E projektek közül néhány esetében harmadik országok, illetve harmadik országok intézményei is részt vehetnek a
tudományos és műszaki kutatás területén folytatott európai együttműködésben. A pénzügyi hozzájárulást a bevételi
kimutatás 6 0 1 3. és 6 0 1 5. jogcíme alatt kell elszámolni, és az kiegészítő előirányzatok rendelkezésre bocsátására
adhat lehetőséget a költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban.
A tudományos és műszaki kutatások terén folyó európai együttműködésben részt vevő államoktól származó bevételt a
bevételi kimutatás 6 0 1 6. jogcíme alatt kell elszámolni, és az kiegészítő előirányzatok rendelkezésre bocsátására adhat
lehetőséget a költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban.
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A tagjelölt országok és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók.
A külső szervezetek által uniós tevékenységekhez nyújtott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 3.
jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 21. cikke alapján további előirányzatok nyújthatók.
A további előirányzatok rendelkezésre bocsátására a 15 03 50 01. jogcím alatt kerül sor.
Ezen alcím igazgatási előirányzatainak rendelkezésre bocsátására a 15 01 05. jogcímcsoport alatt kerül sor.
15 03 01

Kiváló tudomány
Megjegyzések
A Horizont 2020 keretprogram e prioritásának célja, hogy fokozza és bővítse az Unió tudományos alapjainak
kiválóságát, valamint hogy Európa hosszú távú versenyképességének garantálása érdekében biztosítsa a világszínvonalú
kutatás folyamatos rendelkezésre állását. A keretprogram ezen része támogatja a legjobb ötleteket, egyengeti a
tehetségek útját Európán belül, biztosítja a kutatók számára a legfontosabb kutatási infrastruktúrákhoz való hozzáférést,
és vonzóvá teszi Európát a világ legjobb kutatói előtt. A támogatandó kutatási tevékenységeket a tudományos
igényeknek és lehetőségeknek megfelelően határozzák meg, előzetesen meghatározott tematikus prioritások nélkül. A
kutatási ütemterv meghatározására a tudományos közösséggel való szoros kapcsolattartás révén kerül sor, és a kutatást
a kiválóság alapján támogatják.

15 03 01 01

Marie Skłodowska-Curie-cselekvések – Új készségek, a tudás és az innováció kialakítása, kibontakoztatása és átadása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

768 895 200

Kifizetések

508 490 935

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

737 668 408

Kifizetések

494 178 606

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

844 703 932,11

Kifizetések

111 304 958,59

Megjegyzések
Európának országok és ágazatok közötti mobilitásra képes, erős és kreatív emberierőforrás-alapra van szüksége, emellett
pedig vonzónak kell lennie mind az európai, mind pedig az Európán kívüli legkiválóbb kutatók számára. Ez különösen
a kiválóságnak a fiatal kutatók és doktorjelöltek kiváló minőségű alapszintű képzésének jelentős részében való
növelésével és strukturálásával, valamint a tapasztalt kutatók számára világszerte mind a magán-, mind a közszférában
felkínált vonzó karrierlehetőségek támogatásával lesz elérhető. A kutatókat arra ösztönzik, hogy legyenek mobilisak az
országok, a különféle ágazatok és tudományágak között, hogy ezáltal növelhessék kreatív és innovatív potenciáljukat.
Jogalap
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L
347., 2013.12.20., 104. o.).
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról és a 2006/971/EK, a 2006/972/EK, a 2006/973/EK, a 2006/974/EK és a 2006/975/EK határozatok hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 3-i 2013/743/EU tanácsi határozat (HL L 347., 2013.12.20., 965. o.) és
különösen annak 3. cikke (1) bekezdése c) pontja.
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15 03 05

Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) – A felsőoktatást, a kutatást és az innovációt felölelő
tudásháromszög integrálása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

224 938 881

Kifizetések

251 833 221

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

253 782 375

Kifizetések

227 988 790

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

233 229 156,—

Kifizetések

102 958 755,—

Megjegyzések
Az előirányzat az EIT személyzeti és igazgatási kiadásainak, valamint munkaprogramjával kapcsolatos működési
kiadásainak fedezésére szolgál, ideértve az EIT által kinevezett tudományos és innovációs társulásokkal (TIT) járó
kiadásokat is.
Az EIT stratégiai innovációs tervének, valamint az 1292/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet keretében az
EIT támogatja a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram általános célkitűzéseit és prioritásait a
felsőoktatást, a kutatást és az innovációt felölelő tudásháromszög integrálását célzó konkrét célkitűzés megvalósítása
révén. Az EIT célja, hogy Európa innovációs kapacitásának megadja a várva várt fellendülést, általános célkitűzése pedig,
hogy az innováció révén jelentős gazdasági növekedést és társadalmi előnyöket eredményező új európai utat alakítson
ki, mégpedig azáltal, hogy lehetővé teszi olyan innovatív elgondolások termékek és szolgáltatások formájában történő
megvalósulását, amelyek fenntartható növekedést és foglalkoztatást eredményeznek.
Az EIT működésének alapját a tudományos és innovációs társulások képezik. Ezek olyan, kiválóságra épülő partnerségek, amelyek az innováció terén rendelkezésre álló összes erőforrást mobilizálják, hogy ezáltal új lehetőséget
teremtsenek az innováció számára Európában, valamint hogy az új vállalkozások létrehozása és a társadalmi előnyök
tekintetében valós hatásokat érjenek el. Az innovációval kapcsolatos konkrét kérdésekkel foglalkoznak, és összefogják a
köz- és a magánszféra kutatási szervezeteit, az innovatív ipari ágazatokat, a felsőoktatási intézményeket, a beruházókat,
az induló vállalkozásokat, valamint a vállalatcsoport egy tagjának különválásával létrejött vállalkozásokat. Az első
három TIT-t 2009 decemberében nevezték ki, és az alábbi társadalmi problémákkal foglalkozik: az éghajlatváltozás
enyhítése és az ahhoz való alkalmazkodás (az éghajlati TIT-n keresztül), fenntartható energia (az INNoEnergy TIT-n
keresztül) és a jövő információs és kommunikációs társadalma (az EIT ICT Labs-on keresztül). 2014-ben további két
TIT-t neveztek ki a „nyersanyagok”, valamint „az innováció az egészséges életmód és az aktív időskor szolgálatában”
témákban. A jövőben az EIT további hárommal növeli a TIT-k számát, amelyek a jövő élelmiszerei, a hozzáadott értéket
előállító gyártás, valamint a városi mobilitás témájával fognak foglalkozni.
Az EIT célja, hogy az alábbi területeken kézzelfogható eredményeket érjen el:
— válaszok a társadalmi kihívásokra: a tudományos és innovációs társaságok különböző tudományágak szakértelmét
kapcsolják össze egymással, hogy innovatív és átfogó válaszokat adhassanak az összetett társadalmi kihívásokra,
— egy egyértelműen vállalkozásbarát keret megteremtése: új ötletek új, kézzelfogható termékekbe, szolgáltatásokba
vagy üzleti lehetőségekbe való átültetése továbbra is az EIT és a TIT sikerének fő mércéje marad,
— a tudás szabad mozgásának elősegítése helymegosztás révén: a TIT helymegosztási központok köré szerveződnek;
ezek olyan földrajzi területek, amelyeken az innovációs láncban részt vevő valamennyi szereplő vagy jelentős részük
egymás közelében működnek. A hangsúly azon van, hogy a különböző háttérrel (ipar, kkv-k vagy egyetemek,
állampolgárság, nemek, tudományág…) rendelkező szereplők személyesen együttműködjenek egymással, ami a
tudás nagyobb szintű mobilitását teszi lehetővé,
— a vállalkozók új generációjának létrehozása: a vállalkozó szellemű emberek az innováció fő ösztönzői, ők tartják
mozgásban gazdaságainkat és társadalmainkat. Az EIT támogatja a vállalkozói készségek oktatását mint a TIT
mester- és doktori képzésének alapvető kulcselemét, áthelyezve a hangsúlyt a gyakorlatot megelőző tanulásról a
gyakorlat általi tanulásra. A mester- és PhD-programok – azáltal, hogy a tanulási eredményekre és az innovatív
oktatási módszerekre fektetik a hangsúlyt – el fogják látni a diákokat azokkal a vállalkozói készségekkel, amelyek
sikeressé tehetik őket a tudásalapú gazdaságban.
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15 03 05

(folytatás)
Az EIT erre az időszakra kitűzött stratégiai céljai közé tartozik tevékenységeinek megszilárdítása és a köztük lévő
szinergiák erősítése, valamint a 2014–2020-ra szóló stratégiai innovációs tervben meghatározott prioritások elérésére
való felkészülés: legelőször is – a növekedés ösztönzése révén – a megkezdett intézkedések hatása és azok fenntarthatósága, tovább erősítve partnerségét a már létező három TIT-vel, ugyanakkor további TIT létrehozása. Az új TIT
létrehozásának fokozatos fejlesztési útvonalát követve az EIT biztosítani fogja, hogy a 2014–2020-as időszakban a TIT
száma elérje a kilencet (ez 40–50 helymegosztási központnak felel meg szerte az Unióban); másodsorban, az EIT
hatásának a vállalkozói szellemre épülő innováció előmozdításával történő erősítése az Unióban olyan innovációs
modellek széles körű terjesztésének köszönhetően, amelyek szerte az EU-ból vonzzák a tehetségeket és elősegítik
kibontakozásukat; harmadsorban a hatás elérését célzó új eszközök bevezetése, ezzel párhuzamosan pedig eredményorientált ellenőrzés.
Az EIT létszámtervét e szakasz „Személyzet” melléklete tartalmazza.

Jogalap
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L
347., 2013.12.20., 104. o.) és különösen annak 5. cikke (5) bekezdése.
Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet létrehozásáról és a 294/2008/EK rendelet módosításáról szóló, 2013.
december 11-i 1292/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 174. o.).
Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1312/2013/EU határozata: az Európai Innovációs és
Technológiai Intézet (EIT) stratégiai innovációs terve: az EIT hozzájárulása egy innovatívabb Európához (HL L 347.,
2013.12.20., 892. o.).

15 03 50

Az Európai Gazdasági Térségen kívüli harmadik felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból származó
előirányzatok

15 03 50 01

Az Európai Gazdasági Térségen kívüli harmadik felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból származó
előirányzatok (2014–2020)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

12 507 012,64

Kifizetések

4 646 978,70

Megjegyzések
Ez az előirányzat fedezi a 2014–2020-as időszakban a további előirányzatok rendelkezésre állítását eredményező
jövedelemnek megfelelő kiadást a kutatási és technológiafejlesztési projektekben részt vevő (az Európai Gazdasági
Térségen kívüli) harmadik felektől vagy harmadik országoktól.
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15 03 50 01

(folytatás)
A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban a bevételi kimutatás 6 0 1 3., 6 0 1 5., 6 0 1 6., 6 0 3 1. és 6 0 3 3.
jogcíme alá tartozó bevételekből további előirányzatok nyújthatók.

15 03 50 02

Az Európai Gazdasági Térségen kívüli harmadik felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból származó
előirányzatok (2014 előtt)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

71 236,45

Kifizetések

52 647 710,86

Megjegyzések
Ez az előirányzat a 2014 előtti időszakban a kutatási és technológiafejlesztési projektekben részt vevő, az Európai
Gazdasági Térségen kívüli harmadik felek vagy harmadik országok kiegészítő hozzájárulásaiból származó bevételekhez
tartozó kiadások fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban a bevételi kimutatás 6 0 1 3., 6 0 1 5., 6 0 1 6., 6 0 3 1. és 6 0 3 3.
jogcíme alá tartozó bevételekből további előirányzatok nyújthatók.

15 03 51

Korábbi kutatási keretprogramok lezárása – Hetedik keretprogram (2007–2013)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

304 000 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

270 878 417

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

215 326,35

Kifizetések

518 232 498,68

Megjegyzések
Az előirányzat az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását
és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

L 48/1096

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
15. CÍM — OKTATÁS ÉS KULTÚRA

15 03. ALCÍM — HORIZONT 2020 (folytatás)

15 03 51

(folytatás)

Jogalap

A vállalkozásoknak, kutatóközpontoknak és egyetemeknek a hetedik keretprogram (2007–2013) tevékenységeiben való
részvételére, valamint a kutatási eredmények terjesztésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2006. december
18-i 1906/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 391., 2006.12.30., 1. o.).
Az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjáról (2007–2013) szóló, 2006. december 18-i 1982/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 412.,
2006.12.30., 1. o.).
Az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjának (2007–2013) végrehajtására irányuló „Emberek” egyedi programról szóló, 2006. december 19-i 2006/973/
EK tanácsi határozat (HL L 400., 2006.12.30., 272. o.).

15 03 53

Európai Innovációs és Technológiai Intézet – Lezárás
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

61 891 295,—

Megjegyzések

Az előirányzat az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását
és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
Az EIT létszámtervét e szakasz „Személyzet” melléklete tartalmazza.

Jogalap

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet létrehozásáról szóló, 2008. március 11-i 294/2008/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 97., 2008.4.9., 1. o.).

2016.2.24.

HU

L 48/1097

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
15. CÍM — OKTATÁS ÉS KULTÚRA

15 03. ALCÍM — HORIZONT 2020 (folytatás)

15 03 77

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

15 03 77 01

Kísérleti projekt – Tudáspartnerségek
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

448 020,79

Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

L 48/1098

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
15. CÍM — OKTATÁS ÉS KULTÚRA

15 04. ALCÍM — KREATÍV EURÓPA

Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

%
2014–2016.
évi kifizetések

15 04

KREATÍV EURÓPA

15 04 01

Az európai kulturális és
kreatív ágazatokban
működő kkv-k és kis-,
illetve rendkívül kis
méretű szervezetek
pénzügyi kapacitásának
erősítése, valamint a
szakpolitikai fejlesztés
és az új üzleti modellek
előmozdítása

3

23 829 000 22 133 220

4 473 851,14

20,21

Kultúra alprogram – a
határokon átnyúló
fellépések támogatása,
valamint a nemzetek
közötti áramlás és
mobilitás előmozdítása

3

52 827 000 45 000 000 52 759 000 36 585 518 57 595 591,99 30 016 225,98

66,70

15 04 02

15 04 51

15 04 77

Programok/intézkedések
lezárása a kultúra és a
nyelv terén
3

9 000 000

—

10 822 000

—

7 445 136

13 754 033

7 488 867,80

0,— 25 816 256,71

238,55

Kísérleti projektek és
előkészítő intézkedések

15 04 77 01 Kísérleti projekt – A
kulturális sokszínűség
gazdaságtana

3

p.m.

p.m.

p.m.

242 980

0,—

417 792,—

15 04 77 03 Előkészítő intézkedés –
Kultúra a külkapcsolatokban

3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

339 972,50

15 04 77 04 Kísérleti projekt –
Fesztiválok európai platformja

3

p.m.

300 000

p.m.

174 475

0,—

250 000,—

15 04 77 05 Kísérleti projekt – Új
európai narratíva

3

p.m.

p.m.

p.m.

499 434

999 999,74

832 843,61

15 04 77 08 Kísérleti projekt – A
kulturális gazdaság beindítása

3

p.m.

150 000

500 000

250 000

83,33

2016.2.24.

HU

L 48/1099

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
15. CÍM — OKTATÁS ÉS KULTÚRA

15 04. ALCÍM — KREATÍV EURÓPA (folytatás)
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
PK

Kötelezettségvállalások

15 04 77 09 Kísérleti projekt – A
kreatív fiatal vállalkozók
hálózatainak támogatása
az Unióban és a
harmadik országokban

3

p.m.

200 000

800 000

400 000

15 04 77 11 Előkészítő intézkedés –
Új európai narratíva

3

500 000

500 000

1 000 000

500 000

15 04 77 12 Előkészítő intézkedés –
Európa a Fesztiválokért,
a Fesztiválok Európáért
(EFFE)

3

350 000

175 000

850 000

1 325 000

2 300 000

2 066 889

15 04 77

Megnevezés

Kifizetések

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

%
2014–2016.
évi kifizetések

Kifizetések

(folytatás)

15 04 77. jogcímcsoport –
Részösszeg
15 04. alcím –
Összesen

15 04 01

Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

999 999,74

1 840 608,11

138,91

77 506 000 79 280 220 64 059 000 59 851 576 66 084 459,53 62 146 941,94

78,39

Az európai kulturális és kreatív ágazatokban működő kkv-k és kis-, illetve rendkívül kis méretű szervezetek pénzügyi
kapacitásának erősítése, valamint a szakpolitikai fejlesztés és az új üzleti modellek előmozdítása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

23 829 000

Kifizetések

22 133 220

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

9 000 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

7 445 136

Kötelezettségvállalások

7 488 867,80

Kifizetések

4 473 851,14

Megjegyzések
Az előirányzat a Kreatív Európa program kulturális-kreatív ágával kapcsolatos alábbi intézkedések fedezésére szolgál:
A kulturális és kreatív ágazatok eszköze a kulturális-kreatív ágazatokat kívánja támogatni, és prioritásai az alábbiak
lesznek: az európai kulturális és kreatív ágazatokban működő kis- és középvállalkozások és szervezetek finanszírozáshoz való hozzáférésének elősegítése; a pénzügyi intézmények kulturális és kreatív projektek értékelésére vonatkozó
képességének javítása, beleértve a műszaki segítségnyújtást és a hálózatépítési intézkedéseket.
Ez a következők segítségével érhető el:
— garanciák biztosítása a Kreatív Európa programban részt vevő bármely országból származó, megfelelő pénzügyi
közvetítők számára,
— a pénzügyi közvetítőknek kiegészítő szakvélemény nyújtása, lehetővé téve számukra a kulturális és kreatív
ágazatokban működő szereplőkkel kapcsolatos kockázatok értékelését.

L 48/1100

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
15. CÍM — OKTATÁS ÉS KULTÚRA

15 04. ALCÍM — KREATÍV EURÓPA (folytatás)

15 04 01

(folytatás)
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását
és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
A tagjelölt országok és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók, az engedélyezett
igazgatási kiadások és a programra meghatározott teljes előirányzat összegének arányában.
Az európai szomszédsági térségbe tartozó országok által az ezen országokkal együtt az uniós programokban való
részvételükre vonatkozó keretmegállapodások alapján meghatározott eljárásokkal összhangban az uniós programokban
való részvétel céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből
a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók, az engedélyezett igazgatási kiadások és a programra meghatározott teljes előirányzat összegének arányában.
A Svájci Államszövetség által az uniós programokban való részvétel céljából adott hozzájárulásokból származó, a
bevételi kimutatás 6 0 3 3. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban további előirányzatok nyújthatók, az engedélyezett igazgatási kiadások és a programra meghatározott teljes előirányzat összegének arányában.
A költségvetési rendelet 140. cikkének (6) bekezdése szerint a Bizottságnak visszafizetett – ideértve tőke-visszafizetéseket, felszabadított biztosítékokat és kölcsönök tőkeösszegének visszafizetését –, a bevételi kimutatás 6 3 4 1.
jogcíme alatt elszámolt bármely pénzügyi eszközből a költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének i. pontja
értelmében további előirányzatok nyújthatók.

Jogalap

A Kreatív Európa program (2014–2020) létrehozásáról és az 1718/2006/EK, az 1855/2006/EK és az 1041/2009/EK
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1295/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 347., 2013.12.20., 221. o.).

15 04 02

Kultúra alprogram – a határokon átnyúló fellépések támogatása, valamint a nemzetek közötti áramlás és mobilitás
előmozdítása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

52 827 000

Kifizetések

45 000 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

52 759 000

Kifizetések

36 585 518

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

57 595 591,99

Kifizetések

30 016 225,98

2016.2.24.

HU

L 48/1101

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
15. CÍM — OKTATÁS ÉS KULTÚRA

15 04. ALCÍM — KREATÍV EURÓPA (folytatás)

15 04 02

(folytatás)

Megjegyzések
Az előirányzat a Kreatív Európa program Kultúra alprogramjával kapcsolatos alábbi intézkedések fedezésére szolgál:
— olyan tevékenységek támogatása – beleértve a közönségalakításra és az üzleti modellekre irányuló új megközelítések
vizsgálatát –, amelyek a szereplők számára a digitális technológiák alkalmazására ösztönző készségeket és
szakismeretet nyújtanak,
— olyan tevékenységek támogatása, amelyek lehetővé teszik a szereplők számára, hogy nemzetközi karriert fussanak
be Európában és Európán kívül,
— az európai szereplők és nemzetközi kulturális hálózatok megerősítésének támogatása a szakmai lehetőségekhez való
hozzáférés elősegítése érdekében.
Az alkotások országok közötti forgalmának előmozdítása terén a következő prioritásokat határozzák meg:
— nemzetközi bemutatókörutak, rendezvények és kiállítások támogatása,
— az európai irodalom terjesztésének támogatása,
— a közönségalakítás támogatása az európai kulturális alkotások iránti érdeklődés felkeltésének eszközeként.
A Kultúra alprogramot támogató intézkedések
A Kultúra alprogram a következő intézkedésekhez nyújt támogatást:
— transznacionális együttműködési intézkedések, amelyek ágazaton belüli vagy ágazatok közötti tevékenységek
végrehajtása céljából összefogják a különböző országokból származó szereplőket,
— a különböző országokból származó szereplőket tömörítő európai hálózatok tevékenységei,
— újonnan megjelenő tehetségek fejlesztéséhez támogató európai színteret biztosító, valamint az alkotások forgalmát
és a művészek mobilitását ösztönző szervezetek rendszerszintű és kiterjedt hatást előidéző tevékenységei,
— a műfordítások támogatása,
— különleges intézkedések az európai kultúrák gazdagságának és sokféleségének fokozottabb népszerűsítésére,
valamint a kultúrák közötti párbeszéd és a kultúrák kölcsönös megismerésének ösztönzésére, például európai
kulturális díjak, az Európai Örökség cím és az Európa kulturális fővárosa cím.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását
és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

L 48/1102

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
15. CÍM — OKTATÁS ÉS KULTÚRA

15 04. ALCÍM — KREATÍV EURÓPA (folytatás)

15 04 02

(folytatás)
A tagjelölt országok és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók, az engedélyezett
igazgatási kiadások és a programra meghatározott teljes előirányzat összegének arányában.
Az európai szomszédsági térségbe tartozó országok által az ezen országokkal együtt az uniós programokban való
részvételükre vonatkozó keretmegállapodások alapján meghatározott eljárásokkal összhangban az uniós programokban
való részvétel céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből
a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók, az engedélyezett igazgatási kiadások és a programra meghatározott teljes előirányzat összegének arányában.
A Svájci Államszövetség által az uniós programokban való részvétel céljából adott hozzájárulásokból származó, a
bevételi kimutatás 6 0 3 3. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban további előirányzatok nyújthatók, az engedélyezett igazgatási kiadások és a programra meghatározott teljes előirányzat összegének arányában.

Jogalap
A Kreatív Európa program (2014–2020) létrehozásáról és az 1718/2006/EK, az 1855/2006/EK és az 1041/2009/EK
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1295/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 347., 2013.12.20., 221. o.).

15 04 51

Programok/intézkedések lezárása a kultúra és a nyelv terén
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

—

Kifizetések

10 822 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

—

Kifizetések

13 754 033

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

25 816 256,71

Megjegyzések
Az előirányzat az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását
és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
A tagjelölt országok és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók.
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
15. CÍM — OKTATÁS ÉS KULTÚRA

15 04. ALCÍM — KREATÍV EURÓPA (folytatás)

15 04 51

(folytatás)
Jogalap
A Kultúra 2000 program létrehozásáról szóló, 2000. február 14-i 508/2000/EK európai parlamenti és tanácsi határozat
(HL L 63., 2000.3.10., 1. o.).
A kultúra terén európai szintű tevékenységet folytató szervezeteket támogató közösségi cselekvési program létrehozásáról szóló, 2004. április 21-i 792/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 138., 2004.4.30., 40. o.).
A Kultúra program (2007–2013) létrehozásáról szóló, 2006. december 12-i 1855/2006/EK európai parlamenti és
tanácsi határozat (HL L 372., 2006.12.27., 1. o.).
Az Európai Örökség címre vonatkozó európai uniós fellépés létrehozásáról szóló, 2011. november 16-i 1194/2011/EU
európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 303., 2011.11.22., 1. o.).

15 04 77

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

15 04 77 01

Kísérleti projekt – A kulturális sokszínűség gazdaságtana
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

242 980

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

417 792,—

Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
15 04 77 03

Előkészítő intézkedés – Kultúra a külkapcsolatokban
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

339 972,50
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BIZOTTSÁG
15. CÍM — OKTATÁS ÉS KULTÚRA

15 04. ALCÍM — KREATÍV EURÓPA (folytatás)

15 04 77

(folytatás)

15 04 77 03

(folytatás)

Megjegyzések
Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
15 04 77 04

Kísérleti projekt – Fesztiválok európai platformja
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

p.m.

300 000

Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

p.m.

174 475

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

250 000,—

Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
15 04 77 05

Kísérleti projekt – Új európai narratíva
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

499 434

Kötelezettségvállalások

999 999,74

Kifizetések

832 843,61
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BIZOTTSÁG
15. CÍM — OKTATÁS ÉS KULTÚRA

15 04. ALCÍM — KREATÍV EURÓPA (folytatás)

15 04 77

(folytatás)

15 04 77 05

(folytatás)
Megjegyzések
Korábbi 16 02 77 01. jogcím
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

15 04 77 08

Kísérleti projekt – A kulturális gazdaság beindítása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

150 000

Kötelezettségvállalások

500 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

250 000

Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
A közösségi finanszírozás (crowdfunding) a potenciális fogyasztók és a kulturális ágazat közötti pénzmozgás
megbízható eszközének bizonyul. A közösségi finanszírozás platform- és hálózati modell alapján működik, és amint
az a közösségi hálózati vállalkozások esetén megfigyelhető volt, egy márkanév veszi át az uralmat. Az európai közösségi
finanszírozási piac széttöredezett, míg az Egyesült Államokban honos rendszerek élvezik a homogén belső piac
előnyeit. Annak érdekében, hogy aktív nyelvpolitikát érvényesítsünk az online szférában és azt a kulturális ágazathoz
köthessük, alternatív stratégiára van szükség. Sokat lehetne tanulni többek között a svédországi CrowdCulture hibrid - a
közpénzeket és a magánadományokat összekapcsoló - finanszírozási struktúrájából.
A kísérleti projekt célja: tanulmány készítése révén az európai közösségi finanszírozás bevált gyakorlatainak feltérképezése és elemzése a kulturális szervezetek kapcsán.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
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BIZOTTSÁG
15. CÍM — OKTATÁS ÉS KULTÚRA

15 04. ALCÍM — KREATÍV EURÓPA (folytatás)

15 04 77

(folytatás)

15 04 77 09

Kísérleti projekt – A kreatív fiatal vállalkozók hálózatainak támogatása az Unióban és a harmadik országokban
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

p.m.

Kötelezettségvállalások

200 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

800 000

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

400 000

Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Ez a kísérleti projekt a Bizottság és az Európai Parlament következő kezdeményezései alapján született: a 2007. évi
kulturális menetrend, amely az évek során megmutatta annak fontosságát, hogy az Unió külkapcsolataiban a kulturális
dimenziót is ápolni kell; a Parlament Kulturális és Oktatási Bizottságának különféle saját kezdeményezésű jelentései (az
EU külső fellépéseinek kulturális dimenzióiról szóló, 2011. május 12-i európai parlamenti állásfoglalás [HL C 377. E,
2012.12.7., 135. o.] és a kulturális és kreatív iparágakban rejlő potenciál felszabadításáról szóló, 2011. május 12-i
európai parlamenti állásfoglalás [HL C 377. E, 2012.12.7., 142. o.]), a Bizottság által kiadott közlemény és a „Kultúra a
külkapcsolatokban” című előkészítő intézkedés.
A kísérleti projekt a kreatív fiatal vállalkozók hálózatait fogja támogatni az Unióban és a harmadik országokban annak
ösztönzése érdekében, hogy a fiatal vállalkozók és a kulturális és kreatív ágazatok szereplői körében kapcsolatok,
hálózatok, szakmai fejlődési lehetőségek és hosszú távú szakmai együttműködések alakuljanak ki az Unióban és a
partnerországokban. A Kreatív Európa program bizonyítja, hogy a kreativitás és a gazdasági megújulás előmozdítása
érdekében az Unió mind az Unióban, mind a harmadik országokkal fenntartott kapcsolatai terén elkötelezte magát a
kreatív és kulturális ágazatok támogatása mellett.

Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
15 04 77 11

Előkészítő intézkedés – Új európai narratíva
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

500 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

500 000

Kötelezettségvállalások

1 000 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

500 000

Kötelezettségvállalások

Kifizetések
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BIZOTTSÁG
15. CÍM — OKTATÁS ÉS KULTÚRA

15 04. ALCÍM — KREATÍV EURÓPA (folytatás)

15 04 77

(folytatás)

15 04 77 11

(folytatás)
Megjegyzések
Korábbi 16 02 77 06. jogcím
Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Az előkészítő intézkedés célja, hogy lehetővé tegye a charta kidolgozásért felelős kulturális bizottság számára, hogy
folytassa a párbeszédet a polgárokkal. A chartát egy olyan kiindulópontnak kell tekinteni, amelyben az európai
narratívákról folyó párbeszédben való részvételre meghívást kapnak a művészeti közösség tagjai és az európai polgárok.
A megközelítés átfogó lesz, polgárokból, kulturális intézményekből és szervezetekből álló hálózatokat létrehozva,
amelyek a nyilvánosság számára terjesztik a tudást, és szerepvállalásra ösztönzik a polgárokat. Létrehoznak továbbá egy
nagyköveti testületet. E nagykövetek feladata a polgárokkal való interakció lenne az új narratíváról folyó vitában, illetve
az európai nyilvánossággal való kommunikáció.
Az előkészítő intézkedés feladata ezért továbbra is, hogy:
— ismeretterjesztő rendezvényeket szervezzen az új európai narratíváról szóló chartának a lehető legtöbb tagállamban
való népszerűsítése érdekében, ezzel erősítve a párbeszédet és az eszmecserét,
— nagy médiaérdeklődésre számot tartó, kulturális, tudományos és polgári szervezetek által megrendezett olyan
nyilvános eseményeket támogasson, amelyek az új európai narratívára összpontosítanak,
— az új európai narratíváról szóló eszmecseréről tájékoztatást nyújtó független médiaplatformok támogatása révén a
lehető legteljesebb mértékben bevonja a polgárokat.
Ettől az előkészítő intézkedéstől a fenti három, konkrét célkitűzés megvalósulását várják.
E tevékenységek támogatása céljából az Európai Bizottság keretszerződések révén vállalkozókkal dolgozik az alábbiak
megvalósítása érdekében: A magas szintű rendezvények, így kiállítások és kulturális performanszok megszervezése, a
résztvevők utazásának és szállásának ügyintézése, valamint szakértői támogatás a rendezvények egyedi programozásával
kapcsolatos feladatok elvégzéséhez; Logisztikai és tanácsadói támogatás a kulturális bizottság számára, ideértve az
utazással és szállással kapcsolatos ügyintézést, valamint a tagok terjesztési célú rendezvényeken való részvételének
logisztikai megszervezését, továbbá szakértői támogatást a rendezvények egyedi ütemezésével kapcsolatos bizottsági és
egyéb feladatokhoz; A rendezvények megszervezése az Európai Bizottság tagállami képviseletei által; A tagállamokon
átívelő kommunikációs kampány, ideértve a közösségi médiát is.
Az egyes szerződésekre vonatkozó finanszírozási döntést 2016-ban írják alá, és az előfinanszírozási kifizetésekre 2016
vége előtt kerül sor. A támogatott fellépésekre főleg 2016-ban és 2017 elején kerül sor.
Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
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BIZOTTSÁG
15. CÍM — OKTATÁS ÉS KULTÚRA

15 04. ALCÍM — KREATÍV EURÓPA (folytatás)

15 04 77

(folytatás)

15 04 77 12

Előkészítő intézkedés – Európa a Fesztiválokért, a Fesztiválok Európáért (EFFE)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

350 000

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

175 000

Megjegyzések
Az EFFE kísérleti projektet jelenleg hajtja végre Európa-szerte az Európai Fesztiválszövetség 24 decentralizált partnerszervezettel együtt, a Bizottság Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóságával szoros együttműködésben. Az EFFE
előkészítő intézkedés az alábbiakat valósítja meg:
— címkézési mechanizmus és csereplatform létrehozása annak érdekében, hogy a fesztiválok kihasználhassák a
különböző európai szakpolitikákhoz való hozzájárulásra bennük rejlő lehetőséget, ideértve az innovációt, a
társadalmi befogadást, az oktatást és a kultúrák közti párbeszédet is. A végrehajtott tevékenységek hozzájárulnak
az Európa 2020 stratégiához azokra a továbbgyűrűző hatásokra építve, amelyeket a kreatív és kulturális ágazatok
gyakorolnak számos egyéb téren, például az idegenforgalom és a regionális fejlesztés területén,
— Európa egyedi, kulcsfontosságú értékeinek előmozdítása ezek láthatóvá és hitelessé tétele révén, egy olyan erőteljes
márkaépítési és kommunikációs stratégián keresztül, amely képes egy Európa-szerte jelentős számú polgár
megszólítására alkalmas platform létrehozására.
A kísérleti projekt sikeréből ítélve feltételezhetjük, hogy ez az előkészítő intézkedés a fesztiválok energiáját ezután is egy
intelligens, befogadó és fenntartható Európa előmozdításába csatornázza.
Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
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16. CÍM
KOMMUNIKÁCIÓ
Az előirányzatok (2016 és 2015) és az egyenleg (2014) általános összegzése
Cím
Alcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

16 01

A „KOMMUNIKÁCIÓ” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL
KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK

16 03

KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK
16. cím – Összesen

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

124 190 396

124 190 396

125 792 227

79 504 500

72 569 000

74 100 000

203 694 896

196 759 396

199 892 227

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

125 792 227 128 136 191,33 128 136 191,33
66 282 042

71 154 711,32

77 301 872,51

192 074 269 199 290 902,65 205 438 063,84
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16. CÍM
KOMMUNIKÁCIÓ

16 01. ALCÍM — A „KOMMUNIKÁCIÓ” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

Az 1., 2., 3. és 5. jogcímcsoport részletezése a(z) XX 01. fejezetben található.
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

16 01

A „KOMMUNIKÁCIÓ” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL
KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK

16 01 01

A „Kommunikáció” szakpolitikai
területen foglalkoztatott tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

PK

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

5,2

65 590 888

66 063 971

65 068 904,28

99,20

16 01 02 01 Külső munkatársak – Központ

5,2

5 783 570

5 711 298

6 303 485,05

108,99

16 01 02 03 Külső munkatársak – Bizottsági
képviseletek

5,2

16 606 000

16 488 000

17 312 757,58

104,26

16 01 02 11 Egyéb igazgatási kiadások

5,2

3 209 857

3 513 818

3 736 977,56

116,42

25 599 427

25 713 116

27 353 220,19

106,85

16 01 02

A „Kommunikáció” szakpolitikai
területen foglalkoztatott külső
munkatársakkal kapcsolatos és
egyéb igazgatási kiadások

16 01 02. jogcímcsoport –
Részösszeg
16 01 03

A „Kommunikáció” szakpolitikai
terület információs és kommunikációs technológiai eszközökkel és
szolgáltatásokkal, valamint ingatlanokkal kapcsolatos és egyéb
vonatkozó kiadásai

16 01 03 01 Információs és kommunikációs
technológiai eszközökkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások

5,2

4 186 081

4 194 140

4 697 949,30

112,23

16 01 03 03 Ingatlanok és kapcsolódó kiadások
– Bizottsági képviseletek

5,2

26 423 000

27 275 000

28 516 859,01

107,92

30 609 081

31 469 140

33 214 808,31

108,51

1 034 000

1 229 000

1 184 962,30

114,60

1 034 000

1 229 000

1 184 962,30

114,60

1 357 000

1 317 000

1 314 296,25

96,85

124 190 396

125 792 227

128 136 191,33

103,18

16 01 03. jogcímcsoport –
Részösszeg
16 01 04

A „Kommunikáció” szakpolitikai
terület tevékenységeihez és
programjaihoz kapcsolódó támogatási kiadások

16 01 04 02 A kommunikációs tevékenységekhez kapcsolódó támogatási
kiadások

3

16 01 04. jogcímcsoport –
Részösszeg
16 01 60

Információszerzés
16 01. alcím – Összesen

5,2
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16 01. ALCÍM — A „KOMMUNIKÁCIÓ” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

16 01 01

A „Kommunikáció” szakpolitikai területen foglalkoztatott tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos
kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

65 590 888

2014. évi teljesítés

66 063 971

65 068 904,28

16 01 02

A „Kommunikáció” szakpolitikai területen foglalkoztatott külső munkatársakkal kapcsolatos és egyéb igazgatási
kiadások

16 01 02 01

Külső munkatársak – Központ
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

5 783 570

16 01 02 03

2014. évi teljesítés

5 711 298

6 303 485,05

Külső munkatársak – Bizottsági képviseletek
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

16 606 000

2014. évi teljesítés

16 488 000

17 312 757,58

Megjegyzések
Ez az előirányzat az Unión belüli bizottsági képviseleteken alkalmazott helyi személyzet és szerződéses személyzet,
valamint kölcsönmunkaerő tekintetében a javadalmazás, az átalánydíjas túlóra és az intézmény társadalombiztosítási
hozzájárulásainak fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésével összhangban a címzett bevétel becsült összege 4 000 EUR.
Jogalap
Az Európai Unió egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei.
16 01 02 11

Egyéb igazgatási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

3 209 857

2014. évi teljesítés

3 513 818

3 736 977,56

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésével összhangban a címzett bevétel becsült összege 3 000 EUR.
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16 01. ALCÍM — A „KOMMUNIKÁCIÓ” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

16 01 03

A „Kommunikáció” szakpolitikai terület információs és kommunikációs technológiai eszközökkel és
szolgáltatásokkal, valamint ingatlanokkal kapcsolatos és egyéb vonatkozó kiadásai

16 01 03 01

Információs és kommunikációs technológiai eszközökkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

4 186 081

16 01 03 03

2014. évi teljesítés

4 194 140

4 697 949,30

Ingatlanok és kapcsolódó kiadások – Bizottsági képviseletek
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

26 423 000

2015. évi előirányzatok

27 275 000

2014. évi teljesítés

28 516 859,01

Megjegyzések
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 karbantartási költségei; a rendszeres takarítások során keletkező költségek, a karbantartáshoz szükséges
termékek, mosószerek, 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 például az épületek őrzésével és a biztonsági berendezések karbantartásával kapcsolatos szerződések
költségei, a kisebb berendezési tételek beszerzésének a költségei, a tűzoltó berendezés beszerzésének, bérlésének és
karbantartásának, a tűzjelző berendezések cseréjének és a kötelező ellenőrzéseknek a költségei, valamint a
személyzetnek a biztonsági berendezések használatáról tartott tájékoztató előadások költségei,
— az épületekkel kapcsolatos költségek, különös tekintettel a több bérlővel rendelkező épületek kezelési díjára, a
helyiségek felmérésére, valamint a kommunális szolgáltatások (szemétgyűjtés stb.) díjára,
— a helyiségekkel kapcsolatos nagyobb felújítási műveletek műszaki tanácsadási díjai,
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16 01. ALCÍM — A „KOMMUNIKÁCIÓ” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

16 01 03

(folytatás)

16 01 03 03

(folytatás)
— a műszaki berendezések, felszerelési tárgyak, bútorok és gépjárművek beszerzésére, bérlésére, karbantartására és
javítására vonatkozó költségek,
— a könyvek, dokumentumok és más nem időszaki kiadványok beszerzésére, a meglévők frissítésére, a könyvkötészetre, valamint elektronikus azonosítóberendezés beszerzésére fordított költségek,
— az újságok, szakfolyóiratok, hivatalos lapok, parlamenti dokumentumok, külkereskedelmi statisztikák, hírügynökségi jelentések 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,
— az egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos képzések a Bizottság 2006. április 10-i, a munkahelyi egészség
és biztonság teljes személyi állományára vonatkozó egységesített politikáját megállapító C(2006) 1623 határozatának megfelelően,
— a szerzői jogdíjak,
— írószer, papíráru és más irodaszerek 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,
— az Unión belüli irodák 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 stb.), irodai berendezések (fénymásolók,
faxgépek, írógépek, diktafonok stb.) költségei, valamint a hálózatok általános költségei, a felhasználók részére
nyújtandó támogatás és segítség költségei, az informatikai képzések és a berendezések leszerelésének költségei,
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16 01. ALCÍM — A „KOMMUNIKÁCIÓ” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

16 01 03

(folytatás)

16 01 03 03

(folytatás)
— az épületek vásárlásával vagy vásárlási opció melletti bérlésével kapcsolatos bármely kiadás.
Az előirányzat az Unió területén felmerülő kiadások fedezésére szolgál, kivéve a Közös Kutatóközpont helyszíneit,
amelyek céljára a kiadásokat a megfelelő cím 01 05. alcíme alatt kell elszámolni. Az Unión kívül felmerülő hasonló
kiadásokat a megfelelő cím 01 03 02. jogcímcsoportja alatt számolják el.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésével összhangban a címzett bevétel becsült összege 4 124 000 EUR.

16 01 04

A „Kommunikáció” szakpolitikai terület tevékenységeihez és programjaihoz kapcsolódó támogatási kiadások

16 01 04 02

A kommunikációs tevékenységekhez kapcsolódó támogatási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 034 000

2014. évi teljesítés

1 229 000

1 184 962,30

Megjegyzések
Az előirányzat többek között tanulmányokkal, találkozókkal, utólagos kontrollokkal, valamint olyan technikai és
igazgatási jellegű szakértői segítségnyújtással kapcsolatos horizontális kiadások fedezésére szolgál, amelyhez nem
kapcsolódnak olyan hatósági feladatok, amelyeket a Bizottság eseti jellegű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett; fedezi továbbá a horizontális vagy több területet érintő tevékenységek értékelését, valamint a Bizottság
munkájának nyomon követésére felkért személyek utazási és kapcsolódó költségeinek visszafizetését.
Jogalap
Lásd a 16 03 01 02., 16 03 01 03., 16 03 02 03. és 16 03 02 05. jogcímet.
16 01 60

Információszerzés
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 357 000

2014. évi teljesítés

1 317 000

1 314 296,25

Megjegyzések
Az előirányzat az Unión belül felmerült alábbi kiadások fedezésére szolgál:
— online információforrásokhoz – hírügynökségek, online hírszolgáltatók és külső adatbázisok szolgáltatásaihoz –
való hozzáférés és az előfizetés költségei,
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16 01. ALCÍM — A „KOMMUNIKÁCIÓ” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

16 01 60

(folytatás)
— az ilyen információkhoz való hozzáféréshez szükséges képzés és támogatás költségei.
Az előirányzat az Unió területén felmerülő kiadásokat fedezi, kivéve a Bizottság Unióban működő képviseleteit.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésével összhangban a címzett bevétel becsült összege 1 000 EUR.
Jogalap
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).
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16 03. ALCÍM — KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK

Kötelezettségvállalások

6 003 500

16 03

KOMMUNIKÁCIÓS
TEVÉKENYSÉGEK

16 03 01

Az uniós polgárok tájékoztatása

16 03 01 02

A média tájékoztatása és
audiovizuális termékek

3

16 03 01 03

Tájékoztatási irodák

16 03 01 04

A bizottsági képviseletek
tájékoztatási tevékenysége, civil
párbeszédek és „partnerségi” tevékenységek

16 03 01 05

14 600 000 14 063 000 14 260 000 12 957 371 14 369 496,84 14 188 390,97

100,89

3

14 745 000 13 154 000 11 794 000 13 720 676 10 928 471,22 15 239 489,74

115,85

16 03 02

Intézményi
kommunikáció és
információelemzés

16 03 02 01

A Bizottságnál tett látogatások

16 03 02 02

Rádió- és televízióstúdiók, valamint audiovizuális berendezések
működtetése
5,2

3

1 246 000

1 246 000

4 112 669

1 194 639

6 228 215,86

Kifizetések

% 2014–
2016. évi
kifizetések

3

1 246 000

5 850 000

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

100,81

„Európai közéleti találkozóhelyek”
5,2

5 688 000

Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

5 734 220,87

16 03 01. jogcímcsoport –
Részösszeg

16 03 02 03

Kifizetések

2015. évi előirányzatok

1 241 189,83

1 281 259,75

102,83

36 594 500 34 151 000 33 150 000 31 985 355 32 767 373,75 36 443 361,33

106,71

3 800 000

3 677 000

3 650 000

2 927 997

3 599 851,94

3 985 597,01

108,39

5 560 000

5 560 000

5 560 000

5 369 163

5 318 744,79

5 930 575,40

106,67

23 450 000 19 195 000 21 340 000 16 690 656 19 469 840,54 19 148 822,81

99,76

Online és nyomtatott
tájékoztatási és
kommunikációs
eszközök

3

16 03 02 04

Általános jelentés és
egyéb kiadványok

5,2

2 160 000

2 160 000

2 200 000

2 109 314

2 229 074,71

2 563 278,82

118,67

16 03 02 05

Közvélemény-elemzés

3

6 640 000

6 526 000

6 400 000

5 286 146

6 299 975,59

5 959 835,98

91,32

41 610 000 37 118 000 39 150 000 32 383 276 36 917 487,57 37 588 110,02

101,27

16 03 02. jogcímcsoport –
Részösszeg
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BIZOTTSÁG
16. CÍM — KOMMUNIKÁCIÓ

16 03. ALCÍM — KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK (folytatás)
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–
2016. évi
kifizetések

Megnevezés

PK

Kötelezettségvállalások

16 03 04

Az Európai Történelem
Háza

3

800 000

800 000

800 000

669 131

0,—

0,—

16 03 06

2013 – A polgárok
európai éve

3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

557 100,26

16 03 77

Kísérleti projektek és
előkészítő intézkedések

16 03 77 01

Előkészítő intézkedés –
Európai kutatói
ösztöndíjak a határokon
átnyúló tényfeltáró
újságírás támogatására

5,2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

98 880,—

16 03 77 02

Kísérleti projekt – Európa
online megosztása
5,2

p.m.

p.m.

p.m.

90 000

0,—

1 393 463,15

16 03 77 04

Az EuroGlobe kísérleti
projekt lezárása

3

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

16 03 77 05

Előkészítő intézkedés –
Európa online
megosztása

3

500 000

500 000

936 187

1 000 000,—

588 819,75

16 03 77 06

Kísérleti projekt – Az
Európai Unió ígérete

3

p.m.

p.m.

p.m.

218 093

469 850,—

402 350,—

16 03 77 07

Előkészítő intézkedés –
Az Európai Civil
Társadalom Háza

3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

229 788,—

500 000

500 000

1 469 850,—

2 713 300,90

542,66

79 504 500 72 569 000 74 100 000 66 282 042 71 154 711,32 77 301 872,51

106,52

16 03 77. jogcímcsoport –
Részösszeg
16 03. alcím –
Összesen

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

16 03 01

Az uniós polgárok tájékoztatása

16 03 01 02

A média tájékoztatása és audiovizuális termékek

Kifizetések

1 000 000

1 000 000

1 244 280

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0

117,76

Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

6 003 500

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

5 688 000

Kötelezettségvállalások

5 850 000

Megjegyzések
Korábbi 16 03 01 02. és (részben) 16 03 01 01. jogcím

2014. évi teljesítés

Kifizetések

4 112 669

Kötelezettségvállalások

6 228 215,86

Kifizetések

5 734 220,87
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BIZOTTSÁG
16. CÍM — KOMMUNIKÁCIÓ

16 03. ALCÍM — KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK (folytatás)

16 03 01

(folytatás)

16 03 01 02

(folytatás)
Az előirányzat – elsősorban a médiára összpontosítva – a polgárokat az Unióról tevékenységeivel kapcsolatos
általánosan tájékoztató tevékenységek finanszírozását fedezi, melyek fokozni hivatottak az uniós intézmények munkájának, a meghozott döntéseknek és az európai integráció szakaszainak láthatóságát. Az aktuális kérdések jobb
megértésére és jelentésére kidolgozott eszközök elsősorban a következők:
— multimédiás (fénykép, videó stb.) információs anyagok a médiában és más platformokon történő megjelenítésre,
ideértve közzétételüket/közvetítésüket és hosszú távú megőrzésüket/terjesztésüket is,
— szemináriumok és segítségnyújtás újságírók számára.
Az előirányzat értékeléssel kapcsolatos kiadásokra is kiterjed.
E jogcím végrehajtásakor a Bizottság kellőképpen figyelembe veszi az Intézményközi Tájékoztatási Csoport (IGI)
üléseinek eredményeit.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésével összhangban a címzett bevétel becsült összege 1 000 EUR.
Jogalap
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdésében szereplő, a Bizottság intézményi szintű előjogaiból eredő
feladat.

16 03 01 03

Tájékoztatási irodák
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

14 600 000

Kifizetések

14 063 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

14 260 000

Kifizetések

12 957 371

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

14 369 496,84

Kifizetések

14 188 390,97

Megjegyzések
Az előirányzat a polgárok általános tájékoztatásának finanszírozására szolgál, és a következőket foglalja magában:
— a Europe Direct hálózat finanszírozása Európa-szerte (Europe Direct Információs Központok, európai dokumentációs
központok, Team Europe előadók, stb.); e hálózat kiegészíti a Bizottság tagállamokban működő képviseleteinek és
az Európai Parlament tájékoztatási irodáinak munkáját,
— a Europe Direct hálózat támogatása, valamint a számukra biztosított képzés, koordináció és segítségnyújtás,
— az irodáktól érkező vagy nekik szánt tájékoztató anyagok és kommunikációs termékek előállításának, tárolásának és
terjesztésének finanszírozása.
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BIZOTTSÁG
16. CÍM — KOMMUNIKÁCIÓ

16 03. ALCÍM — KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK (folytatás)

16 03 01

(folytatás)

16 03 01 03

(folytatás)
Az előirányzat értékeléssel kapcsolatos kiadásokra is kiterjed.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésével összhangban a címzett bevétel becsült összege 50 000 EUR.
Jogalap
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdésében szereplő, a Bizottság intézményi szintű előjogaiból eredő
feladat.
Jogi hivatkozások
A kommunikáció területére vonatkozó 2013. évi munkaprogramnak a Europe Direct információs központok fogadó
szervezeteinek a 2013–2017. közötti időszakban az Európai Unió egészében történő finanszírozására szolgáló
támogatások tekintetében történő előzetes elfogadásáról szóló, 2012. június 21-i C(2012) 4158 bizottsági határozat.

16 03 01 04

A bizottsági képviseletek tájékoztatási tevékenysége, civil párbeszédek és „partnerségi” tevékenységek
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

14 745 000

Kifizetések

13 154 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

11 794 000

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

13 720 676

10 928 471,22

Kifizetések

15 239 489,74

Megjegyzések
Az előirányzat a polgárok általános tájékoztatásának finanszírozására szolgál, és a centralizált és decentralizált
kommunikációval, valamint a civil párbeszédekkel kapcsolatos kiadásokat fedezi. A helyi tájékoztatási tevékenység
célja elsősorban a célcsoportok rendelkezésére bocsátani az aktuális kérdések jobb megértéséhez szükséges eszközöket.
A civil párbeszédek célja elsősorban az, hogy a polgárok uniós kérdésekkel kapcsolatos ismereteinek bővítése és
véleményük politikában való érvényesítése érdekében első kézből nyújtsanak tájékoztatást a polgárok számára a
legfontosabb uniós politikai kezdeményezésekről, és elősegítsék a nyílt párbeszédet a polgárok és a Bizottság tagjai
között, amely párbeszédben a többi uniós intézmény és a tagállamok képviselői is rendszeresen részt vesznek.
E tevékenységek tagállami végrehajtását a következők szolgálják:
— különleges, egy- vagy többéves kommunikációs prioritásokkal kapcsolatos tájékoztatási tevékenységek,
— a kommunikációs prioritásokkal összhangban lévő egyedi nemzeti vagy nemzetközi szintű tájékoztatási tevékenységek,
— nyitott rendezvények a legkülönbözőbb társadalmi helyzetű polgárok számára,
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BIZOTTSÁG
16. CÍM — KOMMUNIKÁCIÓ

16 03. ALCÍM — KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK (folytatás)

16 03 01

(folytatás)

16 03 01 04

(folytatás)
— a polgárokkal az interneten és a közösségi médiában folytatott párbeszéd,
— szemináriumok, konferenciák és műhelytalálkozók konkrétabban meghatározott célcsoportok, úgy mint fiatalok
számára, interaktív módszerek alkalmazásával,
— európai témájú rendezvények, kiállítások, PR-tevékenységek szervezése és az azokon történő részvétel, egyéni
látogatások szervezése stb.,
— a polgárokat célzó közvetlen tájékoztatási tevékenységek (pl. tanácsadó szolgáltatások a polgárok számára),
— a véleményformálókat célzó közvetlen tájékoztatási tevékenység, ezen belül is a különösen az uniós polgárok nagy
része számára jelentős információforrásként szolgáló regionális napi sajtót érintő fokozott intézkedések,
— a bizottsági képviseleteken működő, a nagyközönség számára kialakított tájékoztatási központok igazgatása.
A kommunikációs tevékenységek az Európai Parlamenttel és/vagy a tagállamokkal partnerségben szervezhetők azzal a
céllal, hogy szinergia jöjjön létre a partnerek által alkalmazott eszközök között, és a résztvevők egymással összhangban
végezzék az Unióval kapcsolatos tájékoztatási és kommunikációs tevékenységeiket.
Ez az előirányzat a tanulmányokkal, értékelésekkel, logisztikai szolgáltatásokkal, technikai segítségnyújtással –
különösen az informatika területén, beleértve a honlapok és közösségimédia-felületek működtetésével kapcsolatos
segítségnyújtást –, szakértői találkozókkal, valamint technikai és igazgatási jellegű szakértői segítségnyújtással
kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, amelyhez nem kapcsolódnak olyan hatósági feladatok, amelyeket a Bizottság
eseti jellegű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett; fedezi továbbá a Bizottság munkájának nyomon követésére
felkért személyek utazási költségeinek és kapcsolódó kiadásainak visszafizetését.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésével összhangban a címzett bevétel becsült összege 55 000 EUR.
E jogcím végrehajtásakor a Bizottság kellőképpen figyelembe veszi az Intézményközi Tájékoztatási Csoport (IGI)
üléseinek eredményeit.
Jogalap
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdésében szereplő, a Bizottság intézményi szintű előjogaiból eredő
feladat.

16 03 01 05

„Európai közéleti találkozóhelyek”
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

1 246 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

1 246 000

Kötelezettségvállalások

1 246 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

1 194 639

Kötelezettségvállalások

1 241 189,83

Kifizetések

1 281 259,75
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BIZOTTSÁG
16. CÍM — KOMMUNIKÁCIÓ

16 03. ALCÍM — KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK (folytatás)

16 03 01

(folytatás)

16 03 01 05

(folytatás)
Megjegyzések
Az előirányzat a polgárok általános tájékoztatásának finanszírozására szolgál, és kifejezetten a hivatalosan az Európa
Házakban létrehozott ún. európai közéleti találkozóhelyek megnyitásának és működtetésének fedezésére szolgál. Az
európai közéleti találkozóhelyekkel kapcsolatos logisztikai intézkedéseket mindkét intézmény (az Európai Parlament és
a Bizottság) érdekeit szem előtt tartva a Bizottság irányítja, beleértve a működési költségeket és a kiszervezett
szolgáltatások megszervezését. Az európai közéleti találkozóhelyeket a két intézménynek közösen kell működtetnie az
EPS irányításáról és működéséről szóló értékelési jelentés, valamint a következő év munkaprogramja alapján. E két
dokumentumot, amelyet a két intézmény közösen készít el, és amelyek a következő évre vonatkozó támogatások
elosztása szempontjából alapvető fontosságúak, időben be kell nyújtani az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak annak
érdekében, hogy a költségvetési eljárás során figyelembe lehessen venni őket.
Jogalap
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdésében szereplő, a Bizottság intézményi szintű előjogaiból eredő
feladat.
Jogi hivatkozások
A Bizottság 2007. október 3-i közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Partnerség az Európáról szóló kommunikációért (COM(2007) 568 végleges).
Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 2008. október 22-i nyilatkozata: Partnerség az Európáról szóló
kommunikációért (HL C 13., 2009.1.20., 3. o.).

16 03 02

Intézményi kommunikáció és információelemzés

16 03 02 01

A Bizottságnál tett látogatások
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

3 800 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

3 677 000

Kötelezettségvállalások

3 650 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

2 927 997

Kötelezettségvállalások

3 599 851,94

Kifizetések

3 985 597,01

Megjegyzések
Az előirányzat a Bizottságnál tett látogatások szervezési költségeinek fedezésére szolgál, beleértve a látogatásokkal
kapcsolatos igazgatási kiadásokat is.
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BIZOTTSÁG
16. CÍM — KOMMUNIKÁCIÓ

16 03. ALCÍM — KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK (folytatás)

16 03 02

(folytatás)

16 03 02 01

(folytatás)
Jogalap
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdésében szereplő, a Bizottság intézményi szintű előjogaiból eredő
feladat.

16 03 02 02

Rádió- és televízióstúdiók, valamint audiovizuális berendezések működtetése
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

5 560 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

5 560 000

Kötelezettségvállalások

5 560 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

5 369 163

Kötelezettségvállalások

5 318 744,79

Kifizetések

5 930 575,40

Megjegyzések
Az előirányzat a Bizottság stúdiói és más audiovizuális tájékoztatási berendezései összes költségének fedezésére szolgál:
a személyi állomány, a szükséges berendezések és anyagok beszerzésének, bérlésének, karbantartásának és javításának
az összes költsége.
Az előirányzat olyan műholdszolgáltatás bérleti díjának fedezésére is szolgál, amelynek célja, hogy a televíziós csatornák
részére tájékoztatást nyújtson az Unió tevékenységéről. Ezt az előirányzatot az Unióra vonatkozó összes információ
terjesztése érdekében az intézményközi együttműködés elveinek megfelelően kell kezelni.
Az előirányzat értékeléssel kapcsolatos kiadásokat is fedezhet.
Jogalap
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdésében szereplő, a Bizottság intézményi szintű előjogaiból eredő
feladat.
Jogi hivatkozások
A Bizottság 2007. október 3-i közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Partnerség az Európáról szóló kommunikációért (COM(2007) 568 végleges).
2008. április 24-i közlemény a Bizottságnak: Európáról szóló kommunikáció az audiovizuális médián keresztül
(SEC(2008) 506).
Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 2008. október 22-i nyilatkozata: Partnerség az Európáról szóló
kommunikációért (HL C 13., 2009.1.20., 3. o.).
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16 03 02

(folytatás)

16 03 02 03

Online és nyomtatott tájékoztatási és kommunikációs eszközök
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

23 450 000

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

19 195 000

21 340 000

Kifizetések

16 690 656

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

19 469 840,54

Kifizetések

19 148 822,81

Megjegyzések
Az előirányzat az Unióval kapcsolatos online multimédiás és nyomtatott kommunikációs eszközök fedezésére szolgál
annak érdekében, hogy minden polgár általános tájékoztatást kapjon az uniós intézmények munkájáról, a meghozott
döntésekről és az európai integráció szakaszairól. Az online eszközök a polgárok európai témákra vonatkozó
kérdéseinek vagy megjegyzéseinek összegyűjtését is lehetővé teszik. Ez közszolgálati feladat. A tájékoztatás valamennyi
uniós intézményre kiterjed. Ezeket az eszközöket hozzáférhetővé kell tenni a fogyatékkal élő emberek számára, követve
a web-hozzáférhetőségi kezdeményezés iránymutatásait.
Az érintett eszközök elsősorban a következők:
— az „Europa” portál, amelynek feladata, hogy a mindennapi életben felmerülő adminisztratív kérdések tekintetében
elsődleges forrásként biztosítson hozzáférést az európai polgárok számára a szükséges információkhoz és az azokat
tartalmazó weboldalakhoz; ezért a portál szerkezetét fejleszteni kell, felhasználóbarátabbá és optimalizáltabbá kell
tenni a mobilkészülékek számára,
— kiegészítő online kommunikációs csatornák, pl. közösségi média, blogok és más web 2.0 technológiák,
— a Europe Direct telefonos ügyfélszolgálat (telefonszáma: 00800-67891011),
— a tagállamokban működő bizottsági képviseletek honlapjai, multimédiás termékei és nyomtatott kiadványai,
— online sajtóközlemények, beszédek, memorandumok stb. (Rapid).
Ezen előirányzat célja továbbá, hogy:
— finanszírozza az „Europa” portál áttekinthetőbb felépítését célzó átalakítást annak érdekében, hogy optimalizálja a
portált a mobilkészülékek számára és különös hangsúlyt fektessen a felhasználók igényeire, valamint hogy professzionálisabbá tegye a többi online kommunikációs csatorna, például a közösségi média, a blogok és a web 2.0
technológiák használatát. Ez az érdekeltek különböző csoportjainak szóló képzési, coaching- és tanácsadási
szolgáltatások valamennyi formájára kiterjed,
— az Europa portállal kapcsolatos tárhely-biztosítási és engedélyezési költségeket fedezi,
— a digitális kommunikációs szakértők és gyakorló szakemberek látogatásainak finanszírozásával támogassa a bevált
gyakorlatok cseréjét, a tudástranszfert és a szakmai színvonal emelését,
— fedezze azoknak a tájékoztató kampányoknak a költségeit is, amelyek a fenti információforrások, különösen az
uniós kérdésekben általános tájékoztatást nyújtó soknyelvű információs szolgáltatás, a EuropeDirect telefonos
ügyfélszolgálat elérésének elősegítésére irányulnak,
— fedezze az Unió tevékenységeivel kapcsolatos, különböző célcsoportoknak szóló, gyakran decentralizált hálózatokon keresztül terjesztett, nyomtatott kiadványok készítésével kapcsolatos költségeket elsősorban az alábbiak
tekintetében:
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(folytatás)

16 03 02 03

(folytatás)
— a bizottsági képviseletek kiadványkészítési tevékenysége (írásos hírlevelek és folyóiratok): mindegyik képviselet
rendelkezik egy vagy több kiadvánnyal, amelyek különféle (társadalmi, gazdasági és politikai) témákkal
foglalkoznak, és amelyeket multiplikátorok között osztanak szét,
— a nyilvánosság számára az Európai Unióról szóló alapvető információk terjesztése (decentralizált hálózaton
keresztül is, az Unió valamennyi hivatalos nyelvén), a székhelyekről történő koordinációval; továbbá a kiadványok népszerűsítése.
A kiadási költségek magukban foglalják többek között a dokumentumok előkészítésével és megszövegezésével (ideértve
a szerzővel kötendő szerződéseket is), szabadfoglalkozású szerkesztő általi szerkesztésével, a dokumentációhasználattal,
a dokumentumok reprodukciójával, az adatbeszerzéssel vagy adatkezeléssel, a dokumentumok szerkesztésével, fordításával, lektorálásával (ideértve a szövegek közötti összhang ellenőrzését is), nyomtatásával, az internetre történő
feltételével vagy más elektronikus média útján történő nyilvánosságra hozatalával, elosztásával, raktározásával,
terjesztésével és reklámozásával kapcsolatos költségeket.
Az előirányzat értékeléssel kapcsolatos kiadásokat is fedezhet.
E jogcím végrehajtásakor a Bizottság kellőképpen figyelembe veszi az Intézményközi Tájékoztatási Csoport (IGI)
üléseinek eredményét is.
Jogalap
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdésében szereplő, a Bizottság intézményi szintű előjogaiból eredő
feladat.

16 03 02 04

Általános jelentés és egyéb kiadványok
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2 160 000

Kifizetések

2 160 000

Kötelezettségvállalások

2 200 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

2 109 314

Kötelezettségvállalások

2 229 074,71

Kifizetések

2 563 278,82

Megjegyzések
Az előirányzat arra szolgál, hogy fedezze a Bizottság és az Unió tevékenységét érintő jelentős kérdésekkel foglalkozó
kiadványok bármely médium útján történő közzétételének költségeit, valamint azoknak a kiadványoknak a publikációs
költségeit, amelyek megjelentetéséről a szerződések, illetve más intézményi vagy referenciakiadványok rendelkeznek,
mint például az Európai Unió tevékenységeiről szóló általános jelentés. A kiadványok célközönségét meghatározott
csoportok is alkothatják, például az oktatói szakma képviselői, a fiatalok, a közvélemény-formálók vagy a nagyközönség
tagjai.
A kiadási költségek magukban foglalják többek között az ilyen dokumentumok előkészítésével és megszövegezésével
(ideértve a szerzővel kötendő szerződéseket is), szabadfoglalkozású szerkesztő általi szerkesztésével, a dokumentációhasználattal, a dokumentumok reprodukciójával, az adatbeszerzéssel vagy adatkezeléssel, a dokumentumok – többek
között a fogyatékossággal élők számára hozzáférhető formátumokban történő – szerkesztésével, fordításával, lektorálásával (ideértve a szövegek közötti összhang ellenőrzését is), nyomtatásával, az interneten történő közzétételével vagy
más elektronikus média útján történő nyilvánosságra hozatalával, elosztásával, raktározásával, terjesztésével és reklámozásával kapcsolatos költségeket.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésével összhangban a címzett bevétel becsült összege 4 000 EUR.
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Jogalap

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdésében szereplő, a Bizottság intézményi szintű előjogaiból eredő
feladat.
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés és különösen annak 249. cikke (2) bekezdése.
16 03 02 05

Közvélemény-elemzés
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

6 640 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

6 526 000

Kötelezettségvállalások

6 400 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

5 286 146

Kötelezettségvállalások

6 299 975,59

Kifizetések

5 959 835,98

Megjegyzések

Az előirányzat azokat a költségeket hivatott fedezni, amelyek a közvélemény alakulásának elsősorban közvéleménykutatás (pl. általános jellegű Eurobarométer felmérések, „f lash”, azaz azonnali felmérések és elemzések, telefonos
közvélemény-kutatás bizonyos társadalmi rétegek körében, meghatározott témákban végzett közvélemény-kutatás,
regionális, nemzeti vagy európai szinten végzett felmérések vagy kvalitatív felmérések) útján történő elemzése,
valamint annak minőség-ellenőrzése során merülnek fel.
Idetartoznak a médiafigyelés minőségi elemzésével és az értékeléssel kapcsolatos kiadások is.
E jogcím végrehajtásakor a Bizottság kellőképpen figyelembe veszi az Intézményközi Tájékoztatási Csoport (IGI)
üléseinek eredményeit.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésével összhangban a címzett bevétel becsült összege 1 000 EUR.

Jogalap

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdésében szereplő, a Bizottság intézményi szintű előjogaiból eredő
feladat.
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Az Európai Történelem Háza
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

800 000

800 000

Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

800 000

669 131

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

0,—

Megjegyzések
Az Európai Parlament és a Bizottság közötti, szolgálati szintű megállapodásban meghatározottaknak megfelelően, ez az előirányzat
az Európai Történelem Háza által szervezett kiállításokkal összefüggésben felmerült kiadásokhoz nyújtandó hozzájárulás fedezésére
szolgál; e kiállítások bővítik az ismereteket, felkeltik az érdeklődést és lehetőséget biztosítanak az európai történelemről
való gondolkodásra egy modern kiállítási és dokumentációs központ segítségével.
Jogalap
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdésében szereplő, a Bizottság intézményi szintű előjogaiból eredő
feladat.
Jogi hivatkozások
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 167. cikke.
16 03 06

2013 – A polgárok európai éve
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

557 100,26

Megjegyzések
Korábbi 16 02 03. jogcímcsoport
Az előirányzat a „2013 – A polgárok európai éve” kezdeményezés célkitűzéseivel kapcsolatos kezdeményezések
fedezésére szolgál, beleértve a kezdeményezés eredményeinek az értékelése kapcsán felmerülő kifizetéseket is.
Jogalap
A polgárok európai évéről (2013) szóló, 2012. november 21-i 1093/2012/EU európai parlamenti és tanácsi határozat
(HL L 325., 2012.11.23., 1. o.).
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16 03 77

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

16 03 77 01

Előkészítő intézkedés – Európai kutatói ösztöndíjak a határokon átnyúló tényfeltáró újságírás támogatására
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

98 880,—

Megjegyzések
Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások
fedezésére szolgál.
Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
16 03 77 02

Kísérleti projekt – Európa online megosztása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

90 000

Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

1 393 463,15

Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
16 03 77 04

Az EuroGlobe kísérleti projekt lezárása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

—

—

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—
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(folytatás)

16 03 77 04

(folytatás)
Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
16 03 77 05

Előkészítő intézkedés – Európa online megosztása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

500 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

500 000

Kötelezettségvállalások

1 000 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

936 187

Kötelezettségvállalások

1 000 000,—

Kifizetések

588 819,75

Megjegyzések
A szociális média és az internet alapvetően megváltoztatta az információhoz való hozzáférést és az emberek közötti
kommunikációt. Az uniós intézményeknek javítaniuk kell azon, ahogy ezeket az áttörő eszközöket használják. Az uniós
intézmények innovatívabb módokon is használhatják a szociális médiahálózatokat és az online platformokat. Az uniós
intézmények ezen eszközök használata tekintetében nem rendelkeznek összehangolt kommunikációs politikai szabályozással. Továbbá ezeket az eszközöket még mindig túl gyakran üzenetek egyszerű közlésére használják, miközben
azok lehetővé tennék a párbeszédet a politikusok és azon emberek között, akiket szolgálnak és képviselnek. A többi
médiával (TV, rádió, nyomtatott sajtó) ellentétben az internetet (és különösen a szociális médiát) arra kell alkalmazni,
hogy a polgárok általa reagálhassanak: hogy a politikai döntéshozók számára ötleteket sugalljanak, és hogy a politikai
javaslatokra és projektekre vonatkozó elképzelésekről vitát kezdeményezzenek.
Az Uniónak kommunikációs stratégiájában igazodnia kell az online valósághoz. Az Uniónak lehetővé kell tennie, hogy
polgárai részt vehessenek a politikában, és hozzájáruljanak ahhoz. Az uniós kommunikáció jelenleg sajnos még mindig
túlságosan felülről lefelé irányuló folyamat, amely nélkülözi az interaktivitást, és nem alkalmazkodik az új média
biztosította lehetőségekhez. Noha az internetezők körében Európában 90 % körül van a közösségi hálózatok használóinak aránya, az Unió kommunikációs stratégiája nem karolja fel a közösségi hálózatokat, az internetet és a mobil
szolgáltatásokat, hogy az uniós szakpolitikákról való információhoz jutást javítsa, vagy hogy az uniós polgárokat
bevonja. Noha egyes európai parlamenti képviselők és biztosok nagyon aktívan használják a szociális hálózatokat, a fő
uniós intézmények még sokat tehetnek a nyitás, a polgárok nagyobb mértékű bevonása és az információ elérhetővé,
kereshetővé és megoszthatóvá tétele érdekében.
Az „Európa online megosztása” 2012 óta sikeresen működő kísérleti projekt, kedvező vélemények érkeznek róla az
érintettektől, mind központi intézményi szinten, mind pedig a projektet végrehajtó nemzeti hivatalok részéről.
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BIZOTTSÁG
16. CÍM — KOMMUNIKÁCIÓ

16 03. ALCÍM — KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK (folytatás)

16 03 77

(folytatás)

16 03 77 05

(folytatás)
A kísérleti projekt célja az volt, hogy az uniós intézmények jobban használják az új médiát, a tagállamokban lévő helyi
irodáikra összpontosítva. A projekt bevezette az Európai Parlament információs irodáiban és a Bizottság képviseletein a
szociális média közösségi menedzsmentjét, hogy javítsa a polgárok online tájékoztatását, és elérhetőbbé tegye az EU-val
kapcsolatos információkat. Fontos célkitűzés volt az irodák felkészítése a szociális média fokozott igénybevételével járó
tevékenységre a személyzet alaptudásának képzés és kinevezett közösségi vezetők általi tanácsadás révén történő
bővítése által.
A kísérleti projekt hozzájárult az Unió szociális médián keresztül, helyi nyelveken és helyi platformokon folytatott
intézményi kommunikációjának hiányosságai csökkentéséhez, a bevont irodák fokozott és jobban összehangolt
tevékenységének köszönhetően. Az érdeklődésre számot tartó, a nemzeti közösség számára releváns és a szociális
médián keresztüli megosztásra alkalmas, EU-val kapcsolatos tartalmak hozzáférhetővé tétele több interakcióhoz vezet.
Ez pedig nemcsak az Unió és a polgárai közötti párbeszédet mozdítja elő, de a polgár és polgár közötti kommunikációt
is.
Az intézmények tevékenységeinek hatósugara és befolyása egyre növekszik a célzottabb kommunikációnak és a
polgárokhoz közeli, illetve a civil szervezeteket képviselő személyiségekkel és véleményformálókkal való partnerségeknek köszönhetően. Ennek köszönhetően az európai témákról folyó vitát sokkal szélesebb körű publikumra is ki lehet
terjeszteni, kiszélesítve az európai nyilvános szférát.
A szociális médiában folyó beszélgetésekbe való jobb betekintésnek köszönhetően az intézmények is jobban oda tudnak
figyelni, és számba tudják venni a polgárok (akik egyre inkább szervezkednek ezeken a hálózatokon) aggodalmait. Az
„Európa online megosztása” az interakció és az információhoz jutás megkönnyítésére szolgál, nem pedig arra, hogy
felülről lefele véleményeket küldjön az Unióról, ami azzal a veszéllyel jár, hogy propagandának vélik.
Az „Európa online megosztása” előkészítő intézkedés költségvetése a kísérleti projekt keretében elkezdett pozitív
gyakorlat megszilárdítására kell, hogy szolgáljon a képességek bővítésének kiteljesítése és a további szervezeti
változtatások megkönnyítése érdekében. A cél az Európai Parlament tájékoztatási irodáinak és a Bizottság képviseleteinek szakértelmét olyan szintre emelni, amely a szociális média által a polgárokkal való interakcióhoz kínált
lehetőségek teljes mértékű kihasználásához szükséges.
Akárcsak a kísérleti projektet, az előkészítő intézkedést is úgy kell végrehajtani, hogy bevonjuk az uniós intézmények
alkalmazottait, illetve külső szakértőket, valamint a civil társadalmi és a helyi szintű szervezeteket is. A projektet az
érintett uniós intézmények által közösen megállapított munkamódszerek alapján kell végrehajtani.
A közösségi hálózatok térnyerése arra ösztönözte a vállalkozásokat, hogy létrehozzák a „közösségi vezető” munkakörét.
A közösségi vezetők összekötő kapocsként szolgálnak a vállalat és ügyfelei között, „a közösségi hálózatokra jellemző
nyelven terjesztik a jó szót a vállalatról, virtuális közösségeket irányítanak, és felmérik azok igényeit, illetve választ
adnak rájuk”. Ezzel az előkészítő intézkedéssel az „Európa online megosztása” kísérleti projektbe bevont „európai uniós
közösségi vezetők” továbbra is elérhetővé tudják tenni az Unióról szóló információt, és képviselni tudják a különféle
uniós intézményeket, vagy független tájékoztatást tudnak nyújtani az Unióról és eljárásairól.
Az „Európa online megosztása” programnak egyesíteni kell olyan meglévő programokat (programelemeket), mint
például a Europe direct, a Euronews, a különböző webes platformokat, kommunikációs stratégiákat és az Unióról szóló
információkat tartalmazó archívumokat. Továbbá az előkészítő intézkedésnek a jövőben is folytatnia kell az „Európa
online megosztása” kísérleti projekt keretében elkezdett munkát.
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16 03. ALCÍM — KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK (folytatás)

16 03 77

(folytatás)

16 03 77 05

(folytatás)
Az Oszd meg mindenkivel elnevezésű előkészítő intézkedés, amelyet az Európai Parlament és az Európai Bizottság
közösen hajt végre, az uniós intézmények kommunikációs politikáinak az internet és a közösségi média valóságához
való hozzáigazítására mutatkozó igénynek felel meg. Az intézkedés az Európai Parlament tájékoztatási irodái és az
Európai Bizottság tagállamokban működő képviseletei online jelenlétének fokozása, valamint az uniós intézmények
kommunikációinak interaktívabbá tétele, illetve azoknak a helyi problémákhoz és a nemzeti közösségi média
jellegzetességeihez való hozzáigazítása révén azt célozza, hogy az uniós intézmények a közösségi médiában hatékonyabban szólítsák meg a polgárokat. Az intézkedés célja továbbá a közösségi hálókon helyi nyelveken folytatott
intézményi kommunikáció hiányának kezelése. Az intézkedés révén az intézmények a közösségi médiára vonatkozó
kommunikációs stratégiájuk fenntartható, a minőség és a költséghatékonyság szempontjából történő javítására
törekednek. A 2015. évre vonatkozóan ezen előkészítő intézkedésre előirányzott összegeket arra fogják felhasználni,
hogy ajánlattételi felhívások révén a tájékoztató irodák és képviseletek számára a közösségi médiával kapcsolatos
szakértői és technikai támogatást, valamint stratégiát biztosítsanak.

Jogalap

Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
16 03 77 06

Kísérleti projekt – Az Európai Unió ígérete
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

218 093

Kötelezettségvállalások

469 850,—

Kifizetések

402 350,—

Megjegyzések

Korábbi 16 02 77 05. jogcím
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Jogalap

Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
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BIZOTTSÁG
16. CÍM — KOMMUNIKÁCIÓ

16 03. ALCÍM — KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK (folytatás)

16 03 77

(folytatás)

16 03 77 07

Előkészítő intézkedés – Az Európai Civil Társadalom Háza
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

229 788,—

Megjegyzések
Korábbi 16 02 77 04. jogcím
Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
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BIZOTTSÁG
17. CÍM — EGÉSZSÉGÜGY ÉS ÉLELMISZER-BIZTONSÁG

17. CÍM
EGÉSZSÉGÜGY ÉS ÉLELMISZER-BIZTONSÁG
Az előirányzatok (2016 és 2015) és az egyenleg (2014) általános összegzése
Cím
Alcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

AZ „EGÉSZSÉGÜGY ÉS ÉLELMISZER-BIZTONSÁG” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL
KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK

101 836 432

101 836 432

102 214 617

102 214 617 104 490 046,68 104 490 046,68

17 03

KÖZEGÉSZSÉGÜGY

214 853 000

226 241 000

221 995 000

220 408 196 235 972 757,39 217 861 334,16

17 04

ÉLELMISZER- ÉS TAKARMÁNYBIZTONSÁG, ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY, ÁLLATJÓLÉT ÉS
NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGY

253 935 628

243 249 628

249 610 125

215 279 394 254 909 337,80 224 170 318,11

570 625 060

571 327 060

573 819 742

537 902 207 595 372 141,87 546 521 698,95

17 01

17. cím – Összesen
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BIZOTTSÁG
17. CÍM — EGÉSZSÉGÜGY ÉS ÉLELMISZER-BIZTONSÁG

17. CÍM
EGÉSZSÉGÜGY ÉS ÉLELMISZER-BIZTONSÁG

17 01. ALCÍM — AZ „EGÉSZSÉGÜGY ÉS ÉLELMISZER-BIZTONSÁG” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK

Az 1., 2., 3. és 5. jogcímcsoport részletezése a(z) XX 01. fejezetben található.
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

17 01

AZ „EGÉSZSÉGÜGY ÉS ÉLELMISZER-BIZTONSÁG” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL
KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK

17 01 01

Az „Egészségügy és Élelmiszerbiztonság” szakpolitikai területen
foglalkoztatott tisztviselőkkel és
ideiglenes alkalmazottakkal
kapcsolatos kiadások

PK

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

5,2

69 805 129

68 185 178

70 190 179,25

100,55

17 01 02 01 Külső munkatársak

5,2

6 308 782

7 479 436

7 732 380,93

122,57

17 01 02 11 Egyéb igazgatási kiadások

5,2

7 996 482

8 958 196

8 380 837,79

104,81

14 305 264

16 437 632

16 113 218,72

112,64

17 01 02

Az „Egészségügy és Élelmiszerbiztonság” szakpolitikai területen
foglalkoztatott külső munkatársakkal kapcsolatos és egyéb
igazgatási kiadások

17 01 02. jogcímcsoport –
Részösszeg
17 01 03

Az „Egészségügy és Élelmiszerbiztonság” szakpolitikai terület
információs és kommunikációs
technológiai eszközökkel és szolgáltatásokkal, valamint ingatlanokkal kapcsolatos kiadásai

17 01 03 01 Információs és kommunikációs
technológiai eszközökkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások

5,2

4 455 039

4 328 807

5 068 023,30

113,76

17 01 03 03 Ingatlanok és kapcsolódó kiadások
– Grange

5,2

4 892 000

4 884 000

4 562 392,86

93,26

9 347 039

9 212 807

9 630 416,16

103,03

1 500 000

1 500 000

1 550 158,77

103,34

17 01 03. jogcímcsoport –
Részösszeg
17 01 04

Az „Egészségügy és Élelmiszerbiztonság” szakpolitikai terület
tevékenységeihez és programjaihoz kapcsolódó támogatási
kiadások

17 01 04 02 „Az egészségügyre vonatkozó
harmadik uniós cselekvési
programhoz (2014–2020)”
kapcsolódó támogatási kiadások

3
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17 01. ALCÍM — AZ „EGÉSZSÉGÜGY ÉS ÉLELMISZER-BIZTONSÁG” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK (folytatás)
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

17 01 04

Megnevezés

PK

2016. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

(folytatás)

17 01 04 03 Támogatási kiadások a takarmányés élelmiszer-biztonság, az állategészségügy, az állatjólét és a növényegészségügy területén

3

17 01 04. jogcímcsoport –
Részösszeg
17 01 06

2015. évi előirányzatok

1 500 000

1 500 000

1 500 803,78

100,05

3 000 000

3 000 000

3 050 962,55

101,70

Végrehajtó ügynökségek

17 01 06 02 Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági
Végrehajtó Ügynökség – Hozzájárulás „Az egészségügyre
vonatkozó harmadik uniós
cselekvési programból
(2014–2020)”

3

4 209 000

4 209 000

4 335 270,—

103,00

17 01 06 03 Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági
Végrehajtó Ügynökség – Hozzájárulás a takarmány- és élelmiszerbiztonság, az állategészségügy, az
állatjólét és a növényegészségügy
területén

3

1 170 000

1 170 000

1 170 000,—

100,00

17 01 06. jogcímcsoport –
Részösszeg

5 379 000

5 379 000

5 505 270,—

102,35

17 01. alcím – Összesen

101 836 432

102 214 617

104 490 046,68

102,61

17 01 01

Az „Egészségügy és Élelmiszer-biztonság” szakpolitikai területen foglalkoztatott tisztviselőkkel és ideiglenes
alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

69 805 129

2014. évi teljesítés

68 185 178

70 190 179,25

17 01 02

Az „Egészségügy és Élelmiszer-biztonság” szakpolitikai területen foglalkoztatott külső munkatársakkal kapcsolatos
és egyéb igazgatási kiadások

17 01 02 01

Külső munkatársak
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

6 308 782

2014. évi teljesítés

7 479 436

7 732 380,93
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17 01. ALCÍM — AZ „EGÉSZSÉGÜGY ÉS ÉLELMISZER-BIZTONSÁG” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK (folytatás)

17 01 02

(folytatás)

17 01 02 11

Egyéb igazgatási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

7 996 482

2014. évi teljesítés

8 958 196

8 380 837,79

17 01 03

Az „Egészségügy és Élelmiszer-biztonság” szakpolitikai terület információs és kommunikációs technológiai
eszközökkel és szolgáltatásokkal, valamint ingatlanokkal kapcsolatos kiadásai

17 01 03 01

Információs és kommunikációs technológiai eszközökkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

4 455 039

17 01 03 03

2014. évi teljesítés

4 328 807

5 068 023,30

Ingatlanok és kapcsolódó kiadások – Grange
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

4 892 000

2014. évi teljesítés

4 884 000

4 562 392,86

Megjegyzések
Az előirányzat az Unió területén belül felmerült alábbi kiadások fedezésére szolgál:
— a használt épületek vagy épületrészek bérleti díja, területbérleti díja és az ezzel kapcsolatos települési díjak, valamint
konferenciatermek, raktárhelyiségek, garázsok és parkolóhelyek bérleti díja,
— az épületek megvásárlásával vagy lízingjével kapcsolatos költségek,
— az épületek építése,
— az intézmények által igénybe vett épületekkel vagy épületrészekkel kapcsolatos biztosítási díjak fizetése,
— víz-, gáz-, elektromosáram- és fűtési díjak,
— a helyiségek, a felvonók, a központi fűtés, a légkondicionáló berendezések stb. jelenlegi szerződések alapján
számított fenntartási költségei; rendszeres takarítási költségek, beleértve a karbantartási, tisztító-, mosó- és vegytisztításra használt szereket stb.; az újrafestés és a javítások költségei, valamint a karbantartó műhelyek által használt
felszerelések költségei (a 300 000 EUR-t meghaladó összegű szerződések megújítását, illetve megkötését
megelőzően, a költségek racionalizálására tekintettel a Bizottságnak a szerződéses feltételekkel [ár, választott
devizanem, árképzés, időtartam és egyéb] kapcsolatban más intézményekkel is konzultálnia kell arról, hogy azok
milyen feltételekkel kötötték meg a hasonló jellegű szerződéseket),
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(folytatás)
— a hulladék szelektív kezelésével, tárolásával és elhelyezésével kapcsolatos költségek,
— épületek felújítása, például átalakítások megosztás miatt, átalakítások műszaki berendezések miatt és más, lakatos,
villamos, vízvezeték-szerelési, festési, padlóburkolási stb. szakipari munkák, valamint a berendezések kábelezésének
megváltoztatásával járó költségek és a szükséges berendezések költségei,
— személyek és tárgyak fizikai és anyagi biztonságával kapcsolatos költségek, különösen az épületek őrzésére
vonatkozó szerződések, a biztonsági berendezések karbantartására és fejlesztésére vonatkozó szerződések és
felszerelések vásárlása,
— a munkahelyi egészségvédelemmel és munkabiztonsággal kapcsolatos kiadások, különösen a tűzoltó berendezések
vásárlása, bérlése és karbantartása, a tűzjelző berendezések cseréjének és a kötelező ellenőrzések költségei,
— az épületek megvásárlását, bérlését vagy építését megelőző jogi, pénzügyi és műszaki konzultációk díjai,
— az épületekkel járó egyéb kiadások, különösen a bérelt irodaházak menedzsmentköltségei, a helyiségek állapotfelmérésével járó költségek, valamint a közműdíjak (utcatakarítás és karbantartás, szemétszállítás stb.),
— a helyiségekkel kapcsolatos nagyobb javítások, felújítások vagy átalakítások műszaki tanácsadásának díjai,
— a műszaki felszerelések és berendezések megvásárlásával, bérlésével vagy lízingjével, karbantartásával, javításával,
beszerelésével és felújításával járó költségek, különösen:
— dokumentumok bármely formában (papír, elektronikus média stb.) történő elkészítésére, reprodukálására és
archiválására szolgáló berendezések (beleértve a fénymásoló gépeket is),
— audiovizuális, könyvtári és tolmácsberendezések (a szinkrontolmácsolási berendezésekhez szükséges fülkék,
headsetek és kapcsolóegységek),
— konyhai felszerelések és éttermi berendezések,
— az épület-karbantartó műhelyek működéséhez szükséges különféle szerszámok,
— a fogyatékkal élő hivatalnokok számára szükséges felszerelések,
— valamint az ilyen berendezésekkel kapcsolatos tanulmányok, dokumentáció és képzés,
— a bútorok vásárlása, bérlése, karbantartása és javítása, különösen:
— irodai és speciális bútorok vásárlása, beleértve az ergonomikus bútorokat, az archiváláshoz szükséges polcokat
stb.,
— az elhasznált és törött bútorok cseréje,
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(folytatás)
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(folytatás)
— a könyvtárak számára szükséges speciális felszerelések (indexkártyák, polcok, katalógusegységek stb.),
— büfék és éttermek által használt speciális felszerelések,
— bútorok bérlése,
— bútorok karbantartási és javítási költségei (a 300 000 EUR-t meghaladó összegű szerződések megújítását, illetve
megkötését megelőzően, a költségek racionalizálására tekintettel a Bizottságnak a szerződéses feltételekkel [ár,
választott devizanem, árképzés, időtartam és egyéb] kapcsolatban más intézményekkel is konzultálnia kell arról,
hogy azok milyen feltételekkel kötötték meg a hasonló jellegű szerződéseket),
— járművek vásárlása, bérlése, fenntartása és javítása, különösen:
— új járművek vásárlása, ideértve minden kapcsolódó költséget,
— olyan járművek cseréje, amelyek az adott évben elérik azt az összes megtett kilométer-mennyiséget, amely
indokolttá teszi a cserét,
— rövid vagy hosszú távú autóbérlés költsége, ha az igények meghaladják a rendelkezésre álló járműállomány
kapacitását,
— a hivatali járművek karbantartásával, javításával és biztosításával járó költségek (üzemanyag, különféle olajok,
gumik, gumibelsők, egyéb felszerelések, alkatrészek, szerszámok stb.), ideértve az éves nemzeti autóvizsgáztatást
is,
— különféle típusú biztosítások (különösen a kötelező biztosítás és a lopás elleni biztosítás) és nemzeti adók, ahol
fizetendők, valamint biztosítási költségek,
— munkaeszközökkel járó kiadások, különösen:
— munkaruházat vásárlása a portások és sofőrök részére,
— az üzemi dolgozók, valamint a rossz vagy hideg időjárás, rendkívüli elhasználódás vagy szennyeződés elleni
védekezést igénylő munkát végzők munkaruházatának megvásárlásával és tisztásával járó költségek,
— a 89/391/EGK és a 90/270/EGK irányelv alapján szükséges felszerelés megvásárlásával vagy költségtérítésével
járó kiadások,
— a berendezések, a bútorok és az irodai felszerelés költöztetésével, átszervezésével és kezelésével (átvételével,
tárolásával és szállításával) járó kiadások,
— egyéb működési kiadások, mint például:
— az épületek telekommunikációs berendezésekkel történő felszerelésével járó kiadások, különösen a kapcsoló- és
elosztóközpontok, audioberendezések, videokonferenciákhoz szükséges berendezések, belső és mobiltelefonrendszerek beszerzésével, bérletével, beszerelésével és karbantartásával járó költségek, valamint az adathálózatokkal kapcsolatos kiadások (felszerelés és karbantartás), valamint a kapcsolódó szolgáltatásokkal (irányítás,
támogatás, dokumentáció, beszerelés, eltávolítás) kapcsolatos kiadások,
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(folytatás)
— számítógép-terminálok, miniszámítógépek, perifériák, kapcsolóeszközök és az ezekhez szükséges szoftverek
beszerzésével, bérletével vagy lízingjével kapcsolatos kiadások,
— az információk nyomtatott formában történő prezentációjához szükséges berendezések, pl. nyomtatók,
faxgépek, fénymásolók, szkennerek és mikromásolók beszerzésével, bérletével vagy lízingjével kapcsolatos
kiadások,
— írógépek, szövegszerkesztők vagy bármely más elektronikus irodai felszerelés beszerzésével, bérletével vagy
lízingjével kapcsolatos kiadások,
— az ilyen berendezések beszerelésével, konfigurációjával, karbantartásával, dokumentációjával és alkatrészellátásával kapcsolatos kiadások,
— az éttermek, kávézók és büfék üzemeltetési kiadásai, különösen a felszerelések karbantartási költségei, valamint a
különböző ellátmányok beszerzési költsége, az átalakítással és a felszerelések megújításával kapcsolatos
kiadások, valamint az átalakítással és felújítással kapcsolatos olyan jelentős kiadások, amelyeket egyértelműen
meg kell különböztetni a felszerelések és az ellátmány átalakításával, javításával és megújításával járó kiadásoktól,
— 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 papír, a borítékok, az irodai felszerelések, valamint a sokszorosításhoz szükséges felszerelések, valamint a
külső szolgáltató által végzett nyomtatások költsége,
— légi úton, tengeri úton vagy vasúton, illetve a Bizottság belső postahálózatán továbbított hagyományos levelek,
jelentések és publikációk, postai és egyéb csomagok posta- és szállítási költsége,
— engedélyek, a kábeles vagy rádiókommunikáció (vezetékes és mobiltelefonok, telex, távíró, televízió, telekonferencia és videokonferencia) előfizetési és egyéb költségei, az adattovábbító hálózatok, telematikus szolgáltatások stb. kiadásai, valamint a telefonkönyvek beszerzésével kapcsolatos kiadások,
— az épületen belüli telefon- és számítógép-hálózat, valamint az uniós irodák helyszínei közötti nemzetközi átviteli
vonalak költségei,
— a számítógépes berendezésekkel és szoftverekkel kapcsolatos műszaki és logisztikai támogatás, képzés,
kapcsolódó költségek és egyéb általános érdekű tevékenységek, az általános számítógépes oktatás, a nyomtatott,
elektronikus stb. formában rendelkezésre álló technikai dokumentáció előfizetése, a külső működésirányító
személyzet, irodai szolgáltatások, a nemzetközi szervezeti tagság stb., a számítógépes berendezések és
szoftverek biztonságára és minőségbiztosítására vonatkozó vizsgálatok költségei.
Jogalap
A munkavállalók munkahelyi egészségvédelmének és biztonságának javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről
szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv (HL L 183., 1989.6.29., 1. o.).

2016.2.24.

HU

L 48/1141

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
17. CÍM — EGÉSZSÉGÜGY ÉS ÉLELMISZER-BIZTONSÁG

17 01. ALCÍM — AZ „EGÉSZSÉGÜGY ÉS ÉLELMISZER-BIZTONSÁG” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK (folytatás)
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(folytatás)

17 01 03 03

(folytatás)
A képernyő előtt végzett munka biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről szóló, 1990. május 29-i 90/
270/EGK tanácsi irányelv (ötödik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében)
(HL L 156., 1990.6.21., 14. o.).
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

17 01 04

Az „Egészségügy és Élelmiszer-biztonság” szakpolitikai terület tevékenységeihez és programjaihoz kapcsolódó
támogatási kiadások

17 01 04 02

„Az egészségügyre vonatkozó harmadik uniós cselekvési programhoz (2014–2020)” kapcsolódó támogatási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 500 000

2014. évi teljesítés

1 500 000

1 550 158,77

Megjegyzések
Az előirányzat az e jogcím alá tartozó program vagy intézkedések célkitűzéseinek eléréséhez közvetlenül kapcsolódó
tanulmányokkal, szakértői találkozókkal, tájékoztató intézkedésekkel és kiadványokkal kapcsolatos kiadások, valamint
minden más technikai és igazgatási jellegű segítségnyújtáshoz kapcsolódó kiadás fedezésére szolgál, kivéve a Bizottság
által eseti jellegű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett hatósági feladatokat.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
A tagjelölt és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelölt országok által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók, az engedélyezett
igazgatási kiadások és a programra meghatározott teljes előirányzat összegének arányában.

Jogalap
Lásd a 17 03. alcímet.
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KIADÁSOK (folytatás)

17 01 04

(folytatás)

17 01 04 03

Támogatási kiadások a takarmány- és élelmiszer-biztonság, az állategészségügy, az állatjólét és a növényegészségügy
területén
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 500 000

2014. évi teljesítés

1 500 000

1 500 803,78

Megjegyzések
Az előirányzat a programok vagy projektek meghatározásával, előkészítésével, irányításával, figyelemmel kísérésével,
ellenőrzésével és felülvizsgálatával kapcsolatos technikai és/vagy igazgatási jellegű segítségnyújtáshoz kapcsolódó
kiadások fedezésére szolgál e területen.
Az előirányzat továbbá az e jogcím alá tartozó program vagy intézkedések célkitűzéseinek eléréséhez közvetlenül
kapcsolódó technikai és igazgatási jellegű segítségnyújtással, tanulmányokkal, szakértői találkozókkal, információs és
kommunikációs intézkedésekkel és kiadványokkal kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.
Az előirányzat a programok vagy projektek meghatározásával, előkészítésével, irányításával, figyelemmel kísérésével,
ellenőrzésével és felülvizsgálatával kapcsolatos technikai és/vagy igazgatási jellegű segítségnyújtáshoz kapcsolódó
kiadások fedezésére szolgál e területen.
Jogalap
Lásd a 17 04. alcímet.
17 01 06

Végrehajtó ügynökségek

17 01 06 02

Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség – Hozzájárulás „Az egészségügyre
vonatkozó harmadik uniós cselekvési programból (2014–2020)”
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

4 209 000

2014. évi teljesítés

4 209 000

4 335 270,—

Megjegyzések
Az előirányzat az Ügynökség azon személyzeti és igazgatási kiadásaihoz való hozzájárulás fedezésére szolgál, amelyek a
2014–2020 közötti időszakra vonatkozó harmadik „egészségügyi” program részét alkotó intézkedések irányításában
történő részvételével kapcsolatban merülnek fel.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
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KIADÁSOK (folytatás)

17 01 06

(folytatás)

17 01 06 02

(folytatás)
A tagjelölt és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelölt országok által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók, az engedélyezett
igazgatási kiadások és a programra meghatározott teljes előirányzat összegének arányában.
A Végrehajtó Ügynökség létszámtervét e szakasz „Személyzet” című melléklete tartalmazza.
Jogalap
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.).
Az egészségügyre vonatkozó harmadik uniós cselekvési program (2014–2020) létrehozásáról és az 1350/2007/EK
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. március 11-i 282/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 86., 2014.3.21., 1. o.)
Jogi hivatkozások
A Fogyasztó-, Egészség- és Élelmiszerügyi Végrehajtó Ügynökség létrehozásáról és a 2004/858/EK határozat hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 2013/770/EU bizottsági végrehajtási határozat (HL L 341., 2013.12.18.,
69. o.).
A fogyasztó-, egészség- és élelmiszerügy terén az uniós programok – különösen az uniós költségvetésben szereplő
előirányzatok felhasználását érintő – végrehajtásához kötődő feladatok elvégzése céljából a Fogyasztó-, Egészség- és
Élelmiszerügyi Végrehajtó Ügynökségre ruházott hatáskörökről szóló, 2013. december 20-i bizottsági határozat
(C(2013) 9505).

17 01 06 03

Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség – Hozzájárulás a takarmány- és élelmiszer-biztonság, az állategészségügy, az állatjólét és a növényegészségügy területén
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 170 000

2014. évi teljesítés

1 170 000

1 170 000,—

Megjegyzések
Az előirányzat az Ügynökségnek a takarmány- és élelmiszerjog, az állat-egészségügyi és az állatjóllétre vonatkozó
szabályok, valamint a növény-egészségügyi szabályok területén az uniós képzési stratégiából származó azon személyzeti
és igazgatási kiadásaihoz való hozzájárulás fedezésére szolgál, amelyek az Ügynökségnek a takarmány- és élelmiszerjog,
az állategészségügy, az állatjólét és a növényegészségügy területéhez kapcsolódó intézkedések irányításában történő
részvételével kapcsolatban merülnek fel.
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BIZOTTSÁG
17. CÍM — EGÉSZSÉGÜGY ÉS ÉLELMISZER-BIZTONSÁG

17 01. ALCÍM — AZ „EGÉSZSÉGÜGY ÉS ÉLELMISZER-BIZTONSÁG” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK (folytatás)

17 01 06

(folytatás)

17 01 06 03

(folytatás)
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
A tagjelölt és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelölt országok által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók, az engedélyezett
igazgatási kiadások és a programra meghatározott teljes előirányzat összegének arányában.
A Végrehajtó Ügynökség létszámtervét e szakasz „Személyzet” című melléklete tartalmazza.
Jogalap
A növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen
belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelv (HL L 169.,
2000.7.10., 1. o.).
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.).
A takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004.
április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 165., 2004.4.30., 1. o.) és különösen annak 51.
cikke.
Az élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel és állatjóléttel, valamint a növényegészségüggyel és a növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos kiadások kezelésére vonatkozó rendelkezések megállapításáról, a 98/56/EK, a 2000/29/EK és a
2008/90/EK tanácsi irányelv, a 178/2002/EK, a 882/2004/EK és a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
a 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
módosításáról, valamint a 66/399/EGK, a 76/894/EGK és a 2009/470/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2014. május 15-i 652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 189., 2014.6.27., 1. o.).
Lásd a 17 04. alcímet.
Jogi hivatkozások
A Fogyasztó-, Egészség- és Élelmiszerügyi Végrehajtó Ügynökség létrehozásáról és a 2004/858/EK határozat hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 2013/770/EU bizottsági végrehajtási határozat (HL L 341., 2013.12.18.,
69. o.).
A fogyasztó-, egészség- és élelmiszerügy terén az uniós programok – különösen az uniós költségvetésben szereplő
előirányzatok felhasználását érintő – végrehajtásához kötődő feladatok elvégzése céljából a Fogyasztó-, Egészség- és
Élelmiszerügyi Végrehajtó Ügynökségre ruházott hatáskörökről szóló, 2013. december 20-i C(2013) 9505 bizottsági
határozat.
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BIZOTTSÁG
17. CÍM — EGÉSZSÉGÜGY ÉS ÉLELMISZER-BIZTONSÁG

17 03. ALCÍM — KÖZEGÉSZSÉGÜGY
Cím

Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

%
2014–2016.
évi
kifizetések

17 03

KÖZEGÉSZSÉGÜGY

17 03 01

Az egészségügyre vonatkozó
harmadik uniós cselekvési
program (2014–2020)

3

56 451 000

48 500 000

54 041 000

26 366 428

54 672 931,67

1 778 155,80

3,67

Európai Betegségmegelőzési
és Járványvédelmi Központ

3

53 683 000

53 683 000

56 766 000

56 403 470

60 498 985,08

58 480 000,—

108,94

Európai Élelmiszerbiztonsági
Hatóság

3

76 244 000

76 075 000

76 412 000

74 912 000

79 629 457,88

79 629 000,—

104,67

17 03 10

17 03 11

17 03 12

Európai Gyógyszerügynökség
(EMA)

17 03 12 01

Az Európai Gyógyszerügynökséghez (EMA) nyújtott uniós
hozzájárulás

3

14 503 000

14 503 000

24 716 000

24 716 000

24 632 250,—

24 632 250,—

169,84

Külön hozzájárulás a ritka
betegségek gyógyszerkészítményeihez

3

9 972 000

9 972 000

6 800 000

6 800 000

9 681 800,—

9 432 260,—

94,59

24 475 000

24 475 000

31 516 000

31 516 000

34 314 050,—

34 064 510,—

139,18

200 000

200 000

210 000

188 729

106 483,48

106 483,48

53,24

24 967 569

1 907,28

40 699 520,09

254,37

17 03 12 02

17 03 12. jogcímcsoport –
Részösszeg
17 03 13

17 03 51

Nemzetközi megállapodások
és nemzetközi szervezetekben
való részvétel a közegészségügy és dohányellenőrzés területén

4

A közegészségügyi program
lezárása

3

p.m.

16 000 000

p.m.

17 03 77

Kísérleti projektek és
előkészítő intézkedések

17 03 77 01

Kísérleti projekt – Új foglalkoztatási helyzet az
egészségügyi ágazatban: az
egészségügyi dolgozók
szakmai képzésének és képesítésének javítását segítő bevált
gyakorlatok és javadalmazásuk 1,1

p.m.

p.m.

—

p.m.

0,—

48 085,10

Kísérleti projekt – Az
egészségre, a környezetre, a
közlekedésre és az éghajlatváltozásra vonatkozó átfogó
kutatás – A bel- és kültéri
levegő minőségének javítása

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

1 297 978,11

17 03 77 02

2
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BIZOTTSÁG
17. CÍM — EGÉSZSÉGÜGY ÉS ÉLELMISZER-BIZTONSÁG

17 03. ALCÍM — KÖZEGÉSZSÉGÜGY (folytatás)
Cím

2016. évi előirányzatok

Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

%
2014–2016.
évi
kifizetések

Megnevezés

PK

17 03 77

(folytatás)

17 03 77 03

Kísérleti projekt – Gyümölcsés zöldségfogyasztás

2

p.m.

350 000

p.m.

250 000

0,—

506 119,86

144,61

Kísérleti projekt – Egészséges
étrend: gyermekkor és idősödő
népesség

2

p.m.

300 000

p.m.

630 000

0,—

394 180,22

131,39

Kísérleti projekt – Sikeres
stratégiák kidolgozása és
végrehajtása a 2-es típusú
cukorbetegség megelőzésére

2

p.m.

400 000

p.m.

300 000

0,—

0,—

0

Előkészítő intézkedés – Antimikrobás szerekkel szembeni
rezisztencia: a nagyfokú és
nem megfelelő antibiotikumhasználat okainak kutatása

2

p.m.

320 000

p.m.

300 000

0,—

320 308,—

100,10

Előkészítő intézkedés – Uniós
szakértői hálózat létrehozása a
pszichés problémákkal küzdő
serdülőkorúak megfelelő
gondozása terén

3

p.m.

400 000

p.m.

262 000

0,—

299 528,—

74,88

Kísérleti projekt – Az
autizmus prevalenciájára
vonatkozó európai protokoll
az autisztikus spektrumzavar
korai felismeréséhez
Európában

3

p.m.

630 000

p.m.

551 000

794 011,—

0,—

0

Kísérleti projekt – Az önellátó
rendszerek előmozdítása az
Európai Unióban

3

p.m.

600 000

p.m.

525 000

1 000 000,—

0,—

0

Kísérleti projekt – Nemek
szerinti mechanizmusok a
koszorúér-betegségre
vonatkozóan Európában

3

p.m.

297 000

p.m.

262 000

0,—

0,—

0

Előkészítő intézkedés –
Gyümölcs- és zöldségfogyasztás

2

p.m.

225 000

p.m.

225 000

750 000,—

0,—

0

Kísérleti projekt – Az
egészségügyi egyenlőtlenségek
csökkentése: szakértelem
kiépítése és a fellépések
értékelése

2

p.m.

450 000

p.m.

450 000

1 500 000,—

0,—

0

Kísérleti projekt – Tényeken
alapuló stratégiák kidolgozása
az elszigetelten élő és kiszolgáltatott személyek
egészségének javítása
érdekében

2

p.m.

300 000

p.m.

300 000

1 000 000,—

0,—

0

17 03 77 04

17 03 77 05

17 03 77 06

17 03 77 07

17 03 77 08

17 03 77 09

17 03 77 10

17 03 77 11

17 03 77 12

17 03 77 13

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések
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BIZOTTSÁG
17. CÍM — EGÉSZSÉGÜGY ÉS ÉLELMISZER-BIZTONSÁG

17 03. ALCÍM — KÖZEGÉSZSÉGÜGY (folytatás)
Cím

Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

%
2014–2016.
évi
kifizetések

Megnevezés

PK

Előkészítő intézkedés –
Egészséges táplálkozás: kisgyerekkor és idősödő lakosság

2

p.m.

100 000

p.m.

150 000

474 931,—

237 465,50

237,47

Előkészítő intézkedés – Az
epilepsziával járó terhekről és
epilepsziagondozásról

3

p.m.

246 000

p.m.

324 000

1 230 000,—

0,—

0

Kísérleti projekt – A vesebetegség esetében alkalmazott
eltérő kezelési módok és szervadományozási és szervátültetési gyakorlatok egészségügyi
kiadásokra és a beteg állapotára gyakorolt hatása

3

p.m.

300 000

1 000 000

500 000

Kísérleti projekt – A szervadományozás növelését célzó
platform az Európai Unióban
és a szomszédos országokban:
EUDONORG 2015–2016

3

p.m.

180 000

600 000

300 000

Kísérleti projekt – Az LMBTIszemélyek által tapasztalt
egészségügyi egyenlőtlenségek
csökkentése

3

p.m.

135 000

450 000

225 000

Kísérleti projekt – A vidéken
élők egészségügyi ellátáshoz
való hozzáférése

3

p.m.

300 000

1 000 000

500 000

Kísérleti projekt – A veleszületett rendellenességek jegyzékének létrehozása (a ritka
betegségek jegyzékének
részeként) a veleszületett
rendellenességek lengyel
jegyzéke szerkezetének, elrendezésének és az azzal
kapcsolatban gyűjtött
tapasztalatnak a felhasználásával

3

100 000

50 000

Kísérleti projekt — Támogatás
nyújtása alkoholproblémákkal
küzdő nőknek a kockázatok
csökkentése érdekében,
különösen a terhesség idején

3

350 000

150 000

17 03 77 22

Kísérleti projekt – MentALLY

3

400 000

200 000

17 03 77 23

Kísérleti projekt – Súlyos
mentális zavarok és az erőszak
kockázata: megoldások ápolás
és hatékony kezelési stratégiák
révén

3

1 200 000

500 000

17 03 77 14

17 03 77 15

17 03 77 16

17 03 77 17

17 03 77 18

17 03 77 19

17 03 77 20

17 03 77 21

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések
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BIZOTTSÁG
17. CÍM — EGÉSZSÉGÜGY ÉS ÉLELMISZER-BIZTONSÁG

17 03. ALCÍM — KÖZEGÉSZSÉGÜGY (folytatás)
Cím

Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím
17 03 77 24

17 03 77 25

17 03 77 26

17 03 77 27

17 03 01

2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

%
2014–2016.
évi
kifizetések

Megnevezés

PK

Kísérleti projekt – Az
egészségügyi ellátáshoz való
hozzáférés méltányosabb és
hatékonyabb felmérése felé az
EU-ban az együttműködés és a
know-how átadásának
előmozdítása érdekében

3

250 000

125 000

Kísérleti projekt – INTEGRATE: Integrált stratégiák
kidolgozása a krónikus és
reumatikus betegségek tanulmányozása és kezelése érdekében: a minőségi mutatók és
a paciensek közlései szerinti
eredmények szerepe a
betegség előrehaladásának és a
károknak az orvosi megítélése
során.

3

500 000

250 000

Kísérleti projekt — primer
megelőzési célú tanfolyamok a
magasabb mellrákkockázatot
jelentő területeken élő fiatal
nők számára

3

500 000

250 000

Kísérleti projekt – Élelmiszerújraelosztás

3

500 000

250 000

17 03 77. jogcímcsoport –
Részösszeg

3 800 000

7 308 000

3 050 000

6 054 000

6 748 942,—

3 103 664,79

42,47

17 03. alcím – Összesen

214 853 000

226 241 000

221 995 000

220 408 196

235 972 757,39

217 861 334,16

96,30

Kötelezettségvállalások

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Az egészségügyre vonatkozó harmadik uniós cselekvési program (2014–2020)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

56 451 000

Kifizetések

48 500 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

54 041 000

Kifizetések

26 366 428

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

54 672 931,67

Kifizetések

1 778 155,80

Megjegyzések
Az előirányzat a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves „egészségügyi” program célkitűzéseinek eléréséhez
kapcsolódó kiadások fedezésére szolgál.
A program általános célja, hogy az uniós polgárok egészségének javítása és az egészségügyi egyenlőtlenségek
csökkentése érdekében az egészségfejlesztés, az egészségügyi innováció ösztönzése, az egészségügyi rendszerek fenntarthatóságának növelése és az uniós polgároknak a határokon átnyúló komoly egészségügyi veszélyekkel szembeni
védelme révén kiegészítse, támogassa és hozzáadott értékkel lássa el a tagállamok szakpolitikáit.
A 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó „egészségügyi” program négy konkrét célkitűzésre összpontosít:
— a közegészségügyi kapacitásépítés támogatása és az innovatív, hatékony és fenntartható egészségügyi rendszerekhez
való hozzájárulás: uniós szintű eszközök és mechanizmusok meghatározása és kidolgozása az emberi és pénzügyi
erőforráshiányok kezelése érdekében, valamint az innováció önkéntes alkalmazásának elősegítése a közegészségügyi
beavatkozási és megelőzési stratégiák keretében,
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— az uniós polgárok jobb és biztonságosabb egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésének növelése: a konkrét
betegségekre vonatkozó orvosi szakértelem és információk hozzáférhetőségének növelése a nemzeti határokon túl
is, a kutatási eredmények felhasználásának könnyebbé tétele, valamint az egészségügyi ellátás minőségének és a
betegbiztonságnak a javítását célzó eszközök kidolgozása egyebek mellett az egészségügyi ismeretek növelését célzó
intézkedésekkel,
— egészség és benne a mentális egészség fejlesztése – különösen a serdülőkorúak vonatkozásában –, betegségmegelőzés, valamint az egészséges életmódnak kedvező környezet kialakítása: a különösen az életmódtól függő főbb
kockázati tényezők kezelése révén költséghatékony betegségmegelőző és egészségfejlesztő intézkedések tudományos
eredményeken alapuló és helyes gyakorlatainak a felismerése, terjesztése és alkalmazásának elősegítése, hangsúlyt
fektetve az uniós hozzáadott értékre,
— a polgároknak a határokon átnyúló komoly egészségügyi veszélyekkel szembeni védelme: koherens megközelítések
meghatározása és kidolgozása, valamint alkalmazásuk előmozdítása az egészségügyi vészhelyzetekre való jobb
felkészültség és összehangolt fellépés céljából.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását
és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
A tagjelölt és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelölt országok által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók.
Jogalap
Az egészségügyre vonatkozó harmadik uniós cselekvési program (2014–2020) létrehozásáról szóló, 2014. március 11i 282/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 86., 2014.3.21., 1. o.).

17 03 10

Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

53 683 000

Kifizetések

53 683 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

56 766 000

Kifizetések

56 403 470

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

60 498 985,08

Kifizetések

58 480 000,—

Megjegyzések
Az előirányzat a Központ személyzeti és igazgatási kiadásainak fedezésére szolgál. Az 1. cím fedezi az állandó
alkalmazottak és kihelyezett szakértők fizetését, a toborzással kapcsolatos költségeket, a kölcsönzött munkaerő által
végzett szolgáltatásokat, a személyzet képzését és a kiküldetési költségeket. A „Kiadások” című 2. cím a Központ
irodaépületének bérletéhez, a helyszínek berendezéseihez, az információs és kommunikációs technológiához, a
technikai felszerelésekhez, a logisztikához és egyéb igazgatási költségekhez kapcsolódik.
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Az előirányzat továbbá a következő célterületekkel kapcsolatos működési kiadások fedezésére szolgál:
— a fertőző betegségek felügyeletének javítása a tagállamokban,
— a tagállamok és a Bizottság által biztosított tudományos támogatás növelése,
— a megjelenő fertőző betegségek, különösen a hepatitis B-fertőzés fenyegetésével szemben, ideértve a biológiai
anyagok szándékos kibocsátásával kapcsolatos veszélyeket és az ismeretlen eredetű betegségeket, az Unió felkészültségének növelése és a válasz koordinálása,
— a megfelelő kapacitás képzés segítségével történő növelése a tagállamokban,
— tájékoztatás és partnerségek kiépítése.
Ez az előirányzat fedezi továbbá a vészhelyzetekre szolgáló eszköz („sürgősségi központ”) létrehozását, amely fertőző
vagy egyéb, ismeretlen eredetű betegségek jelentősebb kitörésekor online kapcsolatot létesít a központ és a fertőző
betegségek kezelésének nemzeti központjai, illetve a tagállami referencialaboratóriumok között.
A Központ köteles tájékoztatni az Európai Parlamentet és a Tanácsot az előirányzatoknak a működési és az igazgatási
kiadások közötti átcsoportosításáról.
A Központ létszámtervét e szakasz „Személyzet” című melléklete tartalmazza.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását
és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
Az 1271/2013/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet 20. cikkének megfelelően visszafizetett összegek címzett
bevételnek minősülnek (a költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének c) pontja), amelyet az általános bevételi
kimutatás 6 6 0 0. jogcíme alatt kell feltüntetni.
A 2016. évi uniós hozzájárulás összesen 56 766 000 EUR-t tesz ki. A többletből befolyó 3 083 000 EUR hozzáadódik
a költségvetésben szereplő 53 683 000 EUR összeghez.

Jogalap

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ létrehozásáról szóló, 2004. április 21-i 851/2004/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 142., 2004.4.30., 1. o.).
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Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

76 244 000

Kifizetések

76 075 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

76 412 000

74 912 000

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

79 629 457,88

Kifizetések

79 629 000,—

Megjegyzések
Az előirányzat a Hatóság személyzeti és igazgatási kiadásainak (1. és 2. cím), valamint a munkaprogrammal kapcsolatos
operatív kiadásainak (3. cím) fedezésére szolgál.
Ez különösen a következőket fedezi:
— a tudományos bizottság és a tudományos csoportok, munkacsoportok, a tanácsadó fórum, az igazgatótanács
üléseinek tudományos partnerek vagy érdekelt felek részvételével történő megtartásának a támogatásához és
lebonyolításához kapcsolódó költségek,
— a külső források (szerződések és szubvenciók) igénybevételére támaszkodó tudományos álláspontok kialakításához
kapcsolódó költségek,
— az adatgyűjtő hálózatok létrehozásához és azoknak a meglévő információs rendszerekbe történő integrálásához
kapcsolódó költségek,
— a Bizottságnak nyújtott tudományos és szakmai segítségnyújtáshoz kapcsolódó költségek (31. cikk),
— a logisztikai támogatás intézkedéseinek meghatározásához kapcsolódó költségek,
— a műszaki és tudományos együttműködéshez kapcsolódó költségek,
— a tudományos álláspontok terjesztéséhez kapcsolódó költségek,
— a kommunikációs tevékenységhez kapcsolódó költségek.
A Hatóság köteles tájékoztatni az Európai Parlamenetet és a Tanácsot az előirányzatoknak a működési és az igazgatási
kiadások közötti átcsoportosításáról.
A Hatóság létszámtervét e szakasz „Személyzet” című melléklete tartalmazza.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását
és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
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Az 1271/2013/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet 20. cikkének megfelelően visszafizetett összegek címzett
bevételnek minősülnek (a költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének c) pontja), amelyet az általános bevételi
kimutatás 6 6 0 0. jogcíme alatt kell feltüntetni.
A 2016. évi uniós hozzájárulás összesen 77 333 000 EUR-t tesz ki. A többletből befolyó 1 089 000 EUR hozzáadódik
a költségvetésben szereplő 76 244 000 EUR összeghez.
Jogalap
Az élelmiszerjog általános elveinek és követelményeinek meghatározásáról, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság
létrehozásáról és az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/
EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.).

17 03 12

Európai Gyógyszerügynökség (EMA)

17 03 12 01

Az Európai Gyógyszerügynökséghez (EMA) nyújtott uniós hozzájárulás
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

14 503 000

Kifizetések

14 503 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

24 716 000

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

24 716 000

24 632 250,—

Kifizetések

24 632 250,—

Megjegyzések
Az előirányzat az Ügynökség személyzeti és adminisztratív kiadásainak (1. és 2. cím), valamint a munkaprogrammal
kapcsolatos működési kiadásainak (3. cím) fedezésére szolgál annak érdekében, hogy az végrehajthassa a 726/2004/EK
rendelet 57. cikkében meghatározott feladatokat.
Az Ügynökség tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot a működési és az adminisztratív kiadásokra vonatkozó
előirányzatok közötti átcsoportosításokról.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
Az 1271/2013/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet 20. cikkének megfelelően visszafizetett összegek címzett
bevételnek minősülnek (a költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének c) pontja), amelyet az általános bevételi
kimutatás 6 6 0 0. jogcíme alatt kell feltüntetni.
Az ügynökség létszámtervét e szakasz „Személyzet” című melléklete tartalmazza.
A 2016. évi uniós hozzájárulás összesen 26 424 000 EUR-t tesz ki. A többletből befolyó 1 949 000 EUR hozzáadódik
a költségvetésben szereplő 24 475 000 EUR összeghez.
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(folytatás)

Jogalap

Az Európai Gyógyszerügynökségnek fizetendő díjakról szóló, 1995. február 10-i 297/95/EK tanácsi rendelet (HL L 35.,
1995.2.15., 1. o.).
A ritka betegségek gyógyszereiről szóló, 1999. december 16-i 141/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 18., 2000.1.22., 1. o.).
Az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó
közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 2004. március 31-i
726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 136., 2004.4.30, 1. o.), amely a 2309/93/EGK tanácsi
rendelet helyébe lép.

Jogi hivatkozások

Az állatgyógyászati készítmények közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/82/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv (HL L 311., 2001.11.28., 1. o.).
Az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 311., 2001.11.28., 67. o.).
A 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a mikro-, kis- és középvállalkozások által az Európai
Gyógyszerügynökségnek fizetendő díjak és az attól kapott adminisztratív segítség szabályainak megállapításáról szóló,
2005. december 15-i 2049/2005/EK bizottsági rendelet (HL L 329., 2005.12.16., 4. o.).
A gyermekgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerkészítményekről, valamint az 1768/92/EGK rendelet, a 2001/20/
EK irányelv, a 2001/83/EK irányelv és a 726/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. december 12-i 1901/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 378., 2006.12.27., 1. o.).
A fejlett terápiás gyógyszerkészítményekről, valamint a 2001/83/EK irányelv és a 726/2004/EK rendelet módosításáról
szóló, 2007. november 13-i 1394/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 324., 2007.12.10., 121. o.).
Az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények forgalombahozatali engedélyére
vonatkozó feltételek módosításainak vizsgálatáról szóló, 2008. november 24-i 1234/2008/EK bizottsági rendelet
(HL L 334., 2008.12.12., 7. o.).
Az állati eredetű élelmiszerekben előforduló farmakológiai hatóanyagok maradékanyag-határértékeinek meghatározására irányuló közösségi eljárásokról, a 2377/90/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről, és a 2001/82/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
szóló, 2009. május 6-i 470/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 152., 2009.6.16., 11. o.).
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Az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó
közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló 726/2004/EK rendeletnek és a fejlett terápiás gyógyszerkészítményekről szóló 1394/2007/EK rendeletnek az emberi felhasználásra szánt
gyógyszerekkel összefüggésben követendő farmakovigilancia tekintetében történő módosításáról szóló, 2010. december
15-i 1235/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 348., 2010.12.31., 1. o.).

17 03 12 02

Külön hozzájárulás a ritka betegségek gyógyszerkészítményeihez
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

9 972 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

9 972 000

Kötelezettségvállalások

6 800 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

6 800 000

Kötelezettségvállalások

9 681 800,—

Kifizetések

9 432 260,—

Megjegyzések

Az előirányzat a 141/2000/EK rendelet 7. cikkében meghatározott külön hozzájárulás fedezésére szolgál, ellentétben a
726/2004/EK rendelet 67. cikkében meghatározottal, amelyet az Ügynökség kizárólag a ritka betegségek gyógyszerkészítményeivel kapcsolatos fizetések teljes vagy részbeni elmulasztása miatti bevételkiesés kompenzációjára használhat fel.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

Jogalap

Az Európai Gyógyszerértékelő Ügynökségnek fizetendő díjakról szóló, 1995. február 10-i 297/95/EK tanácsi rendelet
(HL L 35., 1995.2.15., 1. o.).
A ritka betegségek gyógyszereiről szóló, 1999. december 16-i 141/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 18., 2000.1.22., 1. o.).
Az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó
közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 2004. március 31-i
726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 136., 2004.4.30., 1. o.).

2016.2.24.
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
17. CÍM — EGÉSZSÉGÜGY ÉS ÉLELMISZER-BIZTONSÁG

17 03. ALCÍM — KÖZEGÉSZSÉGÜGY (folytatás)

17 03 13

Nemzetközi megállapodások és nemzetközi szervezetekben való részvétel a közegészségügy és dohányellenőrzés
területén
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

200 000

200 000

Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

210 000

188 729

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

106 483,48

106 483,48

Megjegyzések
Az előirányzat az Egészségügyi Világszervezet (WHO) dohányzás-ellenőrzési keretegyezményéhez való uniós hozzájárulás fedezésére szolgál, mely keretegyezményt a Közösség ratifikálta, és amelynek az Unió részes felévé vált.
Jogalap
A WHO dohányzás-ellenőrzési keretegyezményének elfogadásáról szóló, 2004. június 2-i 2004/513/EK tanácsi
határozat (HL L 213., 2004.6.15., 8. o.).
17 03 51

A közegészségügyi program lezárása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

16 000 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

24 967 569

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

1 907,28

Kifizetések

40 699 520,09

Megjegyzések
A kifizetési előirányzat az 1786/2002/EK és az 1350/2007/EK határozat értelmében a korábbi évekkel kapcsolatos
kötelezettségvállalások fedezésére szolgál.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását
és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
A tagjelölt és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel céljából
adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési
rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók.
Jogalap
A közegészségügyre vonatkozó közösségi cselekvési program (2003–2008) elfogadásáról szóló, 2002. szeptember 23-i
1786/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 271., 2002.10.9., 1. o.).
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2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
17. CÍM — EGÉSZSÉGÜGY ÉS ÉLELMISZER-BIZTONSÁG

17 03. ALCÍM — KÖZEGÉSZSÉGÜGY (folytatás)

17 03 51

(folytatás)
Az egészségügyre vonatkozó második közösségi cselekvési program (2008–2013) létrehozásáról szóló, 2007. október
23-i 1350/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 301., 2007.11.20., 3. o.).

17 03 77

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

17 03 77 01

Kísérleti projekt – Új foglalkoztatási helyzet az egészségügyi ágazatban: az egészségügyi dolgozók szakmai képzésének
és képesítésének javítását segítő bevált gyakorlatok és javadalmazásuk
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

—

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

48 085,10

Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
17 03 77 02

Kísérleti projekt – Az egészségre, a környezetre, a közlekedésre és az éghajlatváltozásra vonatkozó átfogó kutatás – A
bel- és kültéri levegő minőségének javítása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

1 297 978,11

Megjegyzések
Az előiréányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

2016.2.24.
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
17. CÍM — EGÉSZSÉGÜGY ÉS ÉLELMISZER-BIZTONSÁG

17 03. ALCÍM — KÖZEGÉSZSÉGÜGY (folytatás)

17 03 77

(folytatás)

17 03 77 03

Kísérleti projekt – Gyümölcs- és zöldségfogyasztás
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

p.m.

350 000

Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

p.m.

250 000

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

506 119,86

Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
17 03 77 04

Kísérleti projekt – Egészséges étrend: gyermekkor és idősödő népesség
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

p.m.

300 000

Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

p.m.

630 000

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

394 180,22

Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
17 03 77 05

Kísérleti projekt – Sikeres stratégiák kidolgozása és végrehajtása a 2-es típusú cukorbetegség megelőzésére
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

400 000

Kötelezettségvállalások

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

300 000

Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

L 48/1158
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
17. CÍM — EGÉSZSÉGÜGY ÉS ÉLELMISZER-BIZTONSÁG

17 03. ALCÍM — KÖZEGÉSZSÉGÜGY (folytatás)

17 03 77

(folytatás)

17 03 77 05

(folytatás)
Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

17 03 77 06

Előkészítő intézkedés – Antimikrobás szerekkel szembeni rezisztencia: a nagyfokú és nem megfelelő antibiotikumhasználat okainak kutatása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

p.m.

320 000

Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

p.m.

300 000

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

320 308,—

Megjegyzések
Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
17 03 77 07

Előkészítő intézkedés – Uniós szakértői hálózat létrehozása a pszichés problémákkal küzdő serdülőkorúak megfelelő
gondozása terén
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

400 000

Kötelezettségvállalások

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

262 000

Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

299 528,—

2016.2.24.

HU

L 48/1159

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
17. CÍM — EGÉSZSÉGÜGY ÉS ÉLELMISZER-BIZTONSÁG

17 03. ALCÍM — KÖZEGÉSZSÉGÜGY (folytatás)

17 03 77

(folytatás)

17 03 77 07

(folytatás)
Megjegyzések
Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

17 03 77 08

Kísérleti projekt – Az autizmus prevalenciájára vonatkozó európai protokoll az autisztikus spektrumzavar korai
felismeréséhez Európában
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

630 000

Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

p.m.

551 000

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

794 011,—

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
17 03 77 09

Kísérleti projekt – Az önellátó rendszerek előmozdítása az Európai Unióban
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

600 000

Kötelezettségvállalások

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

525 000

Kötelezettségvállalások

1 000 000,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

L 48/1160
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
17. CÍM — EGÉSZSÉGÜGY ÉS ÉLELMISZER-BIZTONSÁG

17 03. ALCÍM — KÖZEGÉSZSÉGÜGY (folytatás)

17 03 77

(folytatás)

17 03 77 09

(folytatás)

Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
17 03 77 10

Kísérleti projekt – Nemek szerinti mechanizmusok a koszorúér-betegségre vonatkozóan Európában
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

p.m.

297 000

Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

p.m.

262 000

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
17 03 77 11

Előkészítő intézkedés – Gyümölcs- és zöldségfogyasztás
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

225 000

Kötelezettségvállalások

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

225 000

Kötelezettségvállalások

750 000,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
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(folytatás)

Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
17 03 77 12

Kísérleti projekt – Az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentése: szakértelem kiépítése és a fellépések értékelése
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

p.m.

450 000

Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

p.m.

450 000

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 500 000,—

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
17 03 77 13

Kísérleti projekt – Tényeken alapuló stratégiák kidolgozása az elszigetelten élő és kiszolgáltatott személyek egészségének
javítása érdekében
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

300 000

Kötelezettségvállalások

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

300 000

Kötelezettségvállalások

1 000 000,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
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17 03. ALCÍM — KÖZEGÉSZSÉGÜGY (folytatás)

17 03 77

(folytatás)

17 03 77 13

(folytatás)
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

17 03 77 14

Előkészítő intézkedés – Egészséges táplálkozás: kisgyerekkor és idősödő lakosság
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

100 000

Kötelezettségvállalások

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

150 000

Kötelezettségvállalások

474 931,—

Kifizetések

237 465,50

Megjegyzések
Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Ez az előkészítő intézkedés az elsősorban az elidősödő lakosságra összpontosító, a helyes és egészséges táplálkozás
fontosságát hangsúlyozó projekt folytatására törekszik.
Európa lakosságának elöregedése a termékenység csökkenésének és az európai polgárok várható élettartama növekedésének tulajdonítható demográfiai jelenség.
Európa lakossága várhatóan az elkövetkező negyven év során elöregszik, e jelenség pedig szorosan összefügg a
táplálkozási kérdésekkel.
Mint azt különféle tanulmányok megállapították, a táplálkozás számos betegség kezelésében és megelőzésében, továbbá
az elidősödő lakosság egészségének megőrzésében és életminőségének fenntartásában játszik határozott és komoly
szerepet.
A kor előrehaladtával egyre gyakrabban merülhetnek fel krónikus betegségek. Bizonyítékok állnak rendelkezésre a
táplálkozás fontosságára és különösen a zöldség- és gyümölcsfogyasztáson alapuló egészséges táplálkozás fontosságára
nézve, akárcsak annak tekintetében, hogy ilyen betegségekre mekkora hajlam van, miként alakulnak ki és mivel járnak.
Ez az intézkedés a szülőket és gyerekeket is tájékoztatni szeretné a táplálkozásról. Az élet első éveire összpontosít, ezért
kiterjedhet a terhesség alatti táplálkozásra, a szoptatásra és a gyermekkori táplálkozásra. Az intézkedésnek két fő
célkitűzése van, konkrétan a szülők figyelmének felhívása arra, hogy mennyire fontos a helyes táplálkozás gyermekeik
számára, illetve a gyermekek arra nevelése, hogy egész életükben tudatosan hozzanak az egészségüknek kedvező
választásokat. Az intézkedés az egészségügyi program keretében zajlik majd, és külön kitér a program két egymást
átfedő célkitűzésére: az egészség előtérbe helyezésére és az egészségügyi egyensúly helyreállítására, illetve az egészséggel
kapcsolatos információk terjesztésére.
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(folytatás)
Ez az előkészítő tevékenység célközönségnek készül és számos csatornán keresztül szólítja meg ezeket, mint például
szülésfelkészítő tanfolyamok, kórházak, óvodai létesítmények és iskolák. Be kell vonnia a megfelelő polgári társadalmi
szervezeteket, akárcsak az egészségüggyel foglalkozó nem kormányzati szervezeteket, mint például a gyermekorvosokat
és szülészeket (bábákat), valamint a nemzeti és regionális egészségügyi hatóságokat. Az említett érintettek közötti
együttműködésnek a táplálkozással kapcsolatos oktatás céljai elérésére kell törekednie, függetlenül a táplálkozási ipartól,
és a szülőkhöz és gyermekekhez egyaránt szólnia kell. A tájékoztató kampányokra (például a szülészek által a várandós
nőknek, vagy a gyermekorvosok által a szülőknek átadott) szórólapok vagy iskolai előadások formájában kerülne sor.

Jogalap

Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

17 03 77 15

Előkészítő intézkedés – Az epilepsziával járó terhekről és epilepsziagondozásról
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

246 000

Kötelezettségvállalások

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

324 000

Kötelezettségvállalások

1 230 000,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések

Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Az epilepszia agyi rendellenesség, amelynek jellemzői az epilepsziás rohamokra való, tartósan fennálló hajlam, valamint
az ezen állapotból következő neurobiológiai, kognitív, pszichológiai és társadalmi következmények fennállása. Utóbbiak
közé tartoznak a korai elhalálozás, a megbélyegzés, a társadalmi kirekesztettség és a rosszabb életminőség. Miközben
léteznek hatékony kezelési módok, akadályok vannak az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés terén, ami jelentős
különbségekhez vezet a kezelés tekintetében. Egy több mint egy évtizede készült európai felmérés rámutatott a források
elégtelen voltára és az epilepsziagondozás elérhetősége terén a tagállamok között fennálló jelentős különbségekre, a
jelenlegi helyzetről azonban nincsenek ismereteink. A megfelelő források elkülönítésével kapcsolatos nehézségek mellett
lényeges eltérések vannak az epilepszia Európán belüli előfordulására és költségeire vonatkozó becslések között. Az
Európai Agytanács becslése szerint 2,6 millió európai szenved epilepsziában, míg a WHO/ILAE/IBE jelentései úgy
becsülik, hogy Európában 6 millióan élnek epilepsziával. Az epilepszia tényleges előfordulási aránya országonként és
régiónként, sőt esetleg koronként is változhat. Ugyanakkor nem világos, hogy az Európán belüli, jelentésekben szereplő
előfordulási arányok tekintetében az országok között és az országokon belül jelentkező markáns különbségek oka az
előfordulás ténylegesen eltérő gyakorisága, a módszertanok különböző volta és a megbízható adatok hiánya, vagy ezek
kombinációja.
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(folytatás)
Emiatt az epilepsziával járó európai terhek tekintetében meglehetősen hiányosak az ismeretek, nagy országok és régiók
vonatkozásában nincsenek kutatások, az elvégzett kutatások esetében pedig egymásnak ellentmondóak az egyes
országokban tett észrevételek. Ezért sürgősen szükség van egy megfelelő és szabványosított módszertant alkalmazó,
meghatározottabb, egész Európára kiterjedő átfogó tanulmányra az epilepsziával járó terhek és az egészségügyi
ellátáshoz való hozzáférés témájában. A tanulmányból származó információk alapvető fontosságúak lesznek a
cselekvési tervekhez, ideértve a fenntartható, megfelelő, egyforma és költséghatékony epilepsziagondozás Európaszerte történő biztosítására elkülönítendő forrásokkal kapcsolatos döntéseket is. Az ellátás biztosításának célzott
megközelítése különösen fontos egy olyan állapot esetében, mint az epilepszia, amelynek esetében a betegség okozta
terhek nagyok. Az e terhet enyhítő egészségügyi szolgáltatások Európa-szerte történő kialakításához pontos adatokra
van szükség nemcsak a kezelésre szorulókra, az epilepsziával kapcsolatos társadalmi attitűdökre és az egészségügyi
ellátáshoz való hozzáférés akadályaira vonatkozóan, hanem az ellátás gazdasági költségeit illetően is.
Egy ilyen volumenű tanulmány jelentős hatással lehet annak azonosítása tekintetében, hogy vannak-e olyan területek
Európában, ahol az epilepszia ténylegesen gyakrabban fordul elő, mint máshol. A tanulmány emellett remélhetőleg
egyértelmű bizonyítékokkal szolgálna az epilepszia Unión belüli előfordulási arányára vonatkozóan, ami jelentősen
befolyásolná a betegség politikai döntéshozatalon belüli kezelését. Hasonlóképpen, egy költségelemzés lehetővé tenné a
betegség kezelésének jobb tervezését. A tanulmány várhatóan azonosítani fogja a jelenleg széttöredezettnek érzékelt és a
tagállamok közötti jelentős forráskülönbségek által jellemzett epilepsziagondozás tekintetében fennálló hiányosságokat,
valamint annak szükségességét, hogy a közvélemény és az egészségügyi dolgozók információkhoz jussanak az
epilepsziához kapcsolódó megbélyegzés leküzdése érdekében. A javasolt egyedülálló európai tanulmány elősegíti a
koordinált összeurópai fellépést az epilepsziával élők egyenlő ellátásának és életminőségének biztosítása érdekében.
Emellett rámutat arra, hogy egyes tagállamoknak javítaniuk kell az epilepsziagondozáshoz való hozzáférést, ezáltal
végső soron javítva az epilepsziával élő európaiak életminőségét, és csökkentve a betegséggel járó költségeket.
A projekt célja
A projekt célja az epilepsziával járó terhek és az Unióban rendelkezésre álló, epilepsziával kapcsolatos egészségügyi
ellátás értékelése egy, az epilepszia okozta terhekkel kapcsolatos összehangolt információs platform tagállamokban
történő kiépítése érdekében, bevonva a nem kormányzati szervezeteket, az érdekelt feleket és a kormányzati szerveket.
Sor kerül a bevált gyakorlatok azonosítására és ajánlások megtételére az epilepsziagondozás Unió-szerte történő javítása
érdekében.
A stratégiai cél az összes tagállamban egyenlő szintű, minőségi epilepsziagondozás által igényelt megfelelő források
elkülönítéséhez szükséges adatok biztosítása, megszüntetve ezáltal a kezelés tekintetében fennálló különbségeket,
megelőzve az epilepszia súlyos következményeit, csökkentve a munkanélküliséget, megbélyegzést és elszigetelődést,
továbbá jobb életminőséget biztosítva az epilepsziával élők számára, összhangban az Európai Parlament epilepsziáról
szóló írásbeli nyilatkozatában foglalt ajánlásokkal.
A projekt leírása
A projekt keretében először szabványosított módszertant határoznak meg, amely megfelel a megbélyegzés, a
közvélemény körében tapasztalt attitűdök, az előfordulás, a gyakoriság, az epilepsziával járó költségek, valamint az
epilepsziagondozáshoz való hozzáférés és az epilepsziagondozás felépítése tanulmányozásához. A javasolt intézkedés
egy szabványosított, előretekintő, népességalapú tanulmány, amely 8–12 tagállam reprezentatív régióiban készül el. A
régiókat úgy választják ki, hogy azok az összes – keleti, nyugati, északi, déli – uniós régiót képviseljék, és olyan országok
is legyenek közöttük, amelyekre vonatkozóan még nincsenek adatok. A jelenlegi módszertan validálásának lehetővé
tétele érdekében szerepelni fog néhány olyan ország is, amelyre vonatkozóan rendelkezésre állnak korábbi kutatási
adatok. A részt vevő országokban kutatócsoportok állnak fel. Ezek több forráson alapuló módszertant fognak
alkalmazni, meghatározott földrajzi területen kutatva az érintett kórházakban, intézményeknél, háziorvosoknál, EEGlaboratóriumokban az epilepszia Nemzetközi Epilepsziaellenes Liga által meghatározott kritériumainak megfelelő esetek
azonosítása céljából. A cél az összes korcsoport, valamint a betegségek időtartamának és súlyosságának a feltérképezése.
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Az egészségügyi ellátás közvetlen költségei és a közvetlen nem gyógyászati költségek mellett a közvetett költségeket is
meghatározzák egy egyéves időszakra vonatkozóan minden egyes epilepsziás esetben, valamint az epilepszia nélküli
kontrollcsoportoknál. Az elemzés kiterjed a megbélyegzés, az életminőség, a foglalkoztatás és az egészségügyi ellátáshoz
való hozzáférés értékelésére is. A helyi kutatócsoportok validált kérdőíveket használnak az epilepsziával kapcsolatos
ismereteknek és attitűdöknek a közvélemény és az egészségügyi dolgozók körében való felmérésére az adott régióban,
valamint felmérést végeznek az epilepsziagondozás regionális egészségügyi felépítésére vonatkozóan.

Az eredményeket a politikai döntéshozókhoz intézett ajánlások megfogalmazására használják fel, ideértve a végrehajtás
és a fenntarthatóság nyomon követésére szolgáló módszereket is.

Jogalap

Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

17 03 77 16

Kísérleti projekt – A vesebetegség esetében alkalmazott eltérő kezelési módok és szervadományozási és szervátültetési
gyakorlatok egészségügyi kiadásokra és a beteg állapotára gyakorolt hatása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

300 000

Kötelezettségvállalások

1 000 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

500 000

Megjegyzések

Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Az európai lakosság több mint 10 %-a szenved idült vesebetegségben (CKD), amelynek esetében nagy a kockázata a
teljes veseelégtelenség kialakulásának, amely vesepótló kezelést (dialízist vagy szervátültetést) tesz szükségessé. A
cukorbetegség, valamint a szív- és érrendszeri megbetegedések terjedésével ezek a számok tovább emelkednek. A
dialízis erőforrásigényes kezelés, amely – országtól és kezelési módszertől függően – évente betegenként
40 000–80 000 EUR-ba kerül, míg a veseátültetés az első évben a dialízissel közel azonos összegű költségekkel jár, az
azt követő évben azonban annak kevesebb mint 40 %-ába kerül. A kilátások, köztük a várható élettartam és
életminőség veseátültetést követően messze jobbak, mint a dialízis esetében. Jelenleg közel 50 000 európai vár vesére;
néhányan közülük nem fogják túlélni a várakozást, mivel jelenleg nem áll rendelkezésre elegendő adományozott szerv.
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A kísérleti projekt az idült vesebetegség uniós tagállamokon belüli különféle kezelési módjait hivatott összehasonlítani
makrogazdasági szempontból, megvizsgálva a kezelés (beteg vagy orvos általi) megválasztását befolyásoló tényezőket,
valamint a választás egészségügyi költségvetésekre gyakorolt hatását. A projekt emellett megvizsgálja a veseadományozási és -átültetési arány javítása előtt álló akadályokat. Arra a kérdésre keresi a választ, hogy miért vannak olyan
hatalmas különbségek az idült vesebetegség Európán belüli kezelésének gyakorlatát és az átültetéshez való hozzáférést
tekintve, és hogyan lehetne összehangolni ezeket a gyakorlatokat annak érdekében, hogy az ellátás minősége jobb és
egyforma legyen, és egyidejűleg csökkenjenek a költségek.
Gazdasági válság idején rendkívül fontos, hogy módot találjunk az uniós tagállami egészségügyi ellátórendszerek
hatékonyságának javítására. Az idült vesebetegség kezelése tekintetében jelenleg két fő kezelési mód létezik: a dialízis
és a veseátültetés.
A dialízist illetően meg kell vizsgálni, melyik típusa járna a legjobb eredménnyel két szempontból, egyrészt a beteg (jobb
életminőség és hosszabb várható élettartam), másrészt az egészségügy gazdaságossága szempontjából.
A veseátültetést a dialízishez képest nem alkalmazzák kellő mértékben, noha messze jobb életminőséget tesz lehetővé,
és költséghatékonyabb. Ezért elengedhetetlen azon különböző nemzeti szervezési gyakorlatok értékelése, amelyek
szerepet játszanak a szervátültetés elősegítésében (például a szervdonorokra vonatkozó különféle politikák, különböző
beleegyezéses rendszerek, szervátültetési koordinátorok létezése, a tagállamok közötti, határokon átnyúló szervcserére
irányuló két- vagy többoldalú egyezmények megléte stb.), hogy ezáltal azonosítani és támogatni lehessen azokat a
gyakorlatokat, amelyek végső soron jelentős hatással vannak a szervátültetés előtti várakozási időre.
A szervdonorokra vonatkozó politikák közötti különbségek nagymértékben befolyásolják a szervátültetés előtti
várakozási időt, márpedig a hosszú, dialízises kezeléssel töltött várakozási idők rendkívül károsan hatnak a szervátültetésre váró betegekre:
— a dialízises kezelés ideje alatti elhalálozás gyakoribb, mint a szervátültetést követően,
— minél hosszabb a dialízises kezeléssel töltött várakozási idő, annál kisebb a szervátültetés sikerének és a beteg
életben maradásának valószínűsége,
— emellett a dialízis költségei jóval meghaladják a működő vese átültetéséhez kapcsolódó költségeket, így minél
hosszabb a dialízises kezeléssel töltött várakozási idő, annál magasabbak a költségek.
Mindezen tényezők nemcsak a szervátültetéshez való hozzáférést befolyásolják jelentős mértékben, hanem az idült
vesebetegség kezelésére fordított összkiadásokat is. Ezért elengedhetetlenül fontos a kezelés végeredményére gyakorolt –
az ellátás minőségét és a költséghatékonyságot érintő – hatásukra vonatkozó szükséges információk összegyűjtése.
Jelenleg egyes tagállamok a dialízises kezelés és a veseátültetés tekintetében jobban szervezettek, mint mások. Ez annak
köszönhető, hogy egyes országok nemzeti struktúráikba belefoglalták a transzplantációs donorkoordinációs rendszert,
és együttműködést alakítottak ki olyan szakhálózatokon keresztül, mint az Eurotransplant és a Scandiatransplant.
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(folytatás)
E projekt értékeli az uniós tagállamokban tapasztalható helyzetet, a meglévő kezdeményezésekből és nyilvántartásokból
származó szakértelem és adatok megosztása és alapulvétele révén. Emellett a projekt figyelembe veszi a szervadományozásra és szervátültetésre vonatkozó cselekvési terv félidős felülvizsgálata, valamint az e téren folytatott más projektek
– például az EULID, az ELIPSY és az élődonoros szervátültetésre összpontosító ACCORD együttes fellépés – keretében
végzett munkát.
Mivel az egészségügyi politikák – köztük a szervátültetési politikák és a várólistákra vonatkozó politikák – fejlesztéséért
és végrehajtásáért az illetékes nemzeti hatóságok felelnek, a projekt ezeket a hatóságokat be kívánja vonni az
együttműködésbe, olyan szakosodott szervezetekkel együtt, mint az Európai Szervtranszplantációs Társaság (ESOT) és
az európai transzplantációs koordinátorszervezet (ETCO), lehetővé téve számukra ez utóbbiak szakértői hozzájárulásához való hozzáférést.
Várható eredmények
Összességében az idült vesebetegség kezelési módjának megválasztását befolyásoló többrétű tényezők és a veseátültetés
előmozdításában szerepet játszó különböző szervezeti gyakorlatok vizsgálata elősegíti a vesebetegség uniós
tagállamokon belüli jobb és költséghatékonyabb kezelésének megvalósítását.
Az átfogó cél egy áttekintés elkészítése a különböző kezelési módokról és az e módok tagállamokon belüli megválasztását befolyásoló tényezőkről, a végső stádiumban lévő vesebetegek kezelésének összehangolása és a szervátültetés
elérhetőségének javítása érdekében szerte a tagállamokban, egyidejűleg csökkentve az egészségügyi ellátás költségeit és
javítva az ellátás minőségét.
A várakozások szerint egyes, a projektben részt vevő tagállamok kiindulópontként fel fogják tudni használni ezt a
projektet az átültetésre szánt emberi szervekre vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról szóló, 2010. július 7-i
2010/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 207., 2010.8.6., 14. o.) és a szervadományozásra és
szervátültetésre vonatkozó uniós cselekvési terv sikeres végrehajtásához.

Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
17 03 77 17

Kísérleti projekt – A szervadományozás növelését célzó platform az Európai Unióban és a szomszédos országokban:
EUDONORG 2015–2016
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

180 000

Kötelezettségvállalások

600 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

300 000

Kötelezettségvállalások

Kifizetések
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(folytatás)

17 03 77 17

(folytatás)
Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
A kísérleti projekt a képzést és a társadalmi figyelemfelhívást helyezi a középpontba, ösztönözve a szervadományozásról való társadalmi gondolkodást. A projekt keretében társadalmi aktivisták részére nyújtanak képzéseket a
szervátültetésről, akik közvetítik a legfőbb pozitív következményeket a társadalom felé.
A projekt az egész társadalmat szolgálja, előtérbe helyezve a családokat, a gazdasági és társadalmi szereplőket és az
egészségügyi szakembereket mint potenciális társadalmi aktivistákat, akik támogatni tudják a donorokat és a szervátültetetteket.
Tudatosító tevékenységekre kerül sor az iskolákban és a szakképzéseket folytató intézményekben, elősegítve a szerv- és
szövetadományozás gyakoribbá válását, és javítva az elosztási folyamatokat és a transzplantációk arányát.
A kifejezett és a feltételezett beleegyezés támogatása a donorok számának növelése érdekében.
Sor kerül a helyes gyakorlati megoldások, többek között a telemedicina megosztására. Ajánlások is megfogalmazásra
kerülnek a hatóságokkal és az egészségügyi szakemberekkel együttműködésben.
Szervadományozási és szervátültetési adatbázist hoznak létre az uniós és szomszédos országokra vonatkozóan az alábbi
célokkal:
— a jelenlegi helyzet tanulmányozása az uniós és a szomszédos országok vonatkozásában,
— az adományozott és átültetett szervek igazgatására vonatkozó általános értékelés nyomon követését szolgáló
mutatószámok meghatározása.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

17 03 77 18

Kísérleti projekt – Az LMBTI-személyek által tapasztalt egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentése
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

135 000

Kötelezettségvállalások

450 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

225 000

Kötelezettségvállalások

Kifizetések
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BIZOTTSÁG
17. CÍM — EGÉSZSÉGÜGY ÉS ÉLELMISZER-BIZTONSÁG

17 03. ALCÍM — KÖZEGÉSZSÉGÜGY (folytatás)

17 03 77

(folytatás)

17 03 77 18

(folytatás)

Megjegyzések

Célok
— A leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és interszexuális személyek (LMBTI-személyek) által tapasztalt konkrét
egészségügyi egyenlőtlenségek jobb megismerése, különös tekintettel az egyéb tényezőn (pl. életkor, fogyatékosság,
faji és etnikai hovatartozás) alapuló egyenlőtlenségekkel fennálló metszőpontokra, valamint az egészségügyi szakemberek előtt álló akadályokra e csoportok kezelése terén.
— Konkrét eszközök ajánlása az egészségügyi szakemberek számára annak biztosítása érdekében, hogy megfelelő
készségekkel és tudással rendelkezzenek ezen akadályok leküzdésére, hozzájárulva az egészségügyi egyenlőtlenségek
csökkentéséhez.
Leírás
A projekt az Alapjogi Ügynökség „Közhatóságok és az LGBT-személyek alapvető jogai” című projektjének folytatása,
melynek során az egészségügyi szakembereket az LGBTI-személyek előtt álló konkrét egészségügyi egyenlőtlenségekről
kérdezték. Kiegészíti „Az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentése: szakértelem kiépítése és a fellépések értékelése”
(17 03 77 12 jogcím) és a „Tényeken alapuló stratégiák kidolgozása az elszigetelten élő és kiszolgáltatott személyek
egészségének javítása érdekében” (17 03 77 13 jogcím) című kísérleti projekteket, amelyek egészségügyi
egyenlőtlenségekkel foglalkoztak, de nem az LMBTI-személyek által megtapasztaltakkal. E hiányosság ellensúlyozása
érdekében e projekt kifejezetten erre a területre összpontosít.
Eredmények
— Információgyűjtés az LMBTI-személyek által tapasztalt konkrét egészségügyi egyenlőtlenségekről, különös tekintettel
azon személyekre e csoporton belül, akik az életkoruk, fogyatékosságuk, faji vagy etnikai hátterük miatt ki vannak
téve az egyenlőtlenségeknek.
— Az egészségügyi szakértők megismerik mind az egészségügyi egyenlőtlenségeket, mind pedig az e csoportok
gondozása során saját maguk előtt felmerülő akadályokat. Képzési modulok segítségével felkészültté válnak ezen
akadályok leküzdésére.
— A képzési modulok az összes uniós egészségügyi szereplő rendelkezésére állnak.

Jogalap

Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
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17 03. ALCÍM — KÖZEGÉSZSÉGÜGY (folytatás)

17 03 77

(folytatás)

17 03 77 19

Kísérleti projekt – A vidéken élők egészségügyi ellátáshoz való hozzáférése
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

p.m.

300 000

Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

1 000 000

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

500 000

Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
A „Hatékony, hozzáférhető és alkalmazkodóképes egészségügyi rendszerek” című, 2014. április 4-i bizottsági
közlemény (COM(2014) 215) hangsúlyozta, hogy az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés a hatékony, hozzáférhető
és alkalmazkodóképes egészségügyi rendszerekre irányuló menetrend három uniós pillérének egyike.
Különböző tagállamokban különösen nagy problémát jelent a vidéken élők egészségügyi ellátáshoz való hozzáférése.
Mivel a lakosság a városi területekre költözik, ami a kis és közepes városok leépüléséhez vezet, a megfelelő szintű
egészségügyi szolgáltatások vidéki területeken való biztosításával kapcsolatos kérdések más tagállamokban is egyre
fontosabbak lesznek.
A projekt hozzájárul az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés tekintetében jelentkező különbségek csökkentéséhez és
a méltányos vidéki hozzáférhetőség tagállamokon belüli és tagállamok közötti biztosításához. Az egészségügyi ellátás
vidéki területeken való hozzáférhetőségének javításához alkalmazott politikákkal és eszközökkel kapcsolatos bevált
gyakorlatokat azonosítani fogják és megosztják, figyelembe véve az olyan tényezőket, mint az intézmények és az
egészségügyi szakemberek elérhetősége, valamint az egészségügyi ellátás költsége és megfizethetősége, az egészségügyi
szolgáltatások optimális mérete, illetve a tagállamok közötti, határokon átnyúló együttműködés lehetősége. Az e projekt
keretében végrehajtandó konkrét fellépéseket a tagállamok, valamint a közegészségügy és az egészségügyi ellátáshoz
kapcsolódó politikák területén érintett szereplők körében tartott konzultációt követően határozzák meg.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
17 03 77 20

Kísérleti projekt – A veleszületett rendellenességek jegyzékének létrehozása (a ritka betegségek jegyzékének részeként) a
veleszületett rendellenességek lengyel jegyzéke szerkezetének, elrendezésének és az azzal kapcsolatban gyűjtött
tapasztalatnak a felhasználásával
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

100 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

50 000

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések
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BIZOTTSÁG
17. CÍM — EGÉSZSÉGÜGY ÉS ÉLELMISZER-BIZTONSÁG

17 03. ALCÍM — KÖZEGÉSZSÉGÜGY (folytatás)

17 03 77

(folytatás)

17 03 77 20

(folytatás)

Megjegyzések

A ritka betegségek (melyek 85 %-a genetikai) olyan, életveszélyes vagy maradandó károsodással járó megbetegedések,
amelyek előfordulása ritka (10 000-ből kevesebb mint 5). Becslések szerint ma mintegy 5–8 000 különféle ritka
betegség létezik, amelyek a lakosság 6–8 %-át érintik (az EU-ban 27–36 millió főt).
A ritka betegségek 20–25 %-a ritka veleszületett rendellenesség (izolált vagy többszörös, beleértve a rendelleneségszindrómákat).
Az EUROCAT adatbázisait és igazgatási struktúráit az isprai közös kutatóközpontba helyezte át, ahol a ritka betegségek
platformja is található. Ugyanakkor célzott fellépést és további adatgyűjtést igényel a rendellenességek jegyzékeinek a
ritka veleszületett rendellenességekre vonatkozó ritka betegségek (izolált vagy többszörös, beleértve a rendelleneségszindrómákat) jegyzékévé való alakítása. Ezt nemzeti szinten kell elvégezni, amihez többletforrásokra van szükség. A
kísérleti projekt célja: a veleszületett rendellenességek jegyzékének létrehozása (a ritka betegségek jegyzékének részeként)
a veleszületett rendellenességek lengyel jegyzéke szerkezetének, elrendezésének és az azzal kapcsolatban gyűjtött
tapasztalatnak a felhasználásával. Amennyiben sikeres, a modellt más tagállamokban is be lehet vezetni.
A kísérleti projekt kiegészíti a ritka betegségek regisztrációjára szolgáló uniós platform JRC-SANTE általi kidolgozását,
egy közös elérési pont kialakítása céljából a ritka betegségekre vonatkozó, uniós szintű adatgyűjtés tekintetében. A
kísérleti projekt hozzájárul a szakpolitikai jelentőséggel bíró és tudományosan igazolt közegészségügyi mutatók
frissítéséhez, és információkkal szolgál a többi tagállam számára a ritka betegségek regisztrációjára szolgáló nemzeti
rendszerek kidolgozásával kapcsolatban a veleszületett rendellenességekre vonatkozó, meglévő jegyzékek alapján.
Feladatok:
— A veleszületett rendellenességek lengyel jegyzékének használata közegészségügyi mutatók kidolgozása érdekében
ritka betegségek/ritka rendellenességek egy különleges csoportjára vonatkozóan (izolált és ritka rendellenességszindrómák, a ritka betegségek mintegy 20–25 %-a).
— Előfordulási adatok és felügyeleti jelentések előállítása (adott esetben beleértve a trendeket és klasztereket)
Lengyelországban előforduló ritka betegségek egy kiválasztott csoportjáról.
Módszerek:
A veleszületett rendellenességek lengyel jegyzéke kiváló modellként szolgál annak vizsgálatára, hogy a születési
rendellenességek jegyzékét tovább lehet-e bővíteni ritka betegségek jegyzékévé. A veleszületett rendellenességek lengyel
jegyzékével foglalkozó központi munkacsoport 10 tapasztalt klinikai genetikusból áll, és a szakértelmét fel lehet
használni a projekt keretében. A veleszületett rendellenességek lengyel jegyzéke kapcsolatban van Lengyelország összes
genetikai klinikájával, és több mint 1 500 klinikával, körzeti és járóbeteg-ellátó egységgel szerte Lengyelországban. A
veleszületett rendellenességek lengyel jegyzékének ritka betegségek jegyzékévé történő kibővítése érdekében
adatgyűjtésre és -elemzésre kerül sor. Bevezetik a betegszervezetekkel való együttműködést.
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Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
17 03 77 21

Kísérleti projekt — Támogatás nyújtása alkoholproblémákkal küzdő nőknek a kockázatok csökkentése érdekében,
különösen a terhesség idején
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

350 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

150 000

Megjegyzések
E kísérleti projekt célja egy támogatási rendszer létrehozása kifejezetten nők számára, elsősorban a terhesség idejére. A
cél az anyaméhben alkoholnak kitett és a magzati alkoholszindrómában (FAS) szenvedő gyermekek számának
csökkentése gyakorlati intézkedések révén, például az alkoholproblémákkal küzdő nők megelőzéssel foglalkozó szakemberekhez való beutalásával, a támogatási erőfeszítések összehangolásával, a családok támogatásával a családok és
egészségügyi szakértők között zajló nem hivatalos találkozók révén, valamint a nők elsődleges megelőzési
erőfeszítésekben való önkéntes részvételének támogatásával.
A nehézségekkel küzdő nők elérésével, egymással való megismertetésével, számukra orvosi és szociális támogatás
nyújtásával és családjaik bevonásával a támogatási rendszer annak elősegítésére törekszik majd, hogy a nőkben erős
elkötelezettség alakuljon ki függőségük kezelésével kapcsolatban, valamint arra, hogy szakértők által felügyelt, testre
szabott, átfogó és összehangolt gondozási csomagot nyújtson.
Háttér
Az alkoholnak való, születés előtti kitettség és az általa okozott társadalmi problémák különösen súlyos közegészségügyi kérdést jelentenek. A magzati alkoholszindróma jelenleg Európában az élveszülések összességének 1-2 %át érinti, míg egyes közösségekben (Olaszország, Horvátország és Réunion) több mint 4 %-át. Becslések szerint a
bevallásuk szerint a terhesség idején alkoholt fogyasztó 20 %-nyi nő gyermekeinek 1 %-a olyan problémákban fog
szenvedni, amelyek a születéskor nem mindig tárhatók fel.
A nők körében a problémák esetén való alkoholfogyasztás, valamint a fiatalok körében tapasztalható nagyivás (binge
drinking) jelenleg minden tagállamban növekszik, így növelve a nem megfelelő alkoholfogyasztással járó kockázatokat.
Válaszként erre a helyzetre a Parlament 2015. április 29-én állásfoglalást fogadott el, amelyben felhívta a Bizottságot,
hogy dolgozzon ki új európai alkoholstratégiát.
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Sok helyen még mindig tabutéma a nők alkoholfogyasztása, és megbélyegzik azokat, akik alkoholt fogyasztanak. Az
alkoholt fogyasztó személyt hibáztatják, nem a fogyasztást. Az alkoholbetegségben szenvedő nő kétszeresen is bűnös,
egyrészt káros szokása miatt, másrészt azért, mert rossz anyának tekintik, akinek a gyermekeit gondozásba kell venni. A
tapasztalatok azt mutatják, hogy rendkívül valószínűtlen az, hogy az alkoholproblémával küzdő nők hivatalos támogató
és a függőség kezelésével foglalkozó szervezetekhez forduljanak. Ezért el kell gondolkodni azon, hogy mi tartja vissza
ezeket a nőket a kezelés igénybevételétől, és meg kell adni számukra az általuk igényelt támogatást és felügyeletet.
A fenyegetett személyek lehető legfiatalabb korban való azonosítása és számukra megfelelő orvosi és paramedicinális
ellátás, valamint szociális, oktatási és foglalkoztatási támogatás nyújtása kulcsfontosságú nemcsak annak biztosításához,
hogy mindenki megfelelő esélyt kapjon az életben, hanem az ennek elmaradásával járó gazdasági és társadalmi
következmények miatt is. Kiemelten kell kezelni az alkoholproblémáknak a terhesség lehető legkorábbi szakaszában –
illetve ideális esetben már annak megkezdődése előtt – történő azonosítását, hogy segíteni lehessen az érintett nőknek
az alkoholfogyasztásról való leszokásban.
Bár a függőséget Európa legtöbb részén magas színvonalon kezelik, nincsenek külön rendelkezések az alkoholproblémával küzdő nők sajátos igényei tekintetében. Ezeknek a nőknek szükségük van valakire, aki hajlandó meghallgatni, komolyan venni, megnyugtatni őket, és támogatást nyújtani számukra anélkül, hogy beleavatkozna magánéletükbe.
Célok
A kísérleti projekt célja annak bizonyítása, hogy ezen a területen támogatási rendszerekre van szükség, és azok
megvalósíthatók. Később át lehetne alakítani előkészítő intézkedéssé, amely aztán az alkoholnak való, születés előtti
kitettséggel kapcsolatos problémákat kezelő európai program alapját képezhetné. A kísérleti projektet a WHO által e
területen hozott intézkedésekkel együtt kell végrehajtani, továbbá ki kell egészítenie, valamint a fiatalok körében
tapasztalható alkoholfogyasztással és a nagyivással kapcsolatos európai cselekvési terv eredményeire és megállapításaira
kell építenie.
Értékelés
A kísérleti projekt kétéves időszaka alatt folyamatosan értékelésre kerül. Az értékelés számos mutatóra (részt vevő nők
száma, kérelmek száma, kockázatcsökkentés stb.) fog összpontosítani, és arra, hogy a projekt meghozza-e a várt
eredményeket.
Költségvetés:
A költségvetés fedezni fogja maga a projekt anyagköltségét (berendezések és készletek), az érintett egészségügyi
szakemberek javadalmazását és a szükséges hirdetési költségeket.
Végrehajtás helye
A kísérleti projektet végre lehetne hajtani az Európai Unió egyik régiójában, aztán pedig ki lehetne terjeszteni más uniós
régiókra az alkoholnak való, születés előtti kitettséggel kapcsolatos problémák kezelésére irányuló európai program
részeként, amely kapcsolódni fog a regionális támogatási rendszerekhez, és lehetővé teszi az információk és a bevált
gyakorlatok összegyűjtését.

L 48/1174

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
17. CÍM — EGÉSZSÉGÜGY ÉS ÉLELMISZER-BIZTONSÁG

17 03. ALCÍM — KÖZEGÉSZSÉGÜGY (folytatás)

17 03 77

(folytatás)

17 03 77 21

(folytatás)

Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
17 03 77 22

Kísérleti projekt – MentALLY
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

400 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

200 000

Megjegyzések
A MentALLY bizonyítékokon és gyakorlaton alapuló tudást biztosít az európai mentális egészségügyi ellátás olyan
hozzáértő, megfontolt szakemberek általi javításának előmozdítása érdekében, akik eredményesen működnek együtt egy
jól szervezett, minden rászorulót gondozni képes mentális egészségügyi ellátási rendszer keretein belül és azok között. E
folyamatra szükség van. A mentális egészségügyi problémák előfordulása Európában igen gyakori, és a gondozás
egyértelműen nem igazodik a szükségletekhez. Hiányzik a kezelés, hiszen a mentális egészségügyi problémákkal küzdő
emberek több mint fele nem kapja meg a szükséges szakellátást. Ez azzal a kockázattal jár, hogy problémáik
súlyosbodni fognak, és intenzívebb és költségesebb kezelésre lesz szükségük. Emellett vannak betegek, akiket
szükségtelen pszichofarmakológiai kezelésekkel túlkezelnek, vagy túl sokáig tartanak mentális egészségügyi ellátás
alatt. A pszichoterápiás kezelések bizonyítottan eredményesek a mentális egészségügyi problémák és az azokkal járó
terhek csökkentésében, ennek ellenére pszichoterápia helyett gyakran pszichotróp gyógyszereket használnak. A nem
megfelelő gondozás részben az alábbiakból adódik: a mentális egészségügyi problémák helytelen felmérése és
diagnosztizálása; a mentális egészségügyi ellátás elérhetetlensége, különösen a kiszolgáltatott csoportok számára (pl.
nők, munkanélküliek, alacsony jövedelműek, etnikai kisebbséghez tartozók); az egészségügyi alapellátás és a mentális
egészségügyi szakellátás közötti együttműködés és koordináció hiánya; az egyértelmű beutalási eljárás hiánya; a
koherens elképzelés és szakpolitika hiánya a különféle mentális egészségügyi dolgozók szerepét illetően (háziorvosok,
klinikai pszichológusok, pszichiáterek), különösen alapellátásban; a koherens elképzelés és szakpolitika hiánya az
innovációt illetően; a bevált módszerek hiánya, különös tekintettel a kiszolgáltatott és a nehezen kezelhető betegekre.
Továbbá, a mentális egészéggel kapcsolatos ismereteket (Mental Health Literacy, MHL: a mentális rendellenességekkel
kapcsolatos tudás és elképzelések, melyek segítik a felismerést, a kezelést vagy a megelőzést) a mentális egészséggel
kapcsolatos oktatásra szolgáló eredményes eszközök és a korai beavatkozásra vonatkozó ajánlások révén fokozni
lehetne. Ez utóbbi különösen fontos, mivel a tagállamok között nagy eltérések mutatkoznak a jelenlegi tudást, kapacitást
és ellátást illetően.
Célkitűzések
— egy többféle környezetben is alkalmazható keret kidolgozása és tesztelése a tagállamokban, valamint a mentális
egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés növelése,
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— az alapellátásban dolgozó szakemberek képességeinek bővítése, az ellátórendszer szerkezetének és kapacitásának
értékelése, az eredményes kezelések számának növelése,
— a mentális egészéggel kapcsolatos ismeretek bővítése a lakosság körében, valamint egyes (kiszolgáltatott) csoportok
(pl. nők, idősek, etnikai kisebbségek) vonatkozásában.
Először is, a mentális egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést elősegítő, többféle környezetben is alkalmazható keret
kidolgozása érdekében szoros együttműködést kell kialakítani a mentális egészségügyi ellátás terén tevékenykedő
releváns szereplőkkel. A mentális egészségügyi ellátási vonalak és létesítmények részletes feltérképezése a tagállamokban
a mentális egészségügyi ellátási útvonalak eddigiektől eltérő leírását eredményezi, azok erősségeivel és gyengeségeivel.
Mivel a különböző gondozási modellek eltérő eredményekhez vezetnek, ajánlások kerülnek majd megfogalmazásra a
mentális rendellenességekhez kapcsolódó beutalási eljárás optimalizálása érdekében. A mentális egészségügyi létesítmények és ellátási útvonalak felmérése keretében meghatározásra kerül, hogy milyen javításokra és fellépésekre van
szükség szervezeti szinten és a kapacitás tekintetében a tagállamokban. A vonatkozó bevált módszerekkel és az
egészségügyi ellátási intézmények gyenge pontjaival kapcsolatos tudásmegosztás hozzájárul az európai stratégiai terv
kidolgozásához. E folyamat eredményeit felhasználják továbbá a szakpolitikák formálására, és egy olyan terjesztési
stratégia létrehozására, amelynek keretében menetrendet határoznak meg, és lehetőséget biztosítanak a nyilvános vitára.
A terjesztés a betegek felé irányul annak biztosítása érdekében, hogy tájékozott döntést hozhassanak arról, hogy hogyan
birkózzanak meg a mentális egészségügyi rendellenességekkel, illetve hogyan kérjenek segítséget (lásd még a harmadik
célkitűzést). Ennek köszönhetően elkerülhető a (költséges) szakellátásra nem szoruló, lelki stresszben szenvedő betegek
túlkezelése, valamint a szakellátásra szoruló betegek kezelésének hiánya.
Másodsorban, a mentális egészségügyi szakemberek szintjén megvalósítandó változások előtérbe helyezése hozzájárul
kompetenciaalapú képzési modulok kifejlesztéséhez a szakemberek számára, a visszacsatolási dinamika szakemberek
közötti javítására vonatkozó útmutatások kialakításához, valamint a mentális egészségügyi zavarok kezelésére
vonatkozó bevált módszerek kialakulásához. Képzési eszközök, képzési protokollok, oktatóképzésre vonatkozó
útmutatások kerülnek kidolgozásra, valamint (online) ellenőrzési eszközök a megvalósítás eredményességének értékelésére. Ezek az eszközök ideálisak a nyomon követésre, az egyéb szakemberekkel való párbeszédre és (nemzetközi)
referenciaértékek kialakítására. E tekintetben többek között a következőket kell létrehozni: bizonyítékokon alapuló
beutalási eszköz (döntési fa) háziorvosok számára; rövid beavatkozásokra vonatkozó, kompetenciaalapú képzési
program az alapellátásban dolgozó klinikai pszichológusok számára; az együttműködésre vonatkozó útmutatás a
mentális egészségügyi ellátásban dolgozó szakemberek számára a visszacsatolási és a kommunikációs eljárás, illetve a
multidiszciplináris diagnosztika javítása érdekében.
Harmadsorban, a (potenciális) páciensek szintjén megvalósítandó változások előtérbe helyezése olyan körülmények
kialakítását jelenti, amelyek között biztosított a páciensek tájékozottsága és függetlensége. Ennek keretében előtérbe
kerülnek olyan eszközök, amelyek előmozdítják a mentális egészségről folytatott diskurzus és közéleti vita nyelvezetének elemzését. A mentális egészséggel és a megbélyegzéssel kapcsolatos nyelvezet megfelelőbb tanulmányozását
teszi lehetővé a mentális egészéggel kapcsolatos ismeretekkel kapcsolatos források európai korpusznyelvészeti
adatbázisba rendezése (azaz egy olyan adatbázisba, amely jelentős mennyiségű „valós szöveget” tartalmaz, melyek
lehetővé teszik a nyelv tanulmányozását). Továbbá, az új technológiák (pl. közösségi média, elektronikus és mobilegészségügyi pszichoterápiás eszközök) bizonyítékalapú potenciáljának értékelése és egy adatbázis bizonyítékalapú
elektronikus bevált módszerekkel való létrehozása bővíteni fogja a mentális egészéggel kapcsolatos ismereteket és az
önsegítő stratégiákat a lakosság különböző csoportjai körében. Végezetül, a mentális egészéggel kapcsolatos hiányos
ismeretekkel és a segítségkérés hiányával összefüggő tényezők és az ismeretek hiányát/a segítségkérés elmaradását
előrejelző tényezők meghatározása hozzájárul bizonyítékokon alapuló kezelésekre vonatkozó iránymutatások kidolgozásához, amelyek bővítik a mentális egészéggel kapcsolatos ismereteket a kiszolgáltatott és/vagy megbélyegzett
csoportok körében.
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Hálózat és hozzáadott érték
A projekt fókusza részletesen kidolgozott, kiegyensúlyozott és szakértő hálózat kiépítését szükségelteti, amely hozzáfér
a releváns tudományos- és közforrásokhoz. A hálózatban legalább 12 tagállam vesz részt Európa keleti, nyugati, északi
és déli régióiban. A hálózat kiegészítő tudományos szakértelmet is lefed olyan területeken, mint a klinikai pszichológia,
a mentális egészség, a megbélyegzés, oktatással foglalkozó tanulmányok, diskurzuselemzés és közegészségügyi tanulmányok. A klinikai pszichológia terén a tudományos ismeretek az alábbiakat fedik le: idegrendszeri és fejlődési
rendellenességekkel kapcsolatos ismeretek (pl. figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar, autizmusspektrum-zavarokok,
stb.); pszichoterápiás és pszichiátriai szolgáltatások; a pozitív mentális egészség előmozdítása; megbélyegzés (a
mentális betegségekkel kapcsolatosan); a mentális egészségre vonatkozó szakpolitika; online pszichoterápiás beavatkozások. Lefedik továbbá az erkölcsi kérdésekkel kapcsolatos szakértelmet (integritás, erkölcsi érvelés, erkölcs és
egészséggondozás), a közegészségüggyel kapcsolatos kérdéseket és az egészség előmozdítását. Az oktatással foglalkozó
tanulmányok terén a szükséges szakértelem lefedi az alábbiakat: a pszichiátria retorikai kritikájának ismerete; részvétel
aktuális közéleti vitákban; stilisztika, metaforaelmélet és -elemzés; orvosi vonatkozású társadalomtudományok/
egészségügyi kommunikáció; diskurzuselemzés; korpuszelemzés.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

17 03 77 23

Kísérleti projekt – Súlyos mentális zavarok és az erőszak kockázata: megoldások ápolás és hatékony kezelési stratégiák
révén
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

1 200 000

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

500 000

Megjegyzések
Az erőszak kockázata és annak súlyos mentális zavarokban szenvedő emberek általi érzékelése páneurópai közegészségügyi probléma, nemcsak azért, mert a betegek, a személyzet, a rokonok és idegenek sérüléséhez és halálához
vezethet, hanem azért is, mert maga az erőszak, valamint az annak megelőzésére használt eszközök terápiaellenes
hatással járnak. A mentális betegség megbélyegzése szorosan kapcsolódik ahhoz, hogy az emberek félnek attól, hogy a
mentális betegségben szenvedő erőszakot követ el. Az ebből adódó nyomás ugyanakkor befolyásolhatja a klinikai
orvosokat, sőt, még a politikai döntéshozatalt is. Európa lakossága számára közelmúltbeli tragikus események –
úgymint a Germanwings-katasztrófa – mutattak rá e probléma súlyosságára, hangsúlyozva, hogy olyan megelőző
intézkedéseket és kezelési stratégiákat kell kidolgoznunk, amelyek képesek azonosítani és csökkenteni a súlyos mentális
zavarokban szenvedők általi erőszakos cselekedetek kockázatát, legyen szó saját maguk, vagy mások ellen irányuló
erőszakról. Bár e kockázatok mértéke abszolút értékben alacsony, és csak kis mértékben járulnak hozzá a társadalmi
erőszakhoz, az előfordulások és trendek tisztázása lehetővé tenné, hogy foglalkozzunk a pszichiátriai kezelés alatt álló
betegek veszélyességével kapcsolatos népi legendákkal. Becslések szerint ugyanakkor az európai országokban elkövetett
öngyilkosságok több mint felét mentális zavarokban szenvedők követik el. A kísérleti projekt ezért az igazságügyi
pszichiátriai kezelés alatt álló, szabadlábra helyezett betegek esetében is vizsgálja majd az öngyilkosságot és öngyilkossági kísérleteket. Az utóbbi újbóli kórházi felvételhez vezet, és súlyos következményekkel járhat az orvosi személyzet
moráljára.
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Az erőszak kockázatának feltételezése következtében nagyobb arányban fordulnak elő kényszerintézkedések, úgymint
kényszerű kórházi kezelés, korlátozás, elszigetelés és erőszakos gyógyszeres kezelés, amit a betegek és a gondozók
egyaránt szinte egyöntetűen traumatikusnak és terápiaellenesnek vélnek, és ami részvétel és együttműködés helyett
inkább agresszív választ válthat ki a betegekből. Továbbá a ritka, ám súlyos erőszakos cselekedeteket követően a
biztonságos törvényszéki orvostani intézetekben való kényszerű elhelyezés hosszú kórházi tartózkodáshoz vezethet, és
a mentális egészséggel kapcsolatos alacsony költségvetés aránytalanul nagy részét emészti fel.
A kísérleti projekt a hangsúlyt az igazságügyi pszichiátriai szolgálatokra helyezi, mivel ezek foglalkoznak elsősorban a
másokra nézve kockázatot jelentő, mentális zavarokban szenvedő betegekkel, akik körében ugyanakkor az öngyilkosság
előfordulási aránya is nőtt. Számos, ám nem mindegyik európai országban nyújtanak egyre szélesebb körben járó- és
fekvőbeteg-ellátást ilyen páciensek részére. Kialakulóban vannak új kezelési modellek a páciensek eme, gyakran
marginalizált csoportjára vonatkozóan; ilyenek például a járóbeteg ellátással foglalkozó igazságügyi asszertív közösségi
kezelési csoportok és a szakosított törvényszéki orvostani klinikák. Ugyanakkor Európa-szerte hatalmas eltérések
érzékelhetők a szolgáltatások megtervezése, az intervenciós stratégiák, valamint az erőszaknak kitett, illetve az
erőszakot elkövető betegekre vonatkozó jogi keret tekintetében. Ezekről sohasem készült összehasonlító értékelés a
betegek elégedettsége, a kockázatcsökkenés, a felépülés és a költségek tekintetében: ezekre a szolgáltatásokra egyes
országokban mégis a források 20 %-át fordítják, a pszichiátriai betegek kevesebb mint 1 %-ának ápolására. Az
összehasonlító adatok hiánya miatt számos európai ország nem tud élni az azokban az államokban kidolgozott
innovatív stratégiákkal, amelyek több forrást tudtak fordítani innovációra és kutatásra, és potenciálisan hatékonyabb
terápiás modelleket teszteltek.
A súlyos mentális zavarokkal küzdő betegek esetében az önmagukkal vagy másokkal szembeni erőszak kockázatát
befolyásoló tényezők jobb megértése, a kockázat előrejelzésére szolgáló legjobb eszközök döntéshozatal elősegítése
céljából történő értékelése, valamint a hatékony kezelési módok értékelése segítséget nyújt a klinikai orvosok,
menedzserek, jogalkotók és kormányok számára a szolgáltatások megtervezésében és értékelésében, valamint a
megelőző és támogató intézkedések kialakításában. Továbbá sürgető szükség van a gondozásba vételre és onnan való
elbocsátásra vonatkozó megoldások különböző országok közötti összehasonlítására, beleértve a speciális biztonságos
szolgáltatásokat, és egy olyan uniós projekt, amely különböző egészségügyi és jogrendszerrel rendelkező országok
részvételével valósul meg, értékes információkkal fog szolgálni az eme nehéz, marginalizált, ugyanakkor jelentős
költségekkel járó csoportnak nyújtott mentális egészségügyi ellátás minőségének javításához.

Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
17 03 77 24

Kísérleti projekt – Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés méltányosabb és hatékonyabb felmérése felé az EU-ban az
együttműködés és a know-how átadásának előmozdítása érdekében
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

250 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

125 000

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések
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Megjegyzések

Áttekintés:
Elismerve, hogy az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés mérésének jelenlegi módjai korlátokba ütköznek az EU-ban
való hozzáféréssel kapcsolatos megfelelő, pontos, megbízható és időben történő tájékoztatás tekintetében, a kísérleti
projekt az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés mérésére szolgáló, összetett új eszközöket fog kidolgozni és/vagy
javítani fogja a meglévő eszközöket az egészségügyi szereplők különféle igényeinek kielégítése érdekében.
Alapvető célja olyan politikák kidolgozásának lehetővé tétele, amelyek az egészségügyi egyenlőtlenségekkel és a
hozzáférési akadályokkal foglalkoznak tárgyilagos és összehasonlítható információk alapján, és hozzájárulás az uniós
tagállamokban az egészségügyi rendszerek fenntarthatóságának és teljesítményének javításához.
Célkitűzések és várt eredmények:
— a meglévő mérési eszközök és mutatók, valamint a hozzáférés különböző szempontjainak felülvizsgálata EU-szerte,
— a kulcsfontosságú szereplőkkel folytatott konzultáció alapján lehetséges új mutatók kidolgozása és/vagy a meglévő
mutatók javítása, annak biztosítása érdekében, hogy a kirekesztésnek kitett csoportokat elérjék, és így „teljes képet”
kapjanak az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésről az országokban és régiókban,
— e mutatók kísérleti tesztelése, majd pedig finomítása földrajzilag, gazdaságilag és kulturálisan sokszínű tagállamokban,
— az új mutatók és/vagy az érintett európai és nemzetközi szervezetekkel és ügynökségekkel együtt javított meglévő
mutatók vizsgálata és lehetséges jóváhagyása,
— a megvalósítás gyorsítására vonatkozó stratégia és útiterv elsődlegesen a következő három betegségtípusra összpontosítva: a) nem fertőző betegségek; b) fertőző betegségek; c) ritka betegségek.
A projekt fő eredménye az lesz, hogy új és kiegészítő mutatókat fog kidolgozni és/vagy javítani fogja a meglévő
mutatókat a betegek egészségügyi ellátáshoz való hozzáférése tekintetében. Ez értékes forrásként szolgál majd a
döntéshozók számára a lakosság egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésének európai, nemzeti és regionális szinten
való ellenőrzése terén. Lehetővé teszi a hozzáférés uniós szintű ellenőrzését és összehasonlítását, segítve a döntéshozókat abban, hogy az egészségügyi egyenlőtlenségek felszámolását célzó programokat és politikákat dolgozzanak ki.
Jelenleg a hozzáférés meghatározásai nem egyértelműek és következetesek a tagállamokban, és nem illeszthetők
koherens fogalmi keretbe. A kísérleti projekt ágazatközi és több szakmára kiterjedő megközelítést fog alkalmazni
annak érdekében, hogy konszenzust teremtsen a különböző szereplők között az egészségügyi ellátáshoz való
hozzáférés fogalmát és mértékét, illetve annak mérését illetően. Az elemzésbe be kell vonni a betegszervezeteket a
félhivatalos hozzáféréssel kapcsolatos információk biztosítása érdekében. A projekt két évig tart. A projekt végrehajtásakor a Bizottságnak figyelembe kell vennie az egészségbe való hatékony beruházás módjaival foglalkozó szakértői
testület egészségügyi ellátáshoz való hozzáféréssel kapcsolatos véleményét.
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Indokolás

Bár az EU-ban az egészségügyi rendszerek jelentős mértékben javultak, a tagállamokon belül és a tagállamok között
lényeges eltérések és egyenlőtlenségek figyelhetők meg a betegek minőségi egészségügyi ellátáshoz való hozzáférése
terén. A társadalmi-gazdasági státusz, a lakóhely, a nem, az etnikai hovatartozás és végzettségi szint a leggyakoribb
olyan tényezők, amelyek befolyásolják az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést. A közelmúltbeli gazdasági válság
jelentős mértékben szélesítette a különböző társadalmi-gazdasági státusszal rendelkezők közötti különbséget, aminek
következtében az egészségügy területén erősödött a társadalmi rétegződés. A lakosság elöregedése és az egészségügyi
egyenlőtlenségek gazdasági válság általi súlyosbodása arra utal, hogy a hozzáféréssel uniós szinten kel foglalkozni,
támogatva és elősegítve azt, hogy az országok hatékony megoldásokat legyenek képesek azonosítani és végrehajtani. E
cél elérése érdekében elengedhetetlen az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés közös, bizonyítékokon alapuló és
eredményes mérése.

A Bizottság, az Egészségügyi Világszervezet, az OECD és más nemzetközi szervezetek hangsúlyozták az egészségügyi
ellátáshoz való hozzáférés pontos és megbízható mérésének jelentőségét annak érdekében, hogy az egészségügyi ellátási
rendszerek átláthatóak és hozzáférhetőek legyenek, valamint kielégítsék a lakosság igényeit. Továbbá kutatások
bizonyítják, hogy a tagállamokon belül és azok között egyre nő a különbség az egészség szociális meghatározói
tekintetében, amelyek hatással vannak az egészségügyi ellátási rendszerhez való hozzáférésre is.

A jelenlegi mutatók hátránya általában véve az, hogy a kielégítetlen ellátási igényekre vonatkozó elképzeléseket mérik,
és nem teszik lehetővé a hozzáférés objektív módon történő mérését. Az egészségügyi ellátási rendszerhez való
hozzáférésre vonatkozó jelenlegi, önbeszámoláson alapuló mérések sok esetben az egészségügyi ellátások igénybevételének értékelésére szolgálnak, és nem értékelik a hozzáférést a lakosság nehezen megközelíthető (kiszolgáltatott)
szegmense esetében. Valójában az egészségügyi ellátási rendszerhez (pénzügyi és egyéb értelemben) hozzáférő betegek
hozzáférését értékelik. Ez lényeges hiányosság, mivel a sérülékeny csoportokat aránytalanul nagy mértékben sújtják az
egészségügyi egyenlőtlenségek, és ők többszörös akadállyal néznek szembe a hozzáférés terén. Ennek eredményeképpen
jelentős források elköltésére kerül sor anélkül, hogy megteremtenék azt a megfelelő tudásalapot, amelyre a döntéshozók
építhetnek.

Sok esetben a hozzáférésre vonatkozó nemzeti felmérések nem teszik lehetővé az országok közötti összehasonlítást,
mivel a módszerek és megközelítések eredendő korlátokkal rendelkeznek. A nemzeti szintű adatgyűjtésre minden
esetben hatnak az adott ország rendelkezésre bocsátott mutatókra és előtérbe helyezett egészségügyi problémákra
vonatkozó politikai prioritásai. Továbbá, a hozzáférés mérésére általában használt, önbeszámoláson alapuló mérések
esetében felmerül az elfogultság veszélye, különösen, ami a kérdőívek kialakítását, a kutatás megtervezését, a kérdések
megfogalmazását, valamint a kulturális és pszichoszociális tényezőket illeti. Hiányoznak az átfogó mutatók, amelyek
nem csak az egészségügyi szolgáltatások elérhetőségére, megfelelőségére és megfizethetőségére vonatkozóan szolgáltatnak információkat, hanem a minőségre és a felhasználás módjára is.

A hozzáférés mérése általános, bizonyos esetekben felszínes és ellentmondásos. Az egészségügyi ellátáshoz való
hozzáférés mérésének jelenlegi módjai nem tudnak megfelelő tájékoztatást nyújtani az érintettek igényei, céljai és
szerepe szerint. Emellett a hozzáférést mérő jelenlegi eszközök között átfedések vannak, a minőség pedig nem
megfelelő, és jelentős eltéréseket mutat. Mivel az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés méréséhez egyaránt szükség
van folyamat- és teljesítménymutatókra, összetett, ám megvalósítható mérési rendszert kell kialakítani.
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Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
17 03 77 25

Kísérleti projekt – INTEGRATE: Integrált stratégiák kidolgozása a krónikus és reumatikus betegségek tanulmányozása és
kezelése érdekében: a minőségi mutatók és a paciensek közlései szerinti eredmények szerepe a betegség
előrehaladásának és a károknak az orvosi megítélése során.
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

500 000

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

250 000

Megjegyzések
Általánosságban elismert tény, hogy a számos krónikus betegség (mint például a cukorbetegség, a szív- és érrendszeri
betegségek, neurológiai rendellenességek, reumatikus betegségek) esetében megfigyelhető klinikai kép több különböző
összetevő alapján alakul ki: a betegség előrehaladása, a vele vagy a kezeléssel összefüggő károk, a komorbiditás, a
gyógyszerek káros mellékhatásai, az életminőség, valamint a betegség jelentette teher a paciensek életében. Ezért a
krónikus betegségek optimális kezelése és ellenőrzése szükségessé teszi mindezen szempontok figyelembevételét.

Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
17 03 77 26

Kísérleti projekt — primer megelőzési célú tanfolyamok a magasabb mellrákkockázatot jelentő területeken élő fiatal nők
számára
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

500 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

250 000

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések
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17 03. ALCÍM — KÖZEGÉSZSÉGÜGY (folytatás)

17 03 77

(folytatás)

17 03 77 26

(folytatás)

Megjegyzések
A kísérleti projekt elsődleges célja a mellrák primer megelőzése azokon a településeken, ahol rendkívüli okok, például a
talaj vagy a víz mérgező hulladék illegális lerakása következtében való szennyezettsége, súlyosan szennyező üzemek
vagy a környezetre nézve veszélyes hulladékkezelést végző létesítmények jelenléte miatt magas a szennyező anyagok
szintje.
Bizonyított, hogy az ilyen területeken a szokásosnál magasabb a rákos megbetegedések kockázata, ezért létfontosságú
nem csak a betegségek kezelésének a fejlesztése és a rákkal kapcsolatos kutatások felgyorsítása, hanem az is, hogy
felhívják a figyelmet a megelőzés fontosságára, különösen a fiatal nők körében. A jelenlegi helyzetben a megelőzés
természetesen sokkal hatékonyabbá tehető, és ily módon megelőzhető, hogy a rák veszélyesen előrehaladott stádiumba
jusson.
A kísérleti projekt a középfokú oktatás utolsó éveiben és a felsőoktatási képzésben részt vevő lányokra összpontosít
azokon a területeken, ahol a rákos megbetegedések statisztikailag igazolhatóan gyakrabban fordulnak elő az átlagosnál.
A projekt célja a figyelem felhívása azokra a lépésekre és tényezőkre, amelyek révén megelőzhető a mellrák kialakulása.
A projekt keretében megtanítják, hogy mely magatartásformák és életmódok növelik a rák kockázatát, ilyen például az
alkoholfogyasztás, a dohányzás vagy a rossz táplálkozási szokások.
Nagyon fontos, hogy a kísérleti projekt keretében a lányok kapcsolatba léphetnek olyan orvosokkal, akik elmagyarázzák, hogy mi a mellrák, és hogy hogyan vehető észre önvizsgálat útján. A mellrák észlelésének és korai szakaszban
való kezelésének egyik legjobb módja az önvizsgálat. A kísérleti projekt ezért osztálytermi képzéseket is támogat,
amelyek alkalmával orvosok és szakértők magyarázzák el ezeket a kérdéseket.
A megelőzés nem egyenlő ugyan a gyógyítással, ám a magas kockázatú területeken ez is nagyon hatékony lehet, és
segíthet elkerülni a súlyosabb kezeléseket, sőt életeket is menthet.

Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
17 03 77 27

Kísérleti projekt – Élelmiszer-újraelosztás
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

500 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

250 000

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések
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BIZOTTSÁG
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17 03. ALCÍM — KÖZEGÉSZSÉGÜGY (folytatás)

17 03 77

(folytatás)

17 03 77 27

(folytatás)
Megjegyzések
Egy uniós támogatással készült, 2010-ben közölt tanulmány szerint Európában évente mintegy 89 millió tonna
élelmiszer megy veszendőbe különböző okokból, ideértve a raktárkészletek kiskereskedelmi áruházláncok általi rossz
kezelését és a fenntarthatatlan vásárlási szokásokat. Ha ez a tendencia tovább tart, és semmilyen egyértelmű uniós szintű
megelőző és problémakezelő intézkedés nem születik, ez a szám hamarosan a 126 millió tonnát is meghaladja majd.
Tagállami szinten történt több, az élelmiszer-pazarlás megelőzését célzó kezdeményezés, melyek keretében többek
között tájékoztató eszközöket hoztak létre, tájékoztató kampányokat folytattak, logisztikai fejlesztések történtek, és
élelmiszer-újraelosztási programokat dolgoztak ki.
Ez a kísérleti projekt az élelmiszer-pazarlás megszüntetésére irányuló uniós erőfeszítésekhez járul hozzá az EU-n belüli
élelmiszer-újraelosztás megkönnyítését célzó iránymutatások hatékony előmozdítása és végrehajtása révén. A Bizottság
az említett iránymutatásokat a meglévő jogi keretek között, a tagállamok illetékes hatóságaival és az élelmiszerlánc
különböző résztvevőit (gazdálkodókat, élelmiszergyártókat, kiskereskedőket, étkeztetéssel foglalkozó szolgáltatókat)
képviselő érdekelt felekkel közösen dolgozza ki.
A projekt tehát a következőket foglalná magában minden egyes tagállam tekintetében: az élelmiszer-újraelosztásra
vonatkozó szakpolitikai/jogszabályi keret áttekintése, az élelmiszer-újraelosztást befolyásoló szakpolitikák/jogszabályok
elemzése, érdekeltek által végzett kutatás, a szakpolitikát létrehozókkal folytatott párbeszédet előmozdító nemzeti
szintű találkozók és konzultációk, az Élelmiszerbankok Európai Szövetsége által leszűrt következtetések és bevált
gyakorlatok megismerése, különböző tájékoztató kampányok.
Annak ellenére, hogy az EU hatásköre nem terjed ki élelmiszerbankok létesítésére a tagállamokban, az élelmiszerújraelosztásra vonatkozó stabil uniós jogi keret létrehozása segíthetne a tagállamoknak több élelmiszer-újraelosztási
program elfogadásában, többek között élelmiszerbankok létrehozásában. Ezek a programok igazoltan pozitív
társadalmi-gazdasági hatást gyakorolnak a helyi közösségekre, különösen a hátrányos helyzetű csoportokra azáltal,
hogy harcot hirdetnek az éhség és alultápláltság megszüntetésére, munkahelyeket teremtenek, és növelik az egyes
emberek elszámoltathatóságát.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
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BIZOTTSÁG
17. CÍM — EGÉSZSÉGÜGY ÉS ÉLELMISZER-BIZTONSÁG

17 04. ALCÍM — ÉLELMISZER- ÉS TAKARMÁNYBIZTONSÁG, ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY, ÁLLATJÓLÉT ÉS NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGY
Cím

Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

% 2014–2016.
évi kifizetések

17 04

ÉLELMISZER- ÉS
TAKARMÁNYBIZTONSÁG,
ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY,
ÁLLATJÓLÉT ÉS NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGY

17 04 01

Az Unión belüli jobb állategészségügyi állapot és a
magas színvonalú uniós
állatvédelem biztosítása

3

171 925 000

144 840 000

178 500 000

138 351 838

172 356 231,01

4 059 231,01

2,80

17 04 02

A növényeket károsító szervezetek időben történő
észlelésének és felszámolásának biztosítása

3

12 000 000

6 100 000

7 600 000

7 190 844

205 500,—

0,—

0

Hatékony, eredményes és
megbízható ellenőrzések
biztosítása

3

47 401 000

55 250 000

47 360 000

28 763 376

61 755 109,—

14 477 680,53

26,20

Állat- és növényegészségügyi vészhelyzeti
alap

3

19 000 000

18 000 000

10 400 000

6 087 792

12 662 896,08

1 911 896,08

10,62

Európai Vegyianyagügynökség – Tevékenységek
a biocidok szabályozása
terén

2

3 319 628

3 319 628

5 474 125

5 474 125

6 460 819,59

6 460 819,59

194,62

Az élelmiszer-biztonsággal,
állategészségüggyel, állatjóléttel és növényegészségüggyel kapcsolatos
nemzetközi megállapodások
és nemzetközi szervezetekben való részvétel terén
nyújtott hozzájárulások

4

290 000

290 000

276 000

248 043

218 782,12

218 782,12

75,44

A takarmány- és élelmiszerbiztonságra, állategészségügyre, állatjólétre és növényegészségügyre irányuló
korábbi intézkedések
lezárása

3

p.m.

28 763 376

0,—

195 859 917,74

1 305,73

17 04 03

17 04 04

17 04 07

17 04 10

17 04 51

15 000 000

p.m.

17 04 77

Kísérleti projektek és
előkészítő intézkedések

17 04 77 01

Kísérleti projekt –
Összehangolt európai állatvédelmi hálózat

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

159 032,57

Előkészítő intézkedés –
Ellenőrzési pontok
(pihenőpontok) állatszállítás
esetén

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

1 022 958,47

Kísérleti projekt – Az állatszállítás bevált gyakorlatainak
kidolgozása

2

p.m.

300 000

p.m.

300 000

1 000 000,—

0,—

0

Kísérleti projekt – Európai
házi és kézműves sajtüzemek
hálózata – „A higiéniával
kapcsolatos bevált gyakorlatokra vonatkozó uniós
iránymutatás” projektje

2

p.m.

150 000

p.m.

100 000

250 000,—

0,—

0

17 04 77. jogcímcsoport –
Részösszeg

p.m.

450 000

p.m.

400 000

1 250 000,—

1 181 991,04

262,66

17 04. alcím – Összesen

253 935 628

215 279 394

254 909 337,80

224 170 318,11

92,16

17 04 77 02

17 04 77 03

17 04 77 04

243 249 628

249 610 125
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17 04. ALCÍM — ÉLELMISZER- ÉS TAKARMÁNYBIZTONSÁG, ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY, ÁLLATJÓLÉT ÉS NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGY (folytatás)

17 04 01

Az Unión belüli jobb állat-egészségügyi állapot és a magas színvonalú uniós állatvédelem biztosítása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

171 925 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

144 840 000

Kötelezettségvállalások

178 500 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

138 351 838

Kötelezettségvállalások

172 356 231,01

Kifizetések

4 059 231,01

Megjegyzések
Az Unió pénzügyi támogatása hozzájárul az állatbetegségek gyorsabb felszámolásához és leküzdéséhez azáltal, hogy
pénzeszközöket biztosít a nemzeti finanszírozási források kiegészítéseként, valamint hozzájárul az intézkedések uniós
szintű összehangolásához. E betegségek vagy fertőzések nagy része emberre átvihető állatbetegség (BSE, brucellózis,
madárinf luenza, szalmonellafertőzés, tuberkulózis stb.). A szóban forgó betegségek perzisztenciája továbbá gátolja a
belső piac zavartalan működését; az ellenük folytatott küzdelem segíti a közegészség javítását, és hozzájárul az Unióban
az élelmiszer-biztonság növeléséhez.
Az előirányzat továbbá az áruk szabad mozgása előtt álló akadályoknak ezekben az ágazatokban történő felszámolásához, valamint az állatorvosi támogatást és hátteret szolgáló intézkedésekhez való uniós hozzájárulás fedezésére
szolgál.
Az előirányzat a következőkhöz nyújtott pénzügyi támogatásokból áll:
— a ragadós száj- és körömfájás antigénjeinek és különböző oltóanyagainak beszerzése, tárolása és elkészítése,
— olyan markervakcinák vagy vizsgálatok kifejlesztése, amelyek segítségével megkülönböztethetők a beteg és a
beoltott állatok.
Jogalap
Az élelmiszerjog általános elveinek és követelményeinek meghatározásáról, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság
létrehozásáról és az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/
EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.) és különösen annak 50. cikke.
Az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 2009. május 25-i 2009/470/EK tanácsi határozat (HL L 155., 2009.6.18.,
30. o.).
Az élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel és állatjóléttel, valamint a növényegészségüggyel és a növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos kiadások kezelésére vonatkozó rendelkezések megállapításáról, a 98/56/EK, a 2000/29/EK és a
2008/90/EK tanácsi irányelv, a 178/2002/EK, a 882/2004/EK és a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
a 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
módosításáról, valamint a 66/399/EGK, a 76/894/EGK és a 2009/470/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2014. május 15-i 652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 189., 2014.6.27., 1. o.).
17 04 02

A növényeket károsító szervezetek időben történő észlelésének és felszámolásának biztosítása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

12 000 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

6 100 000

Kötelezettségvállalások

7 600 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

7 190 844

Kötelezettségvállalások

205 500,—

Kifizetések

0,—
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BIZOTTSÁG
17. CÍM — EGÉSZSÉGÜGY ÉS ÉLELMISZER-BIZTONSÁG

17 04. ALCÍM — ÉLELMISZER- ÉS TAKARMÁNYBIZTONSÁG, ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY, ÁLLATJÓLÉT ÉS NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGY (folytatás)

17 04 02

(folytatás)

Megjegyzések
Az előirányzatnak a mezőgazdasági és kertészeti növényeket, az erdőket és a tájat fenyegető kártevők és betegségek
elleni küzdelemmel kapcsolatos megelőző intézkedések fedezését kell szolgálnia. Emellett fedezi az Unió legkülső
régióiban végrehajtandó egyedi mezőgazdasági intézkedésekhez nyújtott uniós hozzájárulásokat.
Jogalap
Az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló, 2006. január 30-i 247/
2006/EK tanácsi rendelet (HL L 42., 2006.2.14., 1. o.).
Az élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel és állatjóléttel, valamint a növényegészségüggyel és a növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos kiadások kezelésére vonatkozó rendelkezések megállapításáról, a 98/56/EK, a 2000/29/EK és a
2008/90/EK tanácsi irányelv, a 178/2002/EK, a 882/2004/EK és a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
a 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
módosításáról, valamint a 66/399/EGK, a 76/894/EGK és a 2009/470/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2014. május 15-i 652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 189., 2014.6.27., 1. o.).

17 04 03

Hatékony, eredményes és megbízható ellenőrzések biztosítása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

47 401 000

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

55 250 000

47 360 000

Kifizetések

28 763 376

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

61 755 109,—

Kifizetések

14 477 680,53

Megjegyzések
Az előirányzat a 882/2004/EK rendelet kapcsán keletkezett előzetes intézkedések végrehajtásának fedezésére szolgál,
különös tekintettel az alábbiakra:
— az uniós laboratóriumok tevékenysége,
— képzés a takarmány- és élelmiszer-ellenőrzés terén,
— utazási költségek és napidíjak az Élelmiszerügyi és Állategészségügyi Hivatal kiküldetéseiben részt vevő nemzeti
szakértők számára,
— informatikai eszközök, kommunikáció és tájékoztatás a takarmány- és élelmiszer-ellenőrzésről, biztonságosabb
élelmiszerekre irányuló uniós stratégia kidolgozása,
— tájékoztatási politika az állatvédelem terén, ideértve a vakcinázott állatokból származó hús fogyasztásának
ártalmatlan voltáról szóló, illetve a fertőző állatbetegségek elleni küzdelemben a vakcinázási stratégiák emberi
vetületeit hangsúlyozó tájékoztató kampányokat és programokat is,
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— az állatok levágásra történő szállítására vonatkozó állatvédelmi rendelkezések betartásának ellenőrzése,
— az élelmiszerekből vagy takarmányokból eredő, az emberi és állati egészséget közvetlenül vagy közvetve veszélyeztető kockázatok bejelentését szolgáló riasztási rendszer – beleértve egy globális riasztási rendszert – létrehozása
és fenntartása,
— az uniós állat-egészségügyi jogszabályok kidolgozásához és az állat-egészségügyi oktatás és képzés megszervezéséhez szükséges technikai és tudományos intézkedések,
— informatikai eszközök, ideértve a TRACES-t és az állatbetegségek bejelentési rendszerét,
— a kutya- és macskaprémek illegális behozatalának leküzdését célzó intézkedések.
Ez az előirányzat olyan intézkedések finanszírozására is szolgál, amelyek megakadályozzák a klónozott állatok, utódaik
és a klónozott állatokból, valamint azok utódaiból származó termékek behozatalát.
Az előirányzat továbbá azon intézkedések Bizottság és/vagy tagállamok általi végrehajtásához nyújtott uniós hozzájárulás fedezésére szolgál, amelyeket az alábbi jogszabályok, különösen pedig az áruk szabad mozgását ebben az
ágazatban gátló akadályok felszámolására vonatkozó rendelkezések határoznak meg.
Jogalap
A takarmányvetőmagok forgalmazásáról szóló, 1966. június 14-i 66/401/EGK tanácsi irányelv (HL 125., 1966.7.11.,
2298/66. o.).
A gabonavetőmagok forgalmazásáról szóló, 1966. június 14-i 66/402/EGK tanácsi irányelv (HL 125., 1966.7.11.,
2309/66. o.).
A vegetatív szőlő-szaporítóanyagok forgalmazásáról szóló, 1968. április 9-i 68/193/EGK tanácsi irányelv (HL L 93.,
1968.4.17., 15. o.).
A többoldalú tárgyalások uruguayi fordulóján (1986–1994) elért megállapodásoknak a Közösség nevében a
hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében történő megkötéséről szóló, 1994. december 22-i 94/800/EK tanácsi
határozat (HL L 336., 1994.12.23., 1. o.) és különösen a „Megállapodás az egészségügyi és növény-egészségügyi
intézkedések alkalmazásáról” című fejezet 5. cikke, amelynek címe: „Kockázatbecslés és az egészségügyi és növényegészségügyi védelem megfelelő szintjének meghatározása”.
Az erdészeti szaporítóanyagok forgalmazásáról szóló, 1999. december 22-i 1999/105/EK tanácsi irányelv (HL L 11.,
2000.1.15., 17. o.) és különösen annak 11. cikke (1) bekezdése.
A mezőgazdasági növényfajok közös fajtajegyzékéről szóló, 2002. június 13-i 2002/53/EK tanácsi irányelv (HL L 193.,
2002.7.20., 1. o.) és különösen annak 17. cikke.
A cukorrépa-vetőmag forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/54/EK tanácsi irányelv (HL L 193., 2002.7.20.,
12. o.).
A zöldségvetőmagok forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/55/EK tanácsi irányelv (HL L 193., 2002.7.20., 33.
o.).
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A vetőburgonya forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/56/EK tanácsi irányelv (HL L 193., 2002.7.20., 60. o.).
Az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/57/EK tanácsi irányelv (HL L
193., 2002.7.20., 74. o.).
A vetőmagokon kívüli zöldségszaporító és -ültetési anyagok forgalmazásáról szóló, 2008. július 15-i 2008/72/EK
tanácsi irányelv (HL L 205., 2008.8.1., 28. o.).
Az élelmiszerenzimekről, valamint a 83/417/EGK tanácsi irányelv, az 1493/1999/EK tanácsi rendelet, a 2000/13/EK
irányelv, a 2001/112/EK tanácsi irányelv és a 258/97/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1332/
2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 354., 2008.12.31., 7. o.).
Az élelmiszer-adalékanyagokról szóló, 2008. december 16-i 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 354., 2008.12.31., 16. o.).
Az élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és egyes, aroma tulajdonságokkal rendelkező élelmiszerösszetevőkről, valamint az 1601/91/EGK tanácsi rendelet, a 2232/96/EK és a 110/2008/EK rendelet, valamint a 2000/
13/EK irányelv módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L
354., 2008.12.31., 34. o.).
Az élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel és állatjóléttel, valamint a növényegészségüggyel és a növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos kiadások kezelésére vonatkozó rendelkezések megállapításáról, a 98/56/EK, a 2000/29/EK és a
2008/90/EK tanácsi irányelv, a 178/2002/EK, a 882/2004/EK és a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
a 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
módosításáról, valamint a 66/399/EGK, a 76/894/EGK és a 2009/470/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2014. május 15-i 652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 189., 2014.6.27., 1. o.).

17 04 04

Állat- és növény-egészségügyi vészhelyzeti alap
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

19 000 000

Kifizetések

18 000 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

10 400 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

6 087 792

Kötelezettségvállalások

12 662 896,08

Kifizetések

1 911 896,08

Megjegyzések
Bizonyos állatbetegségek megjelenése az Unióban számottevő hatást gyakorolhat a belső piac működésére és az Unió
harmadik országokkal fennálló kereskedelmi kapcsolataira. Ezért fontos, hogy az Unió pénzügyi hozzájárulást nyújtson
annak érdekében, hogy a tagállamokban egy súlyos fertőző betegség kitörése a lehető leggyorsabban felszámolható
legyen, felhasználva az uniós forrásokat e betegségek leküzdéséhez.
Az előirányzat az utóbbi időben egyre gyakrabban és egyre nagyobb területen felmerülő veszélyek, így a mezőgazdasági
és kertészeti növényeket, az erdőket és a tájat fenyegető kártevők és betegségek – többek között az idegenhonos
özönfajok és a betegségek (például fenyőrontó fonálféreg és egyebek) terjedése – elleni küzdelemmel kapcsolatos
helyreállító intézkedések fedezésére szolgál.
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Jogalap
Az élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel és állatjóléttel, valamint a növényegészségüggyel és a növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos kiadások kezelésére vonatkozó rendelkezések megállapításáról, a 98/56/EK, a 2000/29/EK és a
2008/90/EK tanácsi irányelv, a 178/2002/EK, a 882/2004/EK és a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
a 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
módosításáról, valamint a 66/399/EGK, a 76/894/EGK és a 2009/470/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2014. május 15-i 652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 189., 2014.6.27., 1. o.).

17 04 07

Európai Vegyianyag-ügynökség – Tevékenységek a biocidok szabályozása terén
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

3 319 628

3 319 628

Kötelezettségvállalások

5 474 125

2014. évi teljesítés

Kifizetések

5 474 125

Kötelezettségvállalások

6 460 819,59

Kifizetések

6 460 819,59

Megjegyzések
Korábbi 07 02 05 01. jogcím
Az előirányzat az Ügynökség személyzeti, igazgatási és operatív kiadásainak fedezésére szolgál a biocidokra vonatkozó
jogszabályok végrehajtásával kapcsolatos tevékenységek vonatkozásában.
Az Ügynökség tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot az előirányzatok működési és adminisztratív kiadások
közötti átcsoportosításáról.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
Az Európai Vegyianyag-ügynökség létszámtervét e szakasz „Személyzet” melléklete tartalmazza.
A 2016. évi uniós hozzájárulás összesen 3 650 000 EUR-t tesz ki. A többletből befolyó 330 372 EUR hozzáadódik a
költségvetésben szereplő 3 319 628 EUR összeghez.
Jogalap
A biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012/EU rendeletnek a piacra jutás bizonyos feltételei
tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. március 11-i 334/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL
L 103., 2014.4.5., 22. o.).
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Az élelmiszer-biztonsággal, állategészségüggyel, állatjóléttel és növényegészségüggyel kapcsolatos nemzetközi
megállapodások és nemzetközi szervezetekben való részvétel terén nyújtott hozzájárulások
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

290 000

290 000

Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

276 000

248 043

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

218 782,12

218 782,12

Megjegyzések
Ennek az előirányzatnak az a célja, hogy fedezze az Unió hozzájárulását az új növényfajták oltalmáról szóló, legutóbb
1991. március 19-én módosított nemzetközi egyezmény által az új növényfajták oltalmára létrehozott nemzetközi
unióhoz (UPOV), amely kizárólagos tulajdonjogot biztosít az új növényfajták nemesítői számára.
Jogalap
Az Európai Közösségnek az új növényfajták oltalmáról szóló, a Genfben 1991. március 19-én felülvizsgált nemzetközi
egyezményhez történő csatlakozása jóváhagyásáról szóló, 2005. május 30-i 2005/523/EK tanácsi határozat (HL L 192.,
2005.7.22., 63. o.).

17 04 51

A takarmány- és élelmiszer-biztonságra, állategészségügyre, állatjólétre és növényegészségügyre irányuló korábbi
intézkedések lezárása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

15 000 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

28 763 376

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

195 859 917,74

Megjegyzések
Az előirányzat az előzőleg a takarmány- és élelmiszer-biztonság, az állategészségügy, az állatjólét és a növényegészségügy területén vállalt kiadások fedezésére szolgál.
Jogalap
A takarmányvetőmagok forgalmazásáról szóló, 1966. június 14-i 66/401/EGK tanácsi irányelv (HL 125., 1966.7.11.,
2298/66. o.).
A gabonavetőmagok forgalmazásáról szóló, 1966. június 14-i 66/402/EGK tanácsi irányelv (HL 125., 1966.7.11.,
2309/66. o.).
A vegetatív szőlő-szaporítóanyagok forgalmazásáról szóló, 1968. április 9-i 68/193/EGK tanácsi irányelv (HL L 93.,
1968.4.17., 15. o.).
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A többoldalú tárgyalások uruguayi fordulóján (1986–1994) elért megállapodásoknak a Közösség nevében a
hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében történő megkötéséről szóló, 1994. december 22-i 94/800/EK tanácsi
határozat (HL L 336., 1994.12.23., 1. o.) és különösen a „Megállapodás az egészségügyi és növény-egészségügyi
intézkedések alkalmazásáról” című fejezet 5. cikke, amelynek címe: „Kockázatbecslés és az egészségügyi és növényegészségügyi védelem megfelelő szintjének meghatározása”.
A dísznövények szaporítóanyagainak forgalmazásáról szóló, 1998. július 20-i 98/56/EK tanácsi irányelv (HL L 226.,
1998.8.13., 16. o.).
Az erdészeti szaporítóanyagok forgalmazásáról szóló, 1999. december 22-i 1999/105/EK tanácsi irányelv (HL L 11.,
2000.1.15., 17. o.) és különösen annak 11. cikke (1) bekezdése.
A növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen
belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelv (HL L 169.,
2000.7.10., 1. o.).
Az élelmiszerjog általános elveinek és követelményeinek meghatározásáról, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság
létrehozásáról és az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/
EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.) és különösen annak 50. cikke.
A mezőgazdasági növényfajok közös fajtajegyzékéről szóló, 2002. június 13-i 2002/53/EK tanácsi irányelv (HL L 193.,
2002.7.20., 1. o.) és különösen annak 17. cikke.
A cukorrépa-vetőmag forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/54/EK tanácsi irányelv (HL L 193., 2002.7.20.,
12. o.).
A növényi vetőmagvak forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/55/EK tanácsi irányelv (HL L 193., 2002.7.20.,
33. o.).
A vetőburgonya forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/56/EK tanácsi irányelv (HL L 193., 2002.7.20., 60. o.).
Az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/57/EK tanácsi irányelv (HL L
193., 2002.7.20., 74. o.).
A takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004.
április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 165., 2004.4.30., 1. o.).
A növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről szóló, 2005. február 23-i 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 70., 2005.3.16., 1. o.).
Az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló, 2006. január 30-i 247/
2006/EK tanácsi rendelet (HL L 42., 2006.2.14., 1. o.).
A vetőmagokon kívüli zöldségszaporító és -ültetési anyagok forgalmazásáról szóló, 2008. július 15-i 2008/72/EK
tanácsi irányelv (HL L 205., 2008.8.1., 28. o.).
A gyümölcstermő növények szaporítóanyagai, illetve a gyümölcstermesztésre szánt gyümölcstermő növények forgalmazásáról szóló, 2008. szeptember 29-i 2008/90/EK tanácsi irányelv (HL L 267., 2008.10.8., 8. o.).
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17 04. ALCÍM — ÉLELMISZER- ÉS TAKARMÁNYBIZTONSÁG, ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY, ÁLLATJÓLÉT ÉS NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGY (folytatás)

17 04 51

(folytatás)
Az élelmiszerenzimekről, valamint a 83/417/EGK tanácsi irányelv, az 1493/1999/EK tanácsi rendelet, a 2000/13/EK
irányelv, a 2001/112/EK tanácsi irányelv és a 258/97/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1332/
2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 354., 2008.12.31., 7. o.).
Az élelmiszer-adalékanyagokról szóló, 2008. december 16-i 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 354., 2008.12.31., 16. o.).
Az élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és egyes, aroma tulajdonságokkal rendelkező élelmiszerösszetevőkről, valamint az 1601/91/EGK tanácsi rendelet, a 2232/96/EK és a 110/2008/EK rendelet, valamint a 2000/
13/EK irányelv módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L
354., 2008.12.31., 34. o.).
Az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 2009. május 25-i 2009/470/EK tanácsi határozat (HL L 155., 2009.6.18.,
30. o.).

17 04 77

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

17 04 77 01

Kísérleti projekt – Összehangolt európai állatvédelmi hálózat
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

159 032,57

Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
17 04 77 02

Előkészítő intézkedés – Ellenőrzési pontok (pihenőpontok) állatszállítás esetén
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

1 022 958,47
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17 04. ALCÍM — ÉLELMISZER- ÉS TAKARMÁNYBIZTONSÁG, ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY, ÁLLATJÓLÉT ÉS NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGY (folytatás)

17 04 77

(folytatás)

17 04 77 02

(folytatás)
Megjegyzések
Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

17 04 77 03

Kísérleti projekt – Az állatszállítás bevált gyakorlatainak kidolgozása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

p.m.

300 000

Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

p.m.

300 000

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 000 000,—

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
17 04 77 04

Kísérleti projekt – Európai házi és kézműves sajtüzemek hálózata – „A higiéniával kapcsolatos bevált gyakorlatokra
vonatkozó uniós iránymutatás” projektje
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

150 000

Kötelezettségvállalások

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

100 000

Kötelezettségvállalások

250 000,—

Kifizetések

0,—
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BIZOTTSÁG
17. CÍM — EGÉSZSÉGÜGY ÉS ÉLELMISZER-BIZTONSÁG

17 04. ALCÍM — ÉLELMISZER- ÉS TAKARMÁNYBIZTONSÁG, ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY, ÁLLATJÓLÉT ÉS NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGY (folytatás)

17 04 77

(folytatás)

17 04 77 04

(folytatás)
Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

L 48/1194

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG

18. CÍM
MIGRÁCIÓ ÉS BELÜGY

2016.2.24.

2016.2.24.

HU

L 48/1195

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
18. CÍM — MIGRÁCIÓ ÉS BELÜGY

18. CÍM
MIGRÁCIÓ ÉS BELÜGY
Az előirányzatok (2016 és 2015) és az egyenleg (2014) általános összegzése
Cím

Alcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

18 01

A „MIGRÁCIÓ ÉS BELÜGY” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL
KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK

18 02

BELSŐ BIZTONSÁG

18 03

MENEKÜLTÜGY ÉS MIGRÁCIÓ

18 04

AZ EURÓPAI POLGÁRSÁG
ERŐSÍTÉSE

18 05

18 06

HORIZONT 2020 – A
BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS
KUTATÁS
KÁBÍTÓSZER ELLENI POLITIKA
18. cím – Összesen

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

52 847 598

43 795 905

43 795 905

42 083 275,97

42 083 275,97

1 089 208 867

849 121 556

870 899 920

595 021 311

410 155 929,80

539 355 732,37

1 906 730 094

1 147 110 600

636 906 927

396 821 568

63 146 521,62

199 577 673,59

22 977 000

21 450 000

21 894 000

15 971 440

23 393 356,95

24 024 183,75

136 092 171

235 589 343

145 735 857

133 067 766

152 294 410,19

266 859 166,39

17 236 000

17 324 000

17 643 000

17 543 447

17 826 149,06

17 057 569,48

3 225 091 730

2 323 443 097

1 736 875 609

1 202 221 437

708 899 643,59

1 088 957 601,55

52 847 598
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18. CÍM
MIGRÁCIÓ ÉS BELÜGY

18 01. ALCÍM — A „MIGRÁCIÓ ÉS BELÜGY” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

Az 1., 2., 3. és 5. jogcímcsoport részletezése a(z) XX 01. fejezetben található.
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

PK

18 01

A „MIGRÁCIÓ ÉS BELÜGY”
SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL
KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK

18 01 01

A „Migráció és belügy” szakpolitikai területen foglalkoztatott
tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások 5,2

18 01 02

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

35 334 794

29 096 562

28 711 381,51

81,26

A „Migráció és belügy” szakpolitikai területen foglalkoztatott
külső munkatársakkal
kapcsolatos és egyéb igazgatási
kiadások

18 01 02 01 Külső munkatársak

5,2

2 352 155

1 599 902

1 945 651,83

82,72

18 01 02 11 Egyéb igazgatási kiadások

5,2

2 502 512

1 573 838

1 513 912,10

60,50

4 854 667

3 173 740

3 459 563,93

71,26

5,2

2 255 104

1 847 225

2 076 586,98

92,08

18 01 04 01 A Belső Biztonsági Alapra
vonatkozó támogatási kiadások

3

2 325 000

2 150 000

1 080 764,29

46,48

18 01 04 02 A Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra vonatkozó támogatási kiadások

3

2 325 000

2 150 000

1 164 786,22

50,10

18 01 04 03 Az Európa a polgárokért
programhoz kapcsolódó támogatási kiadások

3

160 000

153 000

215 323,64

134,58

18 01 04 04 A Jogérvényesülés program – A
kábítószer elleni politika területéhez tartozó kezdeményezésekhez kapcsolódó támogatási
kiadások

3

100 000

74 920

53 881,72

53,88

4 910 000

4 527 920

2 514 755,87

51,22

18 01 02. jogcímcsoport –
Részösszeg
18 01 03

18 01 04

A „Migráció és belügy” szakpolitikai terület információs és
kommunikációs technológiai
eszközökkel és szolgáltatásokkal
kapcsolatos kiadásai
A „Migráció és belügy” szakpolitikai terület tevékenységeihez és
programjaihoz kapcsolódó támogatási kiadások

18 01 04. jogcímcsoport –
Részösszeg

2016.2.24.

HU

L 48/1197

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
18. CÍM — MIGRÁCIÓ ÉS BELÜGY

18 01. ALCÍM — A „MIGRÁCIÓ ÉS BELÜGY” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

18 01 05

Megnevezés

PK

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

A „Migráció és belügy” szakpolitikai terület kutatási és innovációs programjaihoz kapcsolódó
támogatási kiadások

18 01 05 01 A kutatási és innovációs programokat: a „Horizont 2020” keretprogramot végrehajtó tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

1,1

2 229 533

1 902 336

1 836 824,41

82,39

18 01 05 02 A kutatási és innovációs programokat: a „Horizont 2020” keretprogramot végrehajtó külső
munkatársakkal kapcsolatos
kiadások

1,1

576 000

570 122

630 704,02

109,50

18 01 05 03 A kutatási és innovációs programokkal: a „Horizont 2020” keretprogrammal kapcsolatos egyéb
igazgatási kiadások

1,1

484 500

475 000

662 459,25

136,73

3 290 033

2 947 458

3 129 987,68

95,14

2 203 000

2 203 000

2 191 000,—

99,46

18 01 06. jogcímcsoport –
Részösszeg

2 203 000

2 203 000

2 191 000,—

99,46

18 01. alcím – Összesen

52 847 598

43 795 905

42 083 275,97

79,63

18 01 05. jogcímcsoport –
Részösszeg
18 01 06

Végrehajtó ügynökségek

18 01 06 01 Oktatási, Audiovizuális és
Kulturális Végrehajtó Ügynökség –
Hozzájárulás az Európa a
polgárokért programból

18 01 01

3

A „Migráció és belügy” szakpolitikai területen foglalkoztatott tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal
kapcsolatos kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

35 334 794

2014. évi teljesítés

29 096 562

28 711 381,51

18 01 02

A „Migráció és belügy” szakpolitikai területen foglalkoztatott külső munkatársakkal kapcsolatos és egyéb
igazgatási kiadások

18 01 02 01

Külső munkatársak
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

2 352 155

2014. évi teljesítés

1 599 902

1 945 651,83
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18 01. ALCÍM — A „MIGRÁCIÓ ÉS BELÜGY” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

18 01 02

(folytatás)

18 01 02 11

Egyéb igazgatási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2 502 512

2014. évi teljesítés

1 573 838

1 513 912,10

Megjegyzések
Ezen előirányzat egy részét a 29. cikkben szereplő munkacsoport megfelelő támogatásának biztosítására kell
felhasználni.
Az előirányzatok egy részét a személyzet megkülönböztetésmentességre irányuló képzésére kell felhasználni.
18 01 03

A „Migráció és belügy” szakpolitikai terület információs és kommunikációs technológiai eszközökkel és
szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásai
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2 255 104

2014. évi teljesítés

1 847 225

2 076 586,98

18 01 04

A „Migráció és belügy” szakpolitikai terület tevékenységeihez és programjaihoz kapcsolódó támogatási kiadások

18 01 04 01

A Belső Biztonsági Alapra vonatkozó támogatási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

2 325 000

2014. évi teljesítés

2 150 000

1 080 764,29

Megjegyzések
Az előirányzat az 513/2014/EU rendelet 9. cikkében és az 515/2014/EU rendelet 16. cikkében előírt, a Belső
Biztonsági Alap keretében finanszírozott technikai segítségnyújtás költségeinek fedezésére szolgál. Az előirányzat
fedezheti az e jogcím alá tartozó program célkitűzéseinek eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tanulmányokkal,
szakértői találkozókkal, tájékoztatással és kiadványokkal kapcsolatos kiadásokat, valamint minden más technikai és
igazgatási jellegű segítségnyújtáshoz kapcsolódó kiadást, kivéve a Bizottság által eseti jellegű szolgáltatási szerződések
keretében kiszervezett hatósági feladatokat.
Különösen a következők fedezésére használható fel:
— támogatási kiadások (segítségnyújtás a projektek előkészítéséhez és felméréséhez, az ellenőrzéssel kapcsolatos
intézkedések, a csalásfelderítéssel és -megelőzéssel, a konferenciákkal, szemináriumokkal, munkaértekezletekkel
kapcsolatos intézkedések, és egyéb, az 513/2014/EU rendelet és az 515/2014/EU rendelet, valamint a kijelölt
hatóságokra és kedvezményezettekre vonatkozó különös rendeletek végrehajtásával kapcsolatos közös információs
és képzési intézkedések, fordítások),
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18 01. ALCÍM — A „MIGRÁCIÓ ÉS BELÜGY” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

18 01 04

(folytatás)

18 01 04 01

(folytatás)
— az információk terjesztésére, a hálózatépítés támogatására, a kommunikációs tevékenységek elvégzésére, a tudatosság növelésére és – a harmadik országokkal is folytatott – együttműködés és tapasztalatcsere előmozdítására
irányuló intézkedések,
— az Unió politikai prioritásainak intézményi kommunikációja, feltéve, hogy ezek az 513/2014/EU rendelet és az
515/2014/EU rendelet, valamint az azokhoz kapcsolódó különös rendeletek általános célkitűzéseihez kapcsolódnak,
— az irányítás, a monitoring, az audit, a kontroll és az értékelés számítógépes rendszereinek telepítése, frissítése,
működtetése és összekapcsolása,
— az értékelés és monitoring közös keretének, valamint a mutatók rendszerének kialakítása, adott esetben a nemzeti
mutatók figyelembevételével,
— értékelések, beleértve az értékelési módszerek és az értékelési gyakorlatokra vonatkozó információcsere javítására
szolgáló intézkedéseket, az értékelés és figyelemmel kísérés közös kerete, a szakértői jelentések és tanulmányok
kialakítása,
— az 513/2014/EU rendelet és az 515/2014/EU rendelet, valamint az ezekhez kapcsolódó különös rendeletek
hatékony irányítását elősegítő intézmények megerősítésének és az igazgatási kapacitás kiépítésének támogatása,
— az 513/2014/EU rendelet és az 515/2014/EU rendelet, valamint az ezekhez kapcsolódó különös rendeletek
elemzésével, irányításával, monitorozásával, információcseréjével és végrehajtásával kapcsolatos intézkedések,
valamint az ellenőrzési rendszerek és a technikai és adminisztratív segítségnyújtás végrehajtásával összefüggő
intézkedések.
Az Európai Unió és az Izlandi Köztársaság, a Norvég Királyság, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség
között kötendő, a 2014–2020 közötti időszakra létrehozott Belső Biztonsági Alapra vonatkozó kiegészítő szabályokról
szóló megállapodásnak megfelelően a Bizottság a társult államok által befizetett összegekből minden évben legfeljebb a
megállapodásban megállapított összeget fordíthatja olyan igazgatási kiadásokra, amelyek az Alap és e megállapodás
társult államok által történő végrehajtásának támogatásához szükséges személyzettel vagy külső személyzettel kapcsolatosak.

Jogalap
Lásd a 18 02 01. jogcímcsoportot.
A Belső Biztonsági Alap részét képező, a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem,
valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról, valamint a 2007/125/IB határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 513/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 150.,
2014.5.20., 93. o.).
A Menekültügyi és Migrációs Alapra, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni
küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó általános rendelkezésekről
szóló, 2014. április 16-i 514/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 150., 2014.5.20., 112. o.).
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BIZOTTSÁG
18. CÍM — MIGRÁCIÓ ÉS BELÜGY

18 01. ALCÍM — A „MIGRÁCIÓ ÉS BELÜGY” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

18 01 04

(folytatás)

18 01 04 01

(folytatás)
A Belső Biztonsági Alap részeként a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról
és az 574/2007/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 515/2014/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 150., 2014.5.20., 143. o.).

18 01 04 02

A Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra vonatkozó támogatási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2 325 000

2014. évi teljesítés

2 150 000

1 164 786,22

Megjegyzések

Az előirányzat célja, hogy fedezze a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap keretében nyújtandó technikai
segítségnyújtást, amelyet az 514/2014/EU rendelet 9. cikke biztosít. Szolgálhat továbbá az e jogcím 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, amelyekhez nem kapcsolódnak olyan hatósági feladatok, amelyeket a Bizottság eseti jellegű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett.
Az előirányzatot különösen az alábbiak fedezésére lehet felhasználni:
— támogatási kiadások (segítségnyújtás a projektek előkészítéséhez és felméréséhez, az ellenőrzéssel kapcsolatos
intézkedések, a csalásfelderítéssel és -megelőzéssel, a konferenciákkal, szemináriumokkal, munkaértekezletekkel
kapcsolatos intézkedések, és egyéb, az 514/2014/EU rendelet és a kijelölt hatóságokra és kedvezményezettekre
vonatkozó különös rendeletek végrehajtásával kapcsolatos közös információs és képzési intézkedések, fordítások),
— az információk terjesztésére, a hálózatépítés támogatására, a kommunikációs tevékenységek elvégzésére, a tudatosság növelésére és – a harmadik országokkal is folytatott – együttműködés és tapasztalatcsere előmozdítására
irányuló intézkedések,
— az Európai Unió politikai prioritásainak intézményi kommunikációja, feltéve, hogy ezek az 514/2014/EU rendelet
és a különös rendeletek általános célkitűzéseihez kapcsolódnak,
— az irányítás, a monitoring, az audit, a kontroll és az értékelés számítógépes rendszereinek telepítése, frissítése,
működtetése és összekapcsolása,
— az értékelés és monitoring közös keretének, valamint a mutatók rendszerének kialakítása, adott esetben a nemzeti
mutatók figyelembevételével,
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
18. CÍM — MIGRÁCIÓ ÉS BELÜGY

18 01. ALCÍM — A „MIGRÁCIÓ ÉS BELÜGY” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

18 01 04

(folytatás)

18 01 04 02

(folytatás)

— értékelések, beleértve az értékelési módszerek és az értékelési gyakorlatokra vonatkozó információcsere javítására
szolgáló intézkedéseket, az értékelés és figyelemmel kísérés közös kerete, a szakértői jelentések és tanulmányok
kialakítása,

— az 514/2014/EU rendelet és a különös rendeletek hatékony irányítását elősegítő intézmények megerősítésének és az
igazgatási kapacitás kiépítésének támogatása,

— az 514/2014/EU rendelet és a különös rendeletek elemzésével, irányításával, monitorozásával, információcseréjével
és végrehajtásával kapcsolatos intézkedések, valamint az ellenőrzési rendszerek és a technikai és adminisztratív
segítségnyújtás végrehajtásával összefüggő intézkedések

Jogalap

Lásd a 18 03 01. jogcímcsoportot.

A Menekültügyi, a Migrációs és az Integrációs alapra, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a
bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról szóló, 2014. április 16-i 514/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L
150., 2014.5.20., 112. o.).

A Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap létrehozásáról, a 2008/381/EK tanácsi határozat módosításáról, valamint
az 573/2007/EK és az 575/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatok és a 2007/435/EK tanácsi határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 516/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 150.,
2014.5.20., 168. o.).

18 01 04 03

Az Európa a polgárokért programhoz kapcsolódó támogatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

160 000

2014. évi teljesítés

153 000

215 323,64
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BIZOTTSÁG
18. CÍM — MIGRÁCIÓ ÉS BELÜGY

18 01. ALCÍM — A „MIGRÁCIÓ ÉS BELÜGY” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

18 01 04

(folytatás)

18 01 04 03

(folytatás)
Megjegyzések
Korábbi 16 01 04 01. jogcím
Az előirányzat az e jogcím alá tartozó program vagy intézkedések célkitűzéseinek eléréséhez közvetlenül kapcsolódó
tanulmányokkal, szakértői találkozókkal, tájékoztatással és kiadványokkal kapcsolatos kiadások, valamint minden más
technikai és igazgatási jellegű segítségnyújtáshoz kapcsolódó kiadás fedezésére szolgál, kivéve a Bizottság által eseti
jellegű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett hatósági feladatokat.
A tagjelölt országok és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók, az engedélyezett
igazgatási kiadások és a programra meghatározott teljes előirányzat összegének arányában.
Jogalap
Lásd a 16 02 01. jogcímcsoportot.

18 01 04 04

A Jogérvényesülés program – A kábítószer elleni politika területéhez tartozó kezdeményezésekhez kapcsolódó
támogatási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

100 000

2014. évi teljesítés

74 920

53 881,72

Megjegyzések
Korábbi 33 01 04 02. jogcím (részben)
Az előirányzat a Jogérvényesülés program (a program) keretében végzett, a kábítószer elleni politikához kapcsolódó
tevékenységek irányításához és a céljainak megvalósításához szükséges előkészítő, nyomonkövetési, ellenőrzési, auditálási és értékelési tevékenységekhez tartozó kiadások fedezésére szolgál; ilyen tevékenységek lehetnek különösen a
tanulmányok, a szakértői találkozók, az információs és kommunikációs intézkedések, beleértve az Unió politikai
prioritásainak vállalati kommunikációját, amennyiben azok kapcsolódnak a program általános célkitűzéseihez, az
információfeldolgozásra és -cserére koncentráló informatikai hálózatokhoz kapcsolódó költségek, valamint minden
más, a Bizottságnál a program irányítása során felmerült technikai és igazgatási jellegű segítségnyújtáshoz kapcsolódó
kiadás.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
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BIZOTTSÁG
18. CÍM — MIGRÁCIÓ ÉS BELÜGY

18 01. ALCÍM — A „MIGRÁCIÓ ÉS BELÜGY” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

18 01 04

(folytatás)

18 01 04 04

(folytatás)
A csatlakozó országok, a tagjelölt országok és a potenciális tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók, az engedélyezett
igazgatási kiadások és a programra meghatározott teljes előirányzat összegének arányában.

Jogalap
Lásd a 18 06. alcímet.

18 01 05

A „Migráció és belügy” szakpolitikai terület kutatási és innovációs programjaihoz kapcsolódó támogatási kiadások

18 01 05 01

A kutatási és innovációs programokat: a „Horizont 2020” keretprogramot végrehajtó tisztviselőkkel és ideiglenes
alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2 229 533

2014. évi teljesítés

1 902 336

1 836 824,41

Megjegyzések
Korábbi 02 01 05 01. jogcím (részben)
Az előirányzat a kutatási és innovációs programokat: a „Horizont 2020” keretprogramot végrehajtó és az engedélyezett
létszámtervek alapján a nem nukleáris programok közvetett cselekvéseivel összefüggésben foglalkoztatott tisztviselőkre
és ideiglenes alkalmazottakra vonatkozó kiadások fedezésére szolgál, beleértve az uniós küldöttségeken foglalkoztatott
tisztviselőket és ideiglenes alkalmazottakat is.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államoktól származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

Jogalap
Lásd a 18 05. alcímet.
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BIZOTTSÁG
18. CÍM — MIGRÁCIÓ ÉS BELÜGY

18 01. ALCÍM — A „MIGRÁCIÓ ÉS BELÜGY” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

18 01 05

(folytatás)

18 01 05 02

A kutatási és innovációs programokat: a „Horizont 2020” keretprogramot végrehajtó külső munkatársakkal kapcsolatos
kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

576 000

2014. évi teljesítés

570 122

630 704,02

Megjegyzések
Korábbi 02 01 05 02. jogcím (részben)
Az előirányzat a kutatási és innovációs programokat: a „Horizont 2020” keretprogramot a nem nukleáris programok
közvetett cselekvései vonatkozásában végrehajtó külső munkatársak igénybevételével kapcsolatos kiadások fedezésére
szolgál, beleértve az uniós küldöttségeken alkalmazott külső munkatársakat is..
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

Jogalap
Lásd a 18 05. alcímet.
18 01 05 03

A kutatási és innovációs programokkal: a „Horizont 2020” keretprogrammal kapcsolatos egyéb igazgatási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

484 500

2014. évi teljesítés

475 000

662 459,25

Megjegyzések
Korábbi 02 01 05 03. jogcím (részben)
Az előirányzat a kutatási és innovációs programokat támogatja: a „Horizont 2020” keretprogramnak a nem nukleáris
programok közvetett cselekvései vonatkozásában végzett teljes irányítására vonatkozó egyéb igazgatási kiadások
fedezésére szolgál, beleértve az uniós küldöttségeken alkalmazott munkatársakkal kapcsolatban felmerülő egyéb igazgatási kiadásokat is.
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BIZOTTSÁG
18. CÍM — MIGRÁCIÓ ÉS BELÜGY

18 01. ALCÍM — A „MIGRÁCIÓ ÉS BELÜGY” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

18 01 05

(folytatás)

18 01 05 03

(folytatás)
Az előirányzat az e jogcím alá tartozó program vagy intézkedések célkitűzéseinek eléréséhez közvetlenül kapcsolódó
tanulmányokkal, szakértői találkozókkal, tájékoztatással és kiadványokkal kapcsolatos kiadások, valamint minden más
technikai és igazgatási jellegű segítségnyújtáshoz kapcsolódó kiadás fedezésére szolgál, kivéve a Bizottság által eseti
jellegű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett hatósági feladatokat.
Célja továbbá, hogy fedezze a program vagy projektek meghatározásával, előkészítésével, irányításával, figyelemmel
kísérésével, ellenőrzésével és felülvizsgálatával kapcsolatos technikai és igazgatási jellegű segítségnyújtáshoz, így például
a konferenciákhoz, műhelytalálkozókhoz, szemináriumokhoz, informatikai rendszerek fejlesztéséhez és karbantartásához, kiküldetésekhez, képzésekhez és reprezentációhoz kapcsolódó kiadásokat.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államoktól származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

Jogalap

Lásd a 18 05. alcímet.

18 01 06

Végrehajtó ügynökségek

18 01 06 01

Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség – Hozzájárulás az Európa a polgárokért programból
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2 203 000

2014. évi teljesítés

2 203 000

2 191 000,—

Megjegyzések

Korábbi 16 01 06 01. jogcím
Az előirányzat az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség azon működési kiadásainak fedezésére
szolgál, amelyek az ügynökségnek a 2007–2013-as többéves pénzügyi keret 3b. alfejezetében szereplő, „Európa a
polgárokért” elnevezésű program irányításának lezárásában való részvételével, valamint a 2014–2020-as többéves
pénzügyi keret 3. fejezetében szereplő, „Európa a polgárokért” elnevezésű program irányításában való részvételével
kapcsolatosan merülnek fel.
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BIZOTTSÁG
18. CÍM — MIGRÁCIÓ ÉS BELÜGY

18 01. ALCÍM — A „MIGRÁCIÓ ÉS BELÜGY” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

18 01 06

(folytatás)

18 01 06 01

(folytatás)
A tagjelölt országok és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók, az engedélyezett
igazgatási kiadások és a programra meghatározott teljes előirányzat összegének arányában.
Az Ügynökség létszámtervét az e szakaszhoz kapcsolódó „Személyzet” című melléklet tartalmazza.
Jogalap
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.).
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 program létrehozásáról szóló,
2006. december 12-i 1904/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 378., 2006.12.27., 32. o.).
A 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó „Európa a polgárokért” program létrehozásáról szóló, 2014. április 14-i
390/2014/EU tanácsi rendelet (HL L 115., 2014.4.17., 3. o.) és különösen annak 2. cikke.
Jogi hivatkozások
Az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában, az oktatási, audiovizuális és kulturális területen működő közösségi
programok irányítására az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség létrehozásáról szóló, 2009. április
20-i 2009/336/EK bizottsági határozat (HL L 101., 2009.4.21., 26. o.).
Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség létrehozásáról és a 2009/336/EK határozat hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 18-i 2013/776/EU bizottsági végrehajtási határozat (HL L 343., 2013.12.19.,
46. o.).
Az oktatási, audiovizuális és kulturális területen az uniós programok – különösen az uniós költségvetésben szereplő
előirányzatok és az EFA-allokációk felhasználását érintő – végrehajtásához kötődő feladatok elvégzése céljából az
Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségre ruházott hatáskörökről szóló, 2013. december 18-i
C(2013) 9189 bizottsági határozat.
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BIZOTTSÁG
18. CÍM — MIGRÁCIÓ ÉS BELÜGY

18 02. ALCÍM — BELSŐ BIZTONSÁG
Cím

Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

% 2014–
2016. évi
kifizetések

Kifizetések

18 02

BELSŐ BIZTONSÁG

18 02 01

Belső Biztonsági Alap

18 02 01 01

A határok igazgatásához és a
jogszerű utazást
megkönnyítő közös vízumpolitikához nyújtott
támogatás

3

487 653 803

214 436 438

383 148 896

123 964 370

15 713 194,—

2 770,87

0,00

Megelőző intézkedések és
küzdelem a határokon
átnyúló szervezett bűnözés
ellen, valamint a biztonságot
érintő kockázatok és
válságok jobb kezelése

3

157 555 064

80 737 456

175 531 924

75 079 122

49 458 347,37

494 044,64

0,61

Az Unió külső határain a
migrációs áramlások
kezelését támogató új ITrendszerek kialakítása

3

0,—

0,—

18 02 01 02

18 02 01 03

18 02 01. jogcímcsoport –
Részösszeg
18 02 02

18 02 03

18 02 04

18 02 05

18 02 07

18 02 08

18 02 09

18 02 51

p.m.
645 208 867

p.m.

p.m.

p.m.

295 173 894

558 680 820

199 043 492

65 171 541,37

496 815,51

p.m.

—

p.m.

80 000 000,—

80 000 000,—

0,17

Horvátországra vonatkozó
schengeni támogatási eszköz

3

Az Európai Unió
Tagállamai Külső Határain
Való Operatív
Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai
Ügynökség (Frontex)

3

238 686 000

238 686 000

120 291 000

126 571 000

86 810 000,—

79 500 000,—

33,31

Európai Rendőrségi Hivatal
(Europol)

3

97 660 000

97 660 000

92 598 000

92 598 000

84 249 589,—

84 249 589,—

86,27

Európai Rendőrakadémia
(Cepol)

3

8 411 000

8 411 000

7 678 000

7 678 000

8 575 858,50

8 575 854,50

101,96

A szabadságon, a
biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség
nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai
ügynökség (eu-LISA)

3

80 022 000

80 022 000

72 809 100

72 809 100

59 380 000,—

42 567 331,93

53,19

Schengeni Információs
Rendszer (SIS II)

3

9 610 500

13 398 000

9 421 500

9 412 273

11 395 269,61

6 311 810,72

47,11

Vízuminformációs Rendszer
(VIS)

3

9 610 500

16 285 000

9 421 500

12 553 358

11 352 544,04

25 193 785,64

154,71

A külső határok, a
biztonság és a szabadságjogok védelme
területén végrehajtott
műveletek és programok
befejezése

3

p.m.

99 485 662

73 483 714

3 221 127,28

212 460 545,07

213,56

p.m.

p.m.
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BIZOTTSÁG
18. CÍM — MIGRÁCIÓ ÉS BELÜGY

18 02. ALCÍM — BELSŐ BIZTONSÁG (folytatás)
Cím

Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

18 02 77

Kísérleti projektek és
előkészítő intézkedések

18 02 77 01

Kísérleti projekt – A terrorizmus elleni küzdelem
befejezése

3

p.m.

p.m.

p.m.

Kísérleti projekt – Az állami
és magánszereplők közötti
új, integrált együttműködési
mechanizmusok a sportfogadás kockázatainak
azonosítására

3

p.m.

p.m.

p.m.

18 02 77. jogcímcsoport –
Részösszeg

p.m.

p.m.

p.m.

18 02. alcím – Összesen

1 089 208 867

849 121 556

870 899 920

18 02 77 02

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

% 2014–
2016. évi
kifizetések

Kifizetések

0,—

0,—

872 374

0,—

0,—

872 374

0,—

0,—

595 021 311

410 155 929,80

539 355 732,37

18 02 01

Belső Biztonsági Alap

18 02 01 01

A határok igazgatásához és a jogszerű utazást megkönnyítő közös vízumpolitikához nyújtott támogatás

63,52

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

487 653 803

Kifizetések

214 436 438

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

383 148 896

Kifizetések

123 964 370

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

15 713 194,—

Kifizetések

2 770,87

Megjegyzések

Az Alap a következő konkrét célok eléréséhez járul hozzá:

— a közös vízumpolitika támogatása annak érdekében, hogy megkönnyítsék a jogszerű utazást, magas színvonalú
szolgáltatást biztosítsanak a vízumkérelmezők számára, biztosítsák a harmadik országbeli állampolgárokkal
szemben alkalmazott egyenlő bánásmódot, és kezeljék az illegális bevándorlást,

— az integrált határigazgatás támogatása, beleértve a határigazgatáshoz kapcsolódó intézkedések további, a közös
uniós előírások szerinti harmonizálásának ösztönzését a tagállamok közötti és a tagállamok és a Frontex közötti
információcsere révén, biztosítandó egyrészt a külső határok egységes és magas szintű ellenőrzését és védelmét –
többek között az illegális bevándorlás kezelése révén –, másrészt a külső határokon való, a schengeni vívmányokkal
összhangban történő zökkenőmentes határátkelést, mindeközben szavatolva a nemzetközi védelemhez való
hozzáférést az arra rászorulók számára, összhangban a tagállamok által az emberi jogok területén vállalt kötelezettségekkel, a visszaküldés tilalmának elvét is ideértve, kellő figyelemmel az érintett személyek egyedi jellemzőire és
a nemek közötti egyenlőség szempontjára.
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BIZOTTSÁG
18. CÍM — MIGRÁCIÓ ÉS BELÜGY

18 02. ALCÍM — BELSŐ BIZTONSÁG (folytatás)

18 02 01

(folytatás)

18 02 01 01

(folytatás)
Az előirányzat a tagállamokban vagy a tagállamok által végrehajtott intézkedésekhez, és különösen a következőkhöz
kapcsolódó kiadások fedezésére szolgál:
— a határátkelőhelyeken, valamint a határátkelőhelyek közötti felügyelet során a tiltott határátlépés, az illegális
bevándorlás és a határon átnyúló bűncselekmények megelőzéséhez és kezeléséhez, valamint az utazók gördülékeny
forgalmának biztosításához szükséges infrastruktúra, épületek és rendszerek,
— a hatékony és biztonságos határellenőrzéshez és személyek felderítéséhez szükséges működési berendezések,
közlekedési eszközök és kommunikációs rendszerek,
— IT- és kommunikációs rendszerek a külső határokat átlépő migrációs áramlások hatékony kezelése érdekében,
beleértve a meglévő és a jövőbeli rendszerekbe történő beruházásokat is,
— a vízumkérelmek feldolgozásához és a konzuli együttműködéshez, valamint a vízumkérelmezők számára nyújtott
szolgáltatás minőségének javítását célzó egyéb intézkedésekhez szükséges infrastruktúra, épületek, IT- és kommunikációs rendszerek és működési berendezések,
— képzés az említett eszközök és rendszerek használatáról és a határőrök minőségbiztosítási előírásainak és
képzésének fejlesztése – adott esetben akár harmadik országokban is – a nemzetközi emberi jogi jogszabályoknak
megfelelő határőrizeti, tanácsadói és ellenőrzési feladataik teljesítését illetően - a nemek közötti egyenlőség
szempontjának is érvényt szerezve -, beléértve az emberkereskedelem és embercsempészet áldozatainak
azonosítását is,
— a bevándorlási összekötő tisztviselők és okmányszakértők kirendelése harmadik országokba és a határőrök cseréje
és kirendelése a tagállamok között vagy egy tagállam és egy harmadik ország között,
— tanulmányok, képzések, kísérleti projektek és más intézkedések az 515/2014/EU rendelet 3. cikkének (3) bekezdésében hivatkozott integrált határigazgatási rendszer fokozatos létrehozása érdekében, beleértve a tagállamokon
belüli és a tagállamok közötti ügynökségközi együttműködés megerősítését, valamint a határigazgatási rendszerek
interoperabilitását és harmonizálását célzó intézkedéseket is,
— tanulmányok, kísérleti projektek és intézkedések, melyek a tagállamok és uniós ügynökségek közötti operatív
együttműködés eredményeként létrejött ajánlások, műveleti előírások és bevált gyakorlat alkalmazását célozzák.
Az előirányzat a kapcsolódó kiadások fedezésére szolgál a harmadik országok vonatkozásában vagy a harmadik
országokban végrehajtott intézkedésekkel, és különösen a következő intézkedésekkel kapcsolatosan:
— információs rendszerek, eszközök és berendezések, amelyek a tagállamok és a harmadik országok közötti információcserét szolgálják,
— a tagállamok és harmadik országok közötti műveleti együttműködéssel kapcsolatos intézkedések, beleértve a közös
műveleteket is,
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BIZOTTSÁG
18. CÍM — MIGRÁCIÓ ÉS BELÜGY

18 02. ALCÍM — BELSŐ BIZTONSÁG (folytatás)

18 02 01

(folytatás)

18 02 01 01

(folytatás)
— őrizeti rendszerek fejlesztését célzó projektek harmadik országokban az európai határőrizeti rendszerrel (Eurosur)
való együttműködés biztosítása érdekében,
— tanulmányok, szemináriumok, műhelymunkák, konferenciák, képzés, eszközök és kísérleti projektek annak érdekében, hogy ad hoc technikai és műveleti szakértelmet biztosítsanak harmadik országok számára,
— a tagállamok és uniós ügynökségek közötti, a határellenőrzés terén harmadik országokban folyó operatív
együttműködés eredményeként születő egyedi ajánlások, műveleti előírások és bevált gyakorlatok végrehajtásához
szükséges tanulmányok, szemináriumok, műhelymunkák, konferenciák, rendezvények, képzés, eszközök és kísérleti
projektek.
Az előirányzat az átutazóvízumok után be nem szedett díjak, valamint az egyszerűsített átutazási okmány (FTD) és az
egyszerűsített vasúti átutazási okmány (FRTD) rendszernek az egyszerűsített átutazási okmány (FTD) és egyszerűsített
vasúti átutazási okmány (FRTD) létrehozásáról, valamint a Közös Konzuli Utasítás és a Közös Kézikönyv módosításáról
szóló, 2003. április 14-i 693/2003/EK tanácsi rendelettel (HL L 99., 2003.4.7., 8. o.) és a 693/2003/EK rendeletben
előírt egyszerűsített átutazási okmány (FTD) és egyszerűsített vasúti átutazási okmány (FRTD) egységes formátumairól
szóló, 2003. április 14-i 694/2003/EK tanácsi rendelettel (HL L 99., 2003.4.17., 15. o.) összhangban történő
végrehajtása során felmerülő többletköltségek fedezésére szolgál.
A Bizottság kezdeményezésére ez az előirányzat felhasználható transznacionális intézkedések vagy az Unió különleges
érdekében álló intézkedések („uniós intézkedések”) finanszírozására. Különösen azok az uniós intézkedések jogosultak
támogatásra, amelyek a következő célokat követik:
— olyan előkészítő, monitoring-, adminisztratív és technikai intézkedések támogatása, amelyek szükségesek a külső
határigazgatási és vízumpolitika végrehajtásához, többek között a schengeni térség irányításának megerősítéséhez a
schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelési és monitoringmechanizmus létrehozásáról és a végrehajtó
bizottságnak a Schengent Értékelő és Végrehajtását Felügyelő Állandó Bizottság létrehozásáról szóló 1998.
szeptember 16-i határozatának hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. október 7-i 1053/2013/EU tanácsi
rendeletben (HL L 295., 2013.11.6., 27. o.) a schengeni vívmányok és a Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex
alkalmazásának ellenőrzése érdekében megállapított értékelési mechanizmus kidolgozása és végrehajtása révén,
különös tekintettel a Bizottság és a tagállamok helyszíni látogatáson részt vevő szakértőinek kiküldetési költségeire,
— a tagállamokban és harmadik országokban uralkodó helyzet megismerésének és megértésének javítása a politikák
elemzésén, értékelésén és szoros nyomon követésén keresztül,
— a statisztikai eszközök – többek között a közös statisztikai eszközök –, módszerek és közös mutatók fejlesztésének
támogatása, a nemek szerint bontott adatokkal,
— az Unió politikai célkitűzései és az uniós jogszabályok végrehajtásának támogatása és figyelemmel kísérése a
tagállamokban, valamint azok hatékonyságának és hatásának felmérése, többek között – ami az eszköz alkalmazási
körét illeti – az alapvető szabadságok és emberi jogok tiszteletére való tekintettel,
— a hálózatépítésnek, a kölcsönös tanulásnak, a bevált gyakorlatok azonosításának és terjesztésének, valamint az
innovatív megközelítéseknek az ösztönzése a különféle érdekelt felek körében uniós szinten,
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BIZOTTSÁG
18. CÍM — MIGRÁCIÓ ÉS BELÜGY

18 02. ALCÍM — BELSŐ BIZTONSÁG (folytatás)

18 02 01

(folytatás)

18 02 01 01

(folytatás)
— a határigazgatással kapcsolatos intézkedések közös uniós előírásoknak megfelelő összehangolását és interoperabilitását célzó projektek támogatása egy integrált európai határigazgatási rendszer kialakítása érdekében,
— az uniós politikákkal kapcsolatos tudatosságot előmozdító projektek az érdekeltek és a nyilvánosság körében,
beleértve az Unió politikai prioritásainak szervezeti kommunikációját is,
— az európai hálózatok képességének növelése az EU szakpolitikáinak és célkitűzéseinek értékelése, előmozdítása,
támogatása és továbbfejlesztése érdekében,
— az új módszerek és/vagy új technológia fejlesztését szolgáló különlegesen innovatív projektek támogatása, amelyek
lehetőséget kínálnak a más tagállamok számára való átadásra, különösen kutatási projektek eredményeinek
tesztelését és jóváhagyását célzó projektek,
— az 1053/2013/EU rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében említett, harmadik országokkal kapcsolatos vagy azokban
végrehajtott intézkedések,
— figyelemfelkeltés, tájékoztatási és kommunikációs tevékenységek az uniós belügyi szakpolitikákkal, prioritásokkal és
eredményekkel kapcsolatban.
Az előirányzat a sürgős és egyedi szükségletek megoldására nyújtott pénzügyi támogatás fedezésére szolgál vészhelyzet
esetén, azaz olyan sürgős és kivételes nehézséget jelentő helyzetekben, amikor nagyszámú vagy aránytalan számú
harmadik országbeli állampolgár ténylegesen vagy várhatóan átlépi egy vagy több tagállam külső határát.
Ez az előirányzat a schengeni vívmányok alkalmazása tekintetében a bizottsági és tagállami szakértők által a helyszínen
lefolytatott ellenőrzési látogatások alkalmával felmerült költségek (utazási és szállásköltség) visszatérítésére nyújt
fedezetet. Ezekhez a költségekhez hozzá kell adni a helyszíni ellenőrzésekhez szükséges ellátás és felszerelések,
valamint a felkészülés és a nyomon követés költségeit is.
Az Izlandtól, Norvégiától, Svájctól és Liechtensteintől befolyó hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 3 1 3.
jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e) pontja alapján további
előirányzatok nyújthatók.
Jogalap
A schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelési és monitoringmechanizmus létrehozásáról és a végrehajtó
bizottságnak a Schengent Értékelő és Végrehajtását Felügyelő Állandó Bizottság létrehozásáról szóló 1998. szeptember
16-i határozatának hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. október 7-i 1053/2013/EU tanácsi rendelet (HL L 295.,
2013.11.6., 27. o.).
A Menekültügyi, a Migrációs és az Integrációs Alapra, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a
bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról szóló, 2014. április 16-i 514/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 150., 2014.5.20., 112. o.).
A Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz
létrehozásáról és az 574/2007/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 515/2014/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 150., 2014.5.20., 143. o.).
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Megelőző intézkedések és küzdelem a határokon átnyúló szervezett bűnözés ellen, valamint a biztonságot érintő
kockázatok és válságok jobb kezelése
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

157 555 064

Kifizetések

80 737 456

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

175 531 924

75 079 122

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

49 458 347,37

Kifizetések

494 044,64

Megjegyzések
Az Alap a következő konkrét célok eléréséhez járul hozzá:
— bűnmegelőzés, a határon átnyúló, súlyos és szervezett bűnözés, ideértve a terrorizmus elleni küzdelmet, valamint a
tagállamok bűnüldöző szervei és egyéb nemzeti hatóságai közötti koordináció és együttműködés megerősítését,
beleértve az Europolt vagy más érintett uniós szerveket, valamint az érintett harmadik országokat és nemzetközi
szervezeteket is,
— a tagállamok és az Unió arra vonatkozó kapacitásainak fokozása, hogy hatékonyan kezeljék a biztonságot érintő
kockázatokat és válságokat, valamint felkészüljenek azokra, és megvédjék a polgárokat és a létfontosságú infrastruktúrát a terrortámadásokkal és a biztonságot érintő eseményekkel szemben.
Az előirányzat tagállamokban végrehajtott intézkedések, különösen a következők fedezésére szolgál:
— a bűnüldöző hatóságok közötti rendőrségi együttműködést és koordinációt javító fellépések, beleértve az érintett
uniós szervekkel – különösen az Europollal és az Eurojusttal – folytatott és e szervek közötti, a közös nyomozócsoportokat és a határokon átnyúló közös műveletek bármilyen egyéb formáját, az információkhoz és az interoperábilis technológiákhoz való hozzáférés és azok cseréje,
— a terrorizmus elleni kezdeményezések támogatása annak érdekében, hogy megfelelő válaszlépések szülessenek az
újonnan jelentkező fenyegetésekre, többek között a hazai radikalizálódás, illetve a külföldön tartózkodó, vagy a
tagállamokba/tagjelölt államokba visszatérő külföldi harcosok jelentette veszélyekre.
— olyan projektek, amelyek célja a hálózatépítés, a köz- és magánszféra közötti partnerségek, a kölcsönös bizalom, a
megértés és a tanulás, a know-how, a tapasztalatok és a bevált gyakorlatok azonosítása, cseréje és terjesztése, az
információk megosztása, a megosztott helyzetfelismerés és előrejelzések, a készenléti tervek, valamint az interoperabilitás előmozdítása,
— elemzési, monitoring- és értékelési tevékenységek, beleértve a tanulmányokat, valamint a tényeken alapuló fenyegetettség- és kockázatértékeléseket és hatásvizsgálatokat, amelyek összhangban vannak az uniós szinten meghatározott, különösen az Európai Parlament és a Tanács által támogatott prioritásokkal és kezdeményezésekkel,
— figyelemfelkeltés, terjesztési és kommunikációs tevékenységek,
— az 513/2014/EU rendelet célkitűzéseinek megvalósításához hozzájáruló uniós IT-rendszerek és nemzeti ITrendszerek beszerzése és fenntartása, és/vagy IT-rendszerek és technikai eszközök, ideértve a rendszerek kompatibilitásának ellenőrzését, biztonsági létesítmények, infrastruktúrák, kapcsolódó épületek és rendszerek, különösen
információs és kommunikációs technológián (IKT) alapuló rendszerek és összetevőik továbbfejlesztése, beleértve a
kiberbiztonsággal és a számítástechnikai bűnözéssel kapcsolatos európai együttműködés, nevezetesen a Számítástechnikai Bűnözés Elleni Európai Központtal folytatott együttműködés kiépítése céljából,
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(folytatás)

18 02 01 02

(folytatás)
— az érintett hatóságok alkalmazottainak cseréje, képzése és oktatása, a nyelvi képzést és közös feladatokat vagy
programokat is beleértve,
— az új módszerek vagy technológia bevezetését, átadását, tesztelését és jóváhagyását szolgáló intézkedések, beleértve
az Unió által finanszírozott biztonsági kutatási projektekkel kapcsolatos kísérleti projekteket és a nyomonkövetési
intézkedéseket is.
Az előirányzat a harmadik országok vonatkozásában vagy a harmadik országokban végrehajtott intézkedések,
különösen a következők fedezésére szolgál:
— a bűnüldöző hatóságok közötti rendőrségi együttműködést és koordinációt javító fellépések, beleértve a közös
nyomozócsoportokat és a határokon átnyúló közös műveletek bármilyen egyéb formáját, az információkhoz és az
interoperábilis technológiákhoz való hozzáférés és azok cseréje;
— hálózatépítés, kölcsönös bizalom, megértés és tanulás, a know-how, a tapasztalatok és a bevált gyakorlatok
azonosítása, cseréje és terjesztése, az információk megosztása, megosztott helyzetfelismerés és előrejelzések, a
készenléti tervek, valamint interoperabilitás;
— az érintett hatóságok alkalmazottainak és szakértőinek cseréje, képzése és oktatása.
A Bizottság kezdeményezésére az előirányzat felhasználható transznacionális fellépések, vagy az Unió különleges
érdekében álló fellépések finanszírozására, az 513/2014/EU rendelet 3. cikkében szereplő általános, egyedi és
működési célkitűzések kapcsán. Ahhoz, hogy támogathatóak legyenek, az uniós intézkedéseknek összhangban kell
lenniük a vonatkozó uniós stratégiákban, szakpolitikai ciklusokban, programokban, illetve kockázat- és fenyegetettségértékelésekben uniós szinten meghatározott, különösen az Európai Parlament és a Tanács által jóváhagyott prioritásokkal és kezdeményezésekkel, és támogatniuk kell különösen az alábbiakat:
— előkészítő, monitoring-, adminisztratív és technikai tevékenységek, illetve a rendőrségi együttműködés, a
bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés szakpolitikáinak végrehajtásához szükséges
értékelési mechanizmus kialakítása,
— két vagy több tagállam, vagy legalább egy tagállam és egy harmadik ország bevonásával járó transznacionális
projektek,
— elemzési, monitoring- és értékelési tevékenységek, beleértve a fenyegetettség- és kockázatértékeléseket és hatásvizsgálatokat, amelyek igazolt tényekre épülnek, és összhangban vannak az uniós szinten meghatározott, különösen az
Európai Parlament és a Tanács által támogatott prioritásokkal és kezdeményezésekkel, továbbá az uniós jog és az
uniós szakpolitikai célkitűzések tagállamok általi végrehajtását monitoring alá vonó projektek,
— a hálózatépítést, a köz- és magánszféra közötti partnerségeket, a kölcsönös bizalmat, megértést és tanulást, a bevált
gyakorlatok és az innovatív megközelítések azonosítását és elterjesztését az EU szintjén, valamint a képzési és
csereprogramokat elősegítő projektek,
— a módszertani, többek között statisztikai eszközök, módszerek és közös mutatók fejlesztését támogató projektek,
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— technikai eszközök, szakértelem, biztonságos létesítmények, infrastruktúrák, kapcsolódó épületek és rendszerek,
különösen uniós szintű IKT-rendszerek és összetevőik beszerzése, fenntartása és/vagy továbbfejlesztése, beleértve a
kiberbiztonsággal és a számítástechnikai bűnözéssel kapcsolatos európai együttműködést, különösen a Számítástechnikai Bűnözés Elleni Európai Központtal,
— az uniós szakpolitikákkal és célkitűzésekkel kapcsolatos tudatosságot előmozdító projektek az érdekeltek és a
nyilvánosság körében, beleértve az Unió politikai prioritásainak szervezeti kommunikációját is,
— más tagállamok által átültethető új módszerek kialakítását és/vagy új technológia bevezetését szolgáló különlegesen
innovatív projektek, különösen az Unió által finanszírozott biztonsági kutatási projektek eredményeinek tesztelését
és igazolását célzó projektek,
— tanulmányok és kísérleti programok,
— figyelemfelkeltés, tájékoztatási és kommunikációs tevékenységek az uniós belügyi szakpolitikákkal, prioritásokkal és
eredményekkel kapcsolatban.
Az előirányzat továbbá a harmadik országok vonatkozásában, illetve harmadik országokban végrehajtott intézkedések,
különösen a következők fedezésére szolgál:
— a bűnüldöző szervek és – adott esetben – nemzetközi szervezetek közötti rendőrségi együttműködést és koordinációt javító intézkedések, beleértve a közös nyomozócsoportokat és a határokon átnyúló közös műveletek
bármilyen egyéb formáját, az információkhoz és az interoperábilis technológiákhoz való hozzáférés és azok cseréje,
— hálózatépítés, kölcsönös bizalom, megértés és tanulás, a know-how, a tapasztalatok és a bevált gyakorlatok
azonosítása, cseréje és terjesztése, az információk megosztása, megosztott helyzetfelismerés és előrejelzések, a
készenléti tervek, valamint interoperabilitás,
— technikai eszközök, köztük IKT-rendszerek és összetevőik beszerzése, fenntartása és/vagy továbbfejlesztése,
— az érintett hatóságok személyi állományának és szakértőinek cseréje, képzése és oktatása, a nyelvi képzést is
beleértve,
— figyelemfelkeltés, terjesztési és kommunikációs tevékenységek,
— fenyegetettség- és kockázatértékelések és hatásvizsgálatok,
— tanulmányok és kísérleti programok.
Ez az előirányzat pénzügyi támogatást nyújt sürgős és egyedi szükségletekhez vészhelyzet esetén, azaz bármilyen
biztonságot érintő esemény, vagy olyan új fenyegetés esetén, amely jelentős negatív hatással jár vagy járhat egy vagy
több tagállamban a polgárok biztonságára.
Jogalap
A Belső Biztonsági Alap részét képező, a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem,
valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról, valamint a 2007/125/IB határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 513/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 150.,
2014.5.20., 93. o.).
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A Menekültügyi, a Migrációs és az Integrációs alapra, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a
bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról szóló, 2014. április 16-i 514/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 150., 2014.5.20., 112. o.).

18 02 01 03

Az Unió külső határain a migrációs áramlások kezelését támogató új IT-rendszerek kialakítása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat az IT-rendszerek, kommunikációs infrastruktúráik, és az Unió külső határain a migrációs áramlások
kezelését támogató felszerelések kialakításának és működtetésének fedezésére szolgál.
Az Izlandtól, Norvégiától, Svájctól és Liechtensteintől befolyó hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 3 1 3.
jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e) pontja alapján további
előirányzatok nyújthatók.
Jogalap
A Menekültügyi, a Migrációs és az Integrációs alapra, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a
bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról szóló, 2014. április 16-i 514/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 150., 2014.5.20., 112. o.).
A Belső Biztonsági Alap részeként a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról
és az 574/2007/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 515/2014/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 150., 2014.5.20., 143. o.).

18 02 02

Horvátországra vonatkozó schengeni támogatási eszköz
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

—

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

80 000 000,—

Kifizetések

80 000 000,—
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Megjegyzések

Ez az előirányzat az azon ideiglenes eszközzel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál, amely a csatlakozás időpontja és
2014 vége között segíti Horvátországot az Unió új külső határain a schengeni vívmányok és a külső határellenőrzés
végrehajtásának finanszírozásában.

Jogalap

Horvátország csatlakozási okmányának 31. cikke által közvetlenül a Bizottságra ruházott egyedi jogkörökből eredő
feladatok.

18 02 03

Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai
Ügynökség (Frontex)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

238 686 000

Kifizetések

238 686 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

120 291 000

Kifizetések

126 571 000

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

86 810 000,—

Kifizetések

79 500 000,—

Megjegyzések

Az előirányzat az Ügynökség személyzeti és igazgatási kiadásainak (1. és 2. cím) és a munkaprogrammal kapcsolatos
működési kiadásainak (3. cím) a fedezésére szolgál.
Az Ügynökség köteles tájékoztatni az Európai Parlamentet és a Tanácsot az előirányzatoknak a működési és az
igazgatási kiadások közötti átcsoportosításáról.
Az 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 20. cikke alapján visszafizetett összegek címzett bevételt
képeznek (a költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének c) pontja), amelyet a bevételi kimutatás 6 6 0 0.
jogcímében kell szerepeltetni.
Az Izlandtól, Norvégiától, Svájctól és Liechtensteintől befolyó hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 3 1 3.
jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja alapján további
előirányzatok nyújthatók.
Az Ügynökség létszámtervét e szakasz melléklete tartalmazza.
A 2016. évi uniós hozzájárulás összesen 238 686 000 EUR-t tesz ki.
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BIZOTTSÁG
18. CÍM — MIGRÁCIÓ ÉS BELÜGY

18 02. ALCÍM — BELSŐ BIZTONSÁG (folytatás)

18 02 03

(folytatás)

Jogalap
Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség
felállításáról szóló, 2004. október 26-i 2007/2004/EK tanácsi rendelet (HL L 349., 2004.11.25., 1. o.).
A gyorsreagálású határvédelmi csapatok felállítására szolgáló eljárás bevezetéséről, valamint a 2007/2004/EK tanácsi
rendeletnek ezen eljárás tekintetében történő módosításáról és a kiküldött határőrök feladatai és hatáskörei szabályozásáról szóló, 2007. július 11-i 863/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 199., 2007.7.31., 30. o.).
Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség
felállításáról szóló 2007/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2011. október 25-i 1168/2011/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 304., 2011.11.22., 1. o.).
Az európai határőrizeti rendszer (Eurosur) létrehozásáról szóló, 2013. október 22-i 1052/2013/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet (HL L 295., 2013.11.6., 11. o.).
Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség által
koordinált operatív együttműködés keretében a külső tengeri határok őrizetére vonatkozó szabályok megállapításáról
szóló, 2014. május 15-i 656/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (OJ L 189., 2014.6.27., 93. o.).

18 02 04

Európai Rendőrségi Hivatal (Europol)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

97 660 000

Kifizetések

97 660 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

92 598 000

Kifizetések

92 598 000

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

84 249 589,—

Kifizetések

84 249 589,—

Megjegyzések
Az előirányzat a Hivatal személyzeti és igazgatási kiadásainak (1. és 2. cím) és működési kiadásainak (3. cím) a
fedezésére szolgál.
A Hivatal köteles tájékoztatni az Európai Parlamentet és a Tanácsot az előirányzatoknak a működési és az igazgatási
kiadások közötti átcsoportosításáról.
Az 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 20. cikke alapján visszafizetett összegek címzett bevételt
képeznek (a költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének c) pontja), amelyet a bevételi kimutatás 6 6 0 0.
jogcímében kell szerepeltetni.
A Hivatal létszámtervét e szakasz melléklete tartalmazza.
A 2016. évi uniós hozzájárulás összesen 100 242 000 EUR-t tesz ki. A többletből befolyó 2 582 000 EUR
hozzáadódik a költségvetésben szereplő 97 660 000 EUR összeghez.
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BIZOTTSÁG
18. CÍM — MIGRÁCIÓ ÉS BELÜGY

18 02. ALCÍM — BELSŐ BIZTONSÁG (folytatás)

18 02 04

(folytatás)
Jogalap
Az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról szóló, 2009. április 6-i 2009/371/IB tanácsi határozat
(HL L 121., 2009.5.15., 37. o.).

18 02 05

Európai Rendőrakadémia (Cepol)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

8 411 000

8 411 000

Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

7 678 000

7 678 000

Kötelezettségvállalások

8 575 858,50

Kifizetések

8 575 854,50

Megjegyzések
Az előirányzat a Rendőrakadémia személyzeti és igazgatási kiadásainak (1. és 2. cím) és működési kiadásainak (3. cím)
fedezésére szolgál.
A Rendőrakadémia köteles tájékoztatni az Európai Parlamentet és a Tanácsot az előirányzatoknak a működési és az
igazgatási kiadások közötti átcsoportosításáról.
Az 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 20. cikkének megfelelően visszafizetett összegek címzett
bevételnek minősülnek (a költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének c) pontja), amelyet az általános bevételi
kimutatás 6 6 0 0. jogcíme alatt kell feltüntetni.
A Rendőrakadémia létszámtervét e szakasz melléklete tartalmazza.
A 2016. évi uniós hozzájárulás összesen 8 641 000 EUR-t tesz ki. A többletből befolyó 230 000 EUR hozzáadódik a
költségvetésben szereplő 8 411 000 EUR összeghez.
Jogalap
Az Európai Rendőrakadémia (Cepol) létrehozásáról szóló, 2005. szeptember 20-i 2005/681/IB tanácsi határozat (HL L
256., 2005.10.1., 63. o.).
18 02 07

A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési
igazgatását végző európai ügynökség (eu-LISA)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

80 022 000

Kifizetések

80 022 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

72 809 100

Kifizetések

72 809 100

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

59 380 000,—

Kifizetések

42 567 331,93
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BIZOTTSÁG
18. CÍM — MIGRÁCIÓ ÉS BELÜGY

18 02. ALCÍM — BELSŐ BIZTONSÁG (folytatás)

18 02 07

(folytatás)

Megjegyzések
Az előirányzat az Ügynökség személyzeti és igazgatási kiadásainak (1. és 2. cím) és a munkaprogrammal kapcsolatos
működési kiadásainak (3. cím) a fedezésére szolgál.
Az Ügynökség köteles tájékoztatni az Európai Parlamentet és a Tanácsot az előirányzatoknak a működési és az
igazgatási kiadások közötti átcsoportosításáról.
Az 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 20. cikkének megfelelően visszafizetett összegek címzett
bevételnek minősülnek (a költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének c) pontja), amelyet az általános bevételi
kimutatás 6 6 0 0. jogcíme alatt kell feltüntetni.
Az Izlandtól, Norvégiától, Svájctól és Liechtensteintől befolyó hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 3 1 2.
jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja alapján további
előirányzatok nyújthatók.
Az Ügynökség létszámtervét e szakasz melléklete tartalmazza.
A 2016. évi uniós hozzájárulás összesen 80 022 000 EUR-t tesz ki.

Jogalap
A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési
igazgatását végző európai ügynökség létrehozásáról szóló, 2011. október 25-i 1077/2011/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 286., 2011.11.1., 1. o.).

18 02 08

Schengeni Információs Rendszer (SIS II)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

9 610 500

Kifizetések

13 398 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

9 421 500

2014. évi teljesítés

Kifizetések

9 412 273

Kötelezettségvállalások

11 395 269,61

Kifizetések

6 311 810,72

Megjegyzések
Az előirányzat a Schengeni Információs Rendszer (SIS) működési költségeinek, különösen a hálózati infrastruktúra és a
rendszerhez kapcsolódó tanulmányok költségeinek a fedezésére szolgál.
Az Izlandtól, Norvégiától, Svájctól és Liechtensteintől befolyó hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 3 1 2.
jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja alapján további
előirányzatok nyújthatók.
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BIZOTTSÁG
18. CÍM — MIGRÁCIÓ ÉS BELÜGY

18 02. ALCÍM — BELSŐ BIZTONSÁG (folytatás)

18 02 08

(folytatás)

Jogalap
Az Európai Unió keretébe beillesztett schengeni vívmányokról szóló 19. sz. jegyzőkönyv.
A Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) kifejlesztéséről szóló, 2001. december 6-i 2001/
886/IB tanácsi határozat (HL L 328., 2001.12.13., 1. o.).
A Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) kifejlesztéséről szóló, 2001. december 6-i 2424/
2001/EK tanácsi rendelet (HL L 328., 2001.12.13., 4. o.).
A Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról
szóló, 2006. december 20-i 1987/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 381., 2006.12.28., 4. o.).
A járművek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel rendelkező tagállami szolgálatoknak a Schengeni Információs
Rendszer második generációjához (SIS II) való hozzáféréséről szóló, 2006. december 20-i 1986/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 381., 2006.12.28., 1. o.).
A Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról
szóló, 2007. június 12-i 2007/533/IB tanácsi határozat (HL L 205., 2007.8.7., 63. o.).
A Schengeni Információs Rendszerről (SIS 1+) a Schengeni Információs Rendszer második generációjára (SIS II) történő
átállásról szóló, 2012. december 20-i 1272/2012/EU tanácsi rendelet (átdolgozás) (HL L 359., 2012.12.29., 21. o.).
A Schengeni Információs Rendszerről (SIS 1+) a Schengeni Információs Rendszer második generációjára (SIS II) történő
átállásról szóló, 2012. december 20-i 1273/2012/EU tanácsi rendelet (átdolgozás) (HL L 359., 2012.12.29., 32. o.).

18 02 09

Vízuminformációs Rendszer (VIS)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

9 610 500

Kifizetések

16 285 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

9 421 500

Kifizetések

12 553 358

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

11 352 544,04

Kifizetések

25 193 785,64

Megjegyzések
Az előirányzat az egész Európára kiterjedő, átfogó, tájékoztatási rendszer, a VIS (Vízuminformációs Rendszer)
elemzésével, kialakításával, leszállításával és telepítésével kapcsolatos költségek és különösen a hálózati infrastruktúra
és a rendszerhez kapcsolódó tanulmányok költségeinek a fedezésére szolgál.
Az Izlandtól, Norvégiától, Svájctól és Liechtensteintől befolyó hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 3 1 2.
jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja alapján további
előirányzatok nyújthatók.
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BIZOTTSÁG
18. CÍM — MIGRÁCIÓ ÉS BELÜGY

18 02. ALCÍM — BELSŐ BIZTONSÁG (folytatás)

18 02 09

(folytatás)

Jogalap

A vízumokkal kapcsolatos tájékoztató rendszer (VIS) létrehozásáról szóló, 2004. június 8-i 2004/512/EK tanácsi
határozat (HL L 213., 2004.6.15., 5. o.).
A vízuminformációs rendszerhez (VIS) a tagállamok kijelölt hatóságai, valamint az Europol számára a terrorcselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása érdekében, betekintés céljából történő
hozzáférésről szóló, 2008. június 23-i 2008/633/IB tanácsi határozat (HL L 218., 2008.8.13., 129. o.).
A vízuminformációs rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó adatok tagállamok
közötti cseréjéről szóló, 2008. július 9-i 767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (VIS-rendelet) (HL L 218.,
2008.8.13., 60. o.).

18 02 51

A külső határok, a biztonság és a szabadságjogok védelme területén végrehajtott műveletek és programok befejezése
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

99 485 662

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

73 483 714

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

3 221 127,28

Kifizetések

212 460 545,07

Megjegyzések

Az előirányzat az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.

Jogalap

A szervezett bűnözéssel szembeni harcért felelős személyek csere-, képzési és együttműködési programjainak létrehozásáról (Falcone program) szóló, az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján a Tanács által elfogadott, 1998.
március 19-i 98/245/IB együttes fellépés (HL L 99., 1998.3.31., 8. o.).
A jogászok ösztönzéséről és cseréjéről, képzéséről és együttműködéséről szóló program második fázisának létrehozásáról (Grotius II büntetőjog) szóló, 2001. június 28-i 2001/512/IB tanácsi határozat (HL L 186., 2001.7.7., 1. o.).
Az igazságszolgáltatási hatóságok ösztönzéséről és cseréjéről, képzéséről és együttműködéséről szóló program második
fázisának létrehozásáról (Oisin II) szóló, 2001. június 28-i 2001/513/IB tanácsi határozat (HL L 186., 2001.7.7., 4. o.).
Az emberkereskedelem és a gyermekek szexuális bántalmazása elleni harcért felelős személyek ösztönzéséről és
cseréjéről, képzéséről és együttműködéséről szóló program második fázisának létrehozásáról (Stop II) szóló, 2001.
június 28-i 2001/514/IB tanácsi határozat (HL L 186., 2001.7.7., 7. o.).
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BIZOTTSÁG
18. CÍM — MIGRÁCIÓ ÉS BELÜGY

18 02. ALCÍM — BELSŐ BIZTONSÁG (folytatás)

18 02 51

(folytatás)
A bűnmegelőzéssel foglalkozók ösztönzéséről és cseréjéről, képzéséről és együttműködéséről szóló program létrehozásáról (Hippokrates) szóló, 2001. június 28-i 2001/515/IB tanácsi határozat (HL L 186., 2001.7.7., 11. o.).
A büntetőjogi rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretprogramjának létrehozásáról (AGIS) szóló, 2002. július
22-i 2002/630/IB tanácsi határozat (HL L 203., 2002.8.1., 5. o.).
A „Biztonság és a szabadságjogok védelme” általános program keretében a 2007–2013-as időszakra a „Terrorizmus és
egyéb biztonsági vonatkozású veszélyek megelőzése, az azokra való felkészültség és következményeik kezelése” egyedi
program létrehozásáról szóló, 2007. február 12-i 2007/124/EK, Euratom tanácsi határozat (HL L 58., 2007.2.24.,
1. o.).
A „Biztonság és a szabadságjogok védelme” általános program keretében a 2007–2013-as időszakra a „Bűnmegelőzés és
a bűnözés elleni küzdelem” egyedi program létrehozásáról szóló, 2007. február 12-i 2007/125/IB tanácsi határozat
(HL L 58., 2007.2.24., 7. o.).
A Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása általános program keretében a 2007–2013-as időszakra a Külső
Határok Alap létrehozásáról szóló, 2007. május 23-i 574/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 144.,
2007.6.6., 22. o.).
A schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelési és monitoringmechanizmus létrehozásáról és a végrehajtó
bizottságnak a Schengent Értékelő és Végrehajtását Felügyelő Állandó Bizottság létrehozásáról szóló 1998. szeptember
16-i határozatának hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. október 7-i 1053/2013/EU tanácsi rendelet (HL L 295.,
2013.11.6., 27. o.).
A Bizottság intézményi szintű jogosultságaiból eredő, az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi
szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i
966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2)
bekezdésében előírt feladat.
A Bizottság igazgatási autonómiájából eredő, az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és
az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU,
Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdésében előírt
feladat.

Jogi hivatkozások

A Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó „Biztonság és a szabadságjogok
védelme” keretprogram létrehozásáról szóló, 2005. április 6-i bizottsági közlemény (COM(2005) 124 végleges).
A Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a 2007–2013 közötti időszakra a Szolidaritás és a migrációs áramlások
igazgatása keretprogram létrehozásáról szóló, 2005. május 2-i bizottsági közlemény (COM(2005) 123 végleges).
Az 574/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra vonatkozó stratégiai
iránymutatások elfogadása tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2007. augusztus 27-i 2007/599/EK bizottsági
határozat (HL L 233., 2007.9.5., 3. o.).
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
18. CÍM — MIGRÁCIÓ ÉS BELÜGY

18 02. ALCÍM — BELSŐ BIZTONSÁG (folytatás)

18 02 51

(folytatás)
A Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása általános program keretében a 2007–2013-as időszakra a Külső
Határok Alap létrehozásáról szóló 574/2007/EK europai parlamenti és tanácsi határozatnak a tagállamok igazgatási és
ellenőrzési rendszerei, az igazgatási és pénzügyi irányításra vonatkozó szabályok, valamint az alap által társfinanszírozott projektek kiadásainak támogathatósága tekintetében történő végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2008. március 5-i 2008/456/EK bizottsági határozat (HL L 167., 2008.6.27., 1. o.).
A Közösségi Vízumkódex (Vízumkódex) létrehozásáról szóló, 2009. július 13-i 810/2009/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 243., 2009.9.15., 1. o.).

18 02 77

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

18 02 77 01

Kísérleti projekt – A terrorizmus elleni küzdelem befejezése
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

0,—

Megjegyzések

Az előirányzat a kísérleti projekt keretében az előző évekből rendezetlenül maradt kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Jogalap

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.). 54. cikkének (2) bekezdése értelmében vett kísérleti projekt.
18 02 77 02

Kísérleti projekt – Az állami és magánszereplők közötti új, integrált együttműködési mechanizmusok a sportfogadás
kockázatainak azonosítására
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

872 374

Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—
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BIZOTTSÁG
18. CÍM — MIGRÁCIÓ ÉS BELÜGY

18 02. ALCÍM — BELSŐ BIZTONSÁG (folytatás)

18 02 77

(folytatás)

18 02 77 02

(folytatás)
Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében az előző évekből rendezetlenül maradt kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
18. CÍM — MIGRÁCIÓ ÉS BELÜGY

18 03. ALCÍM — MENEKÜLTÜGY ÉS MIGRÁCIÓ
2016. évi előirányzatok

Cím

Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

PK

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

%
2014–
2016.
évi
kifizetések

Kifizetések

18 03

MENEKÜLTÜGY ÉS
MIGRÁCIÓ

18 03 01

Menekültügyi, Migrációs és
Integrációs Alap

18 03 01 01

A Közös Európai Menekültügyi Rendszer
megerősítése és fejlesztése,
valamint a tagállamok
közötti szolidaritás és
felelősségmegosztás fokozása

3

1 573 487 626

785 050 000

339 483 427

134 697 433

29 446 117,—

0,—

0

Az Unióba irányuló jogszerű
migráció és a harmadik
országbeli állampolgárok
eredményes integrációjának
támogatása és a méltányos és
hatékony visszatérési
stratégiák elősegítése

3

314 476 868

216 910 000

281 375 140

128 191 655

14 194 765,42

5 263 091,50

2,43

1 887 964 494

1 001 960 000

620 858 567

262 889 088

43 640 882,42

5 263 091,50

0,53

12 100 000,—

64,83

18 03 01 02

18 03 01. jogcímcsoport –
Részösszeg
18 03 02

18 03 03

18 03 51

Európai Menekültügyi
Támogatási Hivatal

3

18 665 600

18 665 600

15 448 360

15 448 360

14 518 000,—

A menedékkérők és illegális
bevándorlók európai ujjlenyomat-adatbázisa
(EURODAC)

3

100 000

100 000

100 000

86 290

21 498,—

239 219,41 239,22

A visszatérésre, menekültekre és migrációs
áramlásokra vonatkozó
műveletek és programok
lezárása

3

p.m.

117 144 601

1 966 141,20

179 639 234,85 143,71

125 000 000

p.m.

18 03 77

Kísérleti projektek és
előkészítő intézkedések

18 03 77 01

Kísérleti projekt – A visszatérés irányításának
befejezése a migrációval
érintett területen

3

—

—

—

—

0,—

0,—

Előkészítő intézkedés – A
harmadik országok állampolgárai integrációjának
befejezése

3

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

Kísérleti projekt – A menekültek áttelepítésével és integrációjával kapcsolatos
tapasztalatokkal és bevált
gyakorlatokkal foglalkozó
kapcsolattartási és vitahálózatok az érintett önkormányzatok és helyi
hatóságok között

3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Kísérleti projekt –A kínzások
áldozatainak támogatása

3

p.m.

0,—

1 306 728,34 233,34

18 03 77 03

18 03 77 04

18 03 77 05

560 000

p.m.

348 949
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BIZOTTSÁG
18. CÍM — MIGRÁCIÓ ÉS BELÜGY

18 03. ALCÍM — MENEKÜLTÜGY ÉS MIGRÁCIÓ (folytatás)
2016. évi előirányzatok

Cím

Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

%
2014–
2016.
évi
kifizetések

Megnevezés

PK

18 03 77

(folytatás)

18 03 77 06

Előkészítő intézkedés – A
menekültek áttelepítésének
elősegítése vészhelyzetekben

3

p.m.

300 000

p.m.

436 187

0,—

0,—

Kísérleti projekt – Az
Unióban a kísérő nélküli
kiskorúak befogadására,
védelmére és integrációjára
vonatkozó eljárások
elemzése

3

p.m.

285 000

p.m.

218 093

0,—

513 417,41 180,15

Előkészítő intézkedés – A
menekültek áttelepítésével és
integrációjával kapcsolatos
tapasztalatokkal és bevált
gyakorlatokkal foglalkozó
kapcsolattartási és vitahálózatok az érintett önkormányzatok és helyi
hatóságok között

3

p.m.

150 000

p.m.

0,—

350 000,— 233,33

Előkészítő intézkedés – A
kínzás áldozatai rehabilitációjának támogatása

3

p.m.

90 000

Kísérleti projekt – A
kínzások áldozatai támogatásának lezárása

4

p.m.

p.m.

18 03 77. jogcímcsoport –
Részösszeg

p.m.

1 385 000

500 000

1 253 229

3 000 000,—

18 03. alcím – Összesen

1 906 730 094

1 147 110 600

636 906 927

396 821 568

63 146 521,62

18 03 77 07

18 03 77 08

18 03 77 09

18 03 77 10

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

500 000

250 000

p.m.

p.m.

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

3 000 000,—

0,—

0,—

165 982,08

0

0

2 336 127,83 168,67
199 577 673,59

17,40

18 03 01

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

18 03 01 01

A Közös Európai Menekültügyi Rendszer megerősítése és fejlesztése, valamint a tagállamok közötti szolidaritás és
felelősségmegosztás fokozása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

1 573 487 626

Kifizetések

785 050 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

339 483 427

Kifizetések

134 697 433

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

29 446 117,—

Kifizetések

0,—
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BIZOTTSÁG
18. CÍM — MIGRÁCIÓ ÉS BELÜGY

18 03. ALCÍM — MENEKÜLTÜGY ÉS MIGRÁCIÓ (folytatás)

18 03 01

(folytatás)

18 03 01 01

(folytatás)

Megjegyzések
Az előirányzat a Közös Európai Menekültügyi Rendszer valamennyi aspektusa (ideértve annak külső dimenzióját is)
megerősítésének és fejlesztésének fedezésére, továbbá a tagállamok közötti szolidaritás és felelősségmegosztás – többek
között gyakorlati együttműködés révén történő – előmozdítására szolgál, különösen a migráció és a menekültáramlás
által leginkább érintett tagállamok vonatkozásában.
A Közös Európai Menekültügyi Rendszer esetében ez az előirányzat a befogadási és menekültügyi rendszerekkel
kapcsolatos, valamint olyan intézkedések fedezésére szolgál, amelyek fokozzák a tagállamoknak a menekültügyi
politikák és eljárások fejlesztésére, ellenőrzésére és értékelésére irányuló képességét.
Az előirányzat emellett a letelepítéssel, a nemzetközi védelmet kérelmezők és abban részesülők átadásával és más ad hoc
humanitárius befogadással kapcsolatos intézkedések fedezésére is szolgál
A Bizottság kezdeményezésére az előirányzat felhasználható transznacionális fellépések vagy az Unió különleges
érdekében álló intézkedések finanszírozására is. Ezek az intézkedések különösen az alábbiak támogatására szolgálnak:
— az uniós együttműködés előmozdítása a menekültügyre vonatkozó uniós jog végrehajtása és az ehhez kapcsolódó
bevált gyakorlatok megosztása terén, mindenekelőtt – többek között hálózatépítés és információcsere révén – a
letelepítéssel és a nemzetközi védelmet kérelmező és/vagy nemzetközi védelemben részesülő személyek egyik
tagállamból egy másikba való átszállításával kapcsolatban, ideértve az érkezéskor nyújtott támogatást és a letelepített
menekülteket fogadó helyi közösségekkel végzett, a letelepítést elősegítő koordinációs tevékenységeket is,
— a két vagy több tagállamban működő testületek közötti transznacionális partnerségen alapuló transznacionális
együttműködési hálózatok és kísérleti projektek, köztük innovatív projektek létrehozása az innováció ösztönzésére,
valamint a tapasztalatcsere és a bevált gyakorlatok cseréjének megkönnyítésére,
— az uniós együttműködés lehetséges új formáiról szóló tanulmányok és kutatás a bevándorlás, valamint a vonatkozó
uniós jog területén, a bevált módszerekről, valamint a bevándorlási politika valamennyi egyéb vetületéről szóló
információk terjesztése és cseréje, beleértve az Unió politikai prioritásairól szóló szervezeti kommunikációt is,
— a menekültügy területén a politikai fejlemények méréséhez használatos közös statisztikai eszközök, módszerek és
mutatók tagállamok általi fejlesztése és alkalmazása,
— előkészítő, nyomonkövetési, adminisztratív és technikai támogatás, a menekültügyi politikák végrehajtásához
szükséges értékelési mechanizmus kialakítása,
— együttműködés harmadik országokkal a migrációval és a mobilitással kapcsolatos általános uniós megközelítés
alapján, különösen a mobilitási partnerségek, regionális védelmi programok végrehajtásának keretében,
— figyelemfelkeltés, tájékoztatási és kommunikációs tevékenységek az uniós belügyi szakpolitikákkal, prioritásokkal és
eredményekkel kapcsolatban.
Az előirányzat fedezi továbbá a sürgős és egyedi szükségleteket vészhelyzet esetén.
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
18. CÍM — MIGRÁCIÓ ÉS BELÜGY

18 03. ALCÍM — MENEKÜLTÜGY ÉS MIGRÁCIÓ (folytatás)

18 03 01

(folytatás)

18 03 01 01

(folytatás)

Jogalap
A Menekültügyi, a Migrációs és az Integrációs alapra, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a
bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról szóló, 2014. április 16-i 514/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 150., 2014.5.20., 112. o.).
A Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap létrehozásáról, a 2008/381/EK tanácsi határozat módosításáról, valamint
az 573/2007/EK és az 575/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatok és a 2007/435/EK tanácsi határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 516/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 150.,
2014.5.20., 168. o.).
A Tanács (EU) 2015/1523 határozata (2015. szeptember 14.) a nemzetközi védelem területén Olaszország és
Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról (lHL L 239., 2015.9.15., 146..o.)
A Tanács (EU) 2015/1601 határozata (2015. szeptember 22.) a nemzetközi védelem területén Olaszország és
Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról (HL L 248., 2015.9.24., 80.o.)
18 03 01 02

Az Unióba irányuló jogszerű migráció és a harmadik országbeli állampolgárok eredményes integrációjának támogatása
és a méltányos és hatékony visszatérési stratégiák elősegítése
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

314 476 868

Kifizetések

216 910 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

281 375 140

Kifizetések

128 191 655

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

14 194 765,42

Kifizetések

5 263 091,50

Megjegyzések
Az előirányzat a következők fedezésére szolgál: a tagállamokba irányuló jogszerű migráció támogatása a tagállamok
gazdasági és társadalmi szükségleteivel – például a munkaerő-piaci igényekkel – összhangban, védve ugyanakkor a
tagállamok bevándorlási rendszereinek integritását, továbbá a harmadik országbeli állampolgárok tényleges integrációjának elősegítése, az illegális bevándorlás elleni küzdelemhez hozzájáruló, méltányos és hatékony visszatérési
stratégiák előmozdítása a tagállamokban, hangsúlyt fektetve a visszatérés fenntarthatóságára és a származási vagy
tranzitországokba való tényleges visszafogadásra.
A harmadik országbeli állampolgárok integrációja és a legális migráció vonatkozásában az előirányzat a bevándorlás és
az indulás előtti intézkedések, az integrációs intézkedések, a gyakorlati együttműködés és a tagállamok kapacitásépítő
intézkedéseinek fedezésére szolgál.
A méltányos és hatékony visszatérési stratégiák vonatkozásában az előirányzat a visszatérési eljárásokat kísérő
intézkedések, a visszatérési intézkedések, a gyakorlati együttműködés és a tagállamok kapacitásépítési intézkedéseinek
fedezésére szolgál.
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L 48/1229
BIZOTTSÁG
18. CÍM — MIGRÁCIÓ ÉS BELÜGY

18 03. ALCÍM — MENEKÜLTÜGY ÉS MIGRÁCIÓ (folytatás)

18 03 01

(folytatás)

18 03 01 02

(folytatás)
A Bizottság kezdeményezésére az előirányzat felhasználható transznacionális fellépések vagy az Unió különleges
érdekében álló intézkedések finanszírozására is. Ezek az intézkedések különösen az alábbiak támogatására szolgálnak:
— az uniós együttműködés előmozdítása a legális migrációra, a harmadik országbeli állampolgárok integrációjára és a
visszatérésre vonatkozó uniós jog végrehajtása és az ehhez kapcsolódó bevált gyakorlatok megosztása terén,
— a két vagy több tagállamban működő testületek közötti transznacionális partnerségen alapuló transznacionális
együttműködési hálózatok és kísérleti projektek, köztük innovatív projektek létrehozása az innováció ösztönzésére,
valamint a tapasztalatcsere és a bevált gyakorlatok cseréjének megkönnyítésére,
— az uniós együttműködés lehetséges új formáiról szóló tanulmányok és kutatás a bevándorlás, az integráció és a
visszatérés, valamint a vonatkozó uniós jog területén, a bevált módszerekről, valamint a bevándorlási, integrációs és
visszatérési szakpolitikák valamennyi egyéb vetületéről szóló információk terjesztése és cseréje, beleértve az Unió
politikai prioritásairól szóló szervezeti kommunikációt is,
— a legális migráció, az integráció és a visszatérés területén a politikai fejlemények méréséhez használatos közös
statisztikai eszközök, módszerek és mutatók tagállamok általi fejlesztése és alkalmazása,
— előkészítő, nyomonkövetési, adminisztratív és technikai támogatás, a bevándorlási politikák végrehajtásához
szükséges értékelési mechanizmus kialakítása,
— együttműködés harmadik országokkal a migrációval és a mobilitással kapcsolatos általános uniós megközelítés
alapján, különösen a visszafogadási megállapodások és a mobilitási partnerségek végrehajtásának keretében,
— harmadik országokban végzett tájékoztatási tevékenységek és kampányok, amelyek célja, hogy felhívják a figyelmet
a bevándorlás törvényes módozataira és az illegális bevándorlás kockázataira,
— figyelemfelkeltés, tájékoztatási és kommunikációs tevékenységek az uniós belügyi szakpolitikákkal, prioritásokkal és
eredményekkel kapcsolatban.
Az előirányzatok az Európai Migrációs Hálózat tevékenységeinek és jövőbeni fejlesztésének fedezésére szolgálnak.

Jogalap
A Menekültügyi, a Migrációs és az Integrációs alapra, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a
bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról szóló, 2014. április 16-i 514/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 150., 2014.5.20., 112. o.).
A Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap létrehozásáról, a 2008/381/EK tanácsi határozat módosításáról, valamint
az 573/2007/EK és az 575/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatok és a 2007/435/EK tanácsi határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 516/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 150.,
2014.5.20., 168. o.).
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18 03. ALCÍM — MENEKÜLTÜGY ÉS MIGRÁCIÓ (folytatás)
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Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

18 665 600

Kifizetések

18 665 600

Kötelezettségvállalások

15 448 360

2014. évi teljesítés

Kifizetések

15 448 360

Kötelezettségvállalások

14 518 000,—

Kifizetések

12 100 000,—

Megjegyzések
Az előirányzat a Hivatal személyzeti és igazgatási kiadásainak (1. és 2. cím), valamint a munkaprogrammal kapcsolatos
operatív kiadásainak (3. cím) fedezésére szolgál.
A Hivatal köteles tájékoztatni az Európai Parlamentet és a Tanácsot az előirányzatoknak a működési és az igazgatási
kiadások közötti átcsoportosításáról.
Az 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 20. cikkének megfelelően visszafizetett összegek címzett
bevételt képeznek (a költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének c) pontja), amelyet a bevételi kimutatás 6 6 0 0.
jogcímében kell szerepeltetni.
Az Izlandtól, Norvégiától, Svájctól és Liechtensteintől befolyó hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 3 1 3.
jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja alapján további
előirányzatok nyújthatók.
A Hivatal létszámtervét e szakasz melléklete tartalmazza.
A 2016. évi uniós hozzájárulás összesen 19 439 600 EUR-t tesz ki. A többletből befolyó 774 000 EUR hozzáadódik a
költségvetésben szereplő 18 665 600 EUR összeghez.
A maradék többletfinanszírozás az Olaszországban és Görögországban létrehozandó befogadóállomások („hotspot”-ok)
működési költségeinek és a Hivatal által az áttelepítési rendszer keretében nyújtandó segítségnek a fedezésére szolgál.

Jogalap
Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról szóló, 2010. május 19-i 439/2010/EU európai parlament
és tanácsi rendelet (HL L 132., 2010.5.29., 11. o.).

18 03 03

A menedékkérők és illegális bevándorlók európai ujjlenyomat-adatbázisa (EURODAC)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

100 000

Kifizetések

100 000

Kötelezettségvállalások

100 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

86 290

Kötelezettségvállalások

21 498,—

Kifizetések

239 219,41
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18. CÍM — MIGRÁCIÓ ÉS BELÜGY

18 03. ALCÍM — MENEKÜLTÜGY ÉS MIGRÁCIÓ (folytatás)

18 03 03

(folytatás)

Megjegyzések

Az előirányzat a 603/2013/EU rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében említett Eurodac kommunikációs infrastruktúrájához kapcsolódó kiadások fedezésére szolgál. Az előirányzat emellett a DubliNet üzemeltetésének fedezésére is
szolgál.

Az Izlandtól, Norvégiától, Svájctól és Liechtensteintől befolyó hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 3 1 2.
jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja alapján további
előirányzatok nyújthatók.

Jogalap

A Dublini Egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló „Eurodac”
létrehozásáról szóló, 2000. december 11-i 2725/2000/EK tanácsi rendelet (HL L 316., 2000.12.15., 1. o.) [2015.
július 19-ig alkalmazandó].

A harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem
iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítását szolgáló
Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való,
bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről, valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén
alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző ügynökség létrehozásáról szóló 1077/2011/
EU rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 603/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (átdolgozás)
(HL L 180., 2013.6.29., 1. o.).

Egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi
védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok
megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (átdolgozás) (HL L 180.,
2013.6.29., 31. o.).

Jogi hivatkozások

Az egy harmadik ország állampolgára által valamelyik tagállamban benyújtott, menedékjog iránti kérelem elbírálásában
illetékes tagállam megállapításához vonatkozó kritériumok és mechanizmusok meghatározásáról szóló 343/2003/EK
tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2003. szeptember 2-i 1560/2003/EK bizottsági rendelet (HL L 222., 2003.9.5.,
3. o.).

Az egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó szempontok és eljárási szabályok megállapításáról szóló 343/
2003/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1560/2003/EK rendelet módosításáról szóló, 2014. január 30-i 118/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (HL L 39., 2014.2.8., 1. o.).
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18 03. ALCÍM — MENEKÜLTÜGY ÉS MIGRÁCIÓ (folytatás)

18 03 51

A visszatérésre, menekültekre és migrációs áramlásokra vonatkozó műveletek és programok lezárása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

125 000 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

117 144 601

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

1 966 141,20

Kifizetések

179 639 234,85

Megjegyzések
Az előirányzat az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.

Jogalap
A lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek tömeges beáramlása esetén nyújtandó átmeneti védelem minimumkövetelményeiről, valamint a tagállamok e személyek befogadása és a befogadás következményeinek viselése tekintetében tett erőfeszítései közötti egyensúly előmozdítására irányuló intézkedésekről szóló, 2001. július 20-i 2001/55/EK
tanácsi irányelv (HL L 212., 2001.8.7., 12. o.).
A külső határok, vízumok, menekültügy és bevándorlás terén folytatott közigazgatási együttműködés területén
megvalósuló cselekvési program (ARGO program) elfogadásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/463/EK tanácsi
határozat (HL L 161., 2002.6.19., 11. o.).
A Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása általános program keretében a 2008–2013-as időszakra az Európai
Menekültügyi Alap létrehozásáról és a 2004/904/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. május
23-i 573/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 144., 2007.6.6., 1. o.).
A „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2008–2013-as időszakra az Európai
Visszatérési Alap létrehozásáról szóló, 2007. május 23-i 575/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozat
(HL L 144., 2007.6.6., 45. o.).
A „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2007–2013-as időszakra a
harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alap létrehozásáról szóló, 2007. június 25-i 2007/
435/EK tanácsi határozat (HL L 168., 2007.6.28., 18. o.).
Az Európai Migrációs Hálózat létrehozásáról szóló, 2008. május 14-i 2008/381/EK tanácsi határozat (HL L 131.,
2008.5.21., 7. o.).
A harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt
közös normákról és eljárásokról szóló, 2008. december 16-i 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
(HL L 348., 2008.12.24., 98. o.).
A 2008–2013-as időszakra az Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról szóló 573/2007/EK határozat egyes közösségi
intézkedések finanszírozásának megszüntetése, valamint a finanszírozásokra vonatkozó korlátok megváltoztatása
tekintetében történő módosításáról szóló, 2010. május 19-i 458/2010/EU európai parlamenti és tanácsi határozat
(HL L 129., 2010.5.28., 1. o.).
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18 03. ALCÍM — MENEKÜLTÜGY ÉS MIGRÁCIÓ (folytatás)

18 03 51

(folytatás)

Jogi hivatkozások

A Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a 2007–2013 közötti időszakra a Szolidaritás és a migrációs áramlások
igazgatása keretprogram létrehozásáról szóló, 2005. május 2-i bizottsági közlemény (COM(2005) 123 végleges).
Az 573/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak a 2008-tól 2013-ig terjedő időszakra vonatkozó stratégiai
iránymutatások elfogadása tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2007. november 29-i 2007/815/EK bizottsági
határozat (HL L 326., 2007.12.12., 29. o.).
Az 575/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak a 2008-tól 2013-ig terjedő időszakra vonatkozó stratégiai
iránymutatások elfogadása tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2007. november 30-i 2007/837/EK bizottsági
határozat (HL L 330., 2007.12.15., 48. o.).
A „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2008–2013-as időszakra az Európai
Menekültügyi Alap létrehozásáról szóló 573/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak a tagállamok
igazgatási és ellenőrzési rendszerei, az igazgatási és pénzügyi irányításra vonatkozó szabályok, valamint az alap által
társfinanszírozott projektek kiadásainak támogathatósága tekintetében történő végrehajtására vonatkozó szabályok
megállapításáról szóló, 2007. december 19-i 2008/22/EK bizottsági határozat (HL L 7., 2008.1.10., 1. o.).
A Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása általános program keretében a 2007–2013-as időszakra a harmadik
országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alap létrehozásáról szóló 2007/435/EK tanácsi határozatnak a
tagállamok igazgatási és ellenőrzési rendszerei, az igazgatási és pénzügyi irányításra vonatkozó szabályok, valamint az
alap által társfinanszírozott projektek kiadásainak támogathatósága tekintetében történő végrehajtására vonatkozó
szabályok megállapításáról szóló, 2008. március 5-i 2008/457/EK bizottsági határozat (HL L 167., 2008.6.27., 69. o.).
A Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása általános program keretében a 2008–2013-as időszakra az Európai
Visszatérési Alap létrehozásáról szóló 575/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak a tagállamok igazgatási
és ellenőrzési rendszerei, az igazgatási és pénzügyi irányításra vonatkozó szabályok, valamint az alap által társfinanszírozott projektek kiadásainak támogathatósága tekintetében történő végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2008. március 5-i 2008/458/EK bizottsági határozat (HL L 167., 2008.6.27., 135. o.).

18 03 77

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

18 03 77 01

Kísérleti projekt – A visszatérés irányításának befejezése a migrációval érintett területen
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

—

—

—

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—
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BIZOTTSÁG
18. CÍM — MIGRÁCIÓ ÉS BELÜGY

18 03. ALCÍM — MENEKÜLTÜGY ÉS MIGRÁCIÓ (folytatás)

18 03 77

(folytatás)

18 03 77 01

(folytatás)
Megjegyzések
A jogcím az előkészítő intézkedés keretében az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

18 03 77 03

Előkészítő intézkedés – A harmadik országok állampolgárai integrációjának befejezése
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

—

—

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások
fedezésére szolgál.
Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
18 03 77 04

Kísérleti projekt – A menekültek áttelepítésével és integrációjával kapcsolatos tapasztalatokkal és bevált gyakorlatokkal
foglalkozó kapcsolattartási és vitahálózatok az érintett önkormányzatok és helyi hatóságok között
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—
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18 03. ALCÍM — MENEKÜLTÜGY ÉS MIGRÁCIÓ (folytatás)

18 03 77

(folytatás)

18 03 77 04

(folytatás)

Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Jogalap
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.). 54. cikkének (2) bekezdése értelmében vett kísérleti projekt.
18 03 77 05

Kísérleti projekt –A kínzások áldozatainak támogatása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

p.m.

560 000

Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

p.m.

Kötelezettségvállalások

348 949

0,—

Kifizetések

1 306 728,34

Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Jogalap
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.). 54. cikkének (2) bekezdése értelmében vett kísérleti projekt.
18 03 77 06

Előkészítő intézkedés – A menekültek áttelepítésének elősegítése vészhelyzetekben
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

300 000

Kötelezettségvállalások

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

436 187

Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

L 48/1236

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
18. CÍM — MIGRÁCIÓ ÉS BELÜGY

18 03. ALCÍM — MENEKÜLTÜGY ÉS MIGRÁCIÓ (folytatás)

18 03 77

(folytatás)

18 03 77 06

(folytatás)
Megjegyzések
Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

18 03 77 07

Kísérleti projekt – Az Unióban a kísérő nélküli kiskorúak befogadására, védelmére és integrációjára vonatkozó eljárások
elemzése
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

p.m.

285 000

Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

p.m.

218 093

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

513 417,41

Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.). 54. cikkének (2) bekezdése értelmében vett kísérleti projekt.
18 03 77 08

Előkészítő intézkedés – A menekültek áttelepítésével és integrációjával kapcsolatos tapasztalatokkal és bevált gyakorlatokkal foglalkozó kapcsolattartási és vitahálózatok az érintett önkormányzatok és helyi hatóságok között
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

150 000

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

350 000,—

2016.2.24.

HU

L 48/1237

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
18. CÍM — MIGRÁCIÓ ÉS BELÜGY

18 03. ALCÍM — MENEKÜLTÜGY ÉS MIGRÁCIÓ (folytatás)

18 03 77

(folytatás)

18 03 77 08

(folytatás)

Megjegyzések
Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
18 03 77 09

Előkészítő intézkedés – A kínzás áldozatai rehabilitációjának támogatása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

90 000

Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

500 000

250 000

Kötelezettségvállalások

3 000 000,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Az előkészítő intézkedés fő célja finanszírozási sor létrehozása kínzások Unióban élő – uniós polgár vagy migráns –
áldozatainak támogatására. Lehetővé fogja tenni a rehabilitációs központok számára, hogy a lehető legteljesebb körű
rehabilitációt nyújtsák a kínzások áldozatai számára, biztosítva számukra a társadalomban való megfelelő működést és
az európai gazdaságba történő gyorsabb beilleszkedést.
Az előkészítő intézkedés a következő intézkedéseket foglalja magában:
— hozzáférés biztosítása az áldozatok számára a holisztikus rehabilitációhoz, multidiszciplináris támogatást és
tanácsadást nyújtva számukra, beleértve az orvosi és fizikoterápiás kezelést, a jogi szolgáltatásokat és a szociálisgazdasági támogatást, támogatva a kínzások áldozatai számára létesült (vagy újonnan létrehozott) rehabilitációs
központok költségeit,
— a rehabilitációs központok kapacitásépítése hálózatépítési tevékenységek (Európán belül és azon kívül), kutatás,
képzés, közös eszközök kifejlesztése, a bevált gyakorlatok cseréje, valamint a másodlagos trauma elkerülése
érdekében a szakértői ellenőrzés stb. révén,

L 48/1238

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
18. CÍM — MIGRÁCIÓ ÉS BELÜGY

18 03. ALCÍM — MENEKÜLTÜGY ÉS MIGRÁCIÓ (folytatás)

18 03 77

(folytatás)

18 03 77 09

(folytatás)
— a kínzások áldozatainak önállósodását, és általában véve az európai országokba történő beilleszkedésre való
képességük fejlesztését célzó tevékenységek támogatása,
— az olyan jogvédő fellépések támogatása, amelyek célja, hogy a tagállamok megfeleljenek a Kínzás Elleni Bizottság 14.
cikkel kapcsolatos 3. általános megjegyzésében meghatározott rehabilitációhoz való jognak.
2011 óta az elfogadott kísérleti projekt végrehajtása sikeres volt. Az első ajánlattételi felhívást 2011 októberében
indították el, és ennek eredményeként a központok 14 tagállamból 31 pályázatot nyújtottak be. Az Unióban kért
támogatás teljes összege elérte a 6 000 000 EUR-t, ami azt mutatja, hogy a rehabilitációs központoknak nagy
szükségük van a pénzügyi támogatásra. A 31 ajánlatból mindössze 4 projektet finanszíroztak.
A második ajánlattételi felhívást 2012 júliusában indították el, amelyre számos országból 25 pályázat érkezett. 2012ben 2 000 000 EUR állt rendelkezésre (ezzel szemben 2011-ben csupán 1 000 000 EUR), és 7 projektet választottak ki.
Ahhoz, hogy a finanszírozást kérő valamennyi projektet támogatni tudják, mintegy 8 000 000 EUR-s finanszírozásra
lett volna szükség, ami az alap fontosságát és a fedezendő igények mértékét mutatja.
Az eddig beérkezett pályázatok száma azt tükrözi, hogy az Unióban szükség van arra, hogy támogatást kapjon a
kínzások áldozatainak rehabilitációja.

Jogalap

Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
18 03 77 10

Kísérleti projekt – A kínzások áldozatai támogatásának lezárása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

165 982,08

Megjegyzések

Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

2016.2.24.

HU
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L 48/1239
BIZOTTSÁG
18. CÍM — MIGRÁCIÓ ÉS BELÜGY

18 03. ALCÍM — MENEKÜLTÜGY ÉS MIGRÁCIÓ (folytatás)

18 03 77

(folytatás)

18 03 77 10

(folytatás)
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
Jogi hivatkozások
A menedékkérők befogadása minimumszabályainak megállapításáról szóló, 2003. január 27-i 2003/9/EK tanácsi
irányelv (HL L 31., 2003.2.6., 18. o.).
Az Európai Unió Tanácsának következtetései, a Külkapcsolatok Tanácsa 2865. ülése, Luxembourg, 2009. április 29.
Az Európai Unió Alapjogi Chartája (HL C 83., 2010.3.30., 389. o.).

L 48/1240

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
18. CÍM — MIGRÁCIÓ ÉS BELÜGY

18 04. ALCÍM — AZ EURÓPAI POLGÁRSÁG ERŐSÍTÉSE
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

PK

18 04

AZ EURÓPAI
POLGÁRSÁG
ERŐSÍTÉSE

18 04 01

Európa a polgárokért –
A történelmi emlékezet
és az uniós szintű
polgári részvétel
erősítése

18 04 01 01

Európa a polgárokért – A
történelmi emlékezet és
az uniós szintű polgári
részvétel erősítése
3

18 04 01 02

Európai állampolgári
kezdeményezés

Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

67,62

0,—

22 977 000 18 650 000 21 894 000 11 355 206 23 393 356,95

12 610 600,—

67,62

0,— 11 413 583,75

407,63

22 977 000 21 450 000 21 894 000 15 971 440 23 393 356,95 24 024 183,75

112,00

p.m.

p.m.

12 610 600,—

% 2014–
2016. évi
kifizetések

0,—

Az Európa a polgárokért
program (2007–2013)
lezárása
3
18 04. alcím –
Összesen

Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

22 977 000 18 650 000 21 894 000 11 355 206 23 393 356,95

3

18 04 01. jogcímcsoport –
Részösszeg
18 04 51

2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

2 800 000

p.m.

4 616 234

18 04 01

Európa a polgárokért – A történelmi emlékezet és az uniós szintű polgári részvétel erősítése

18 04 01 01

Európa a polgárokért – A történelmi emlékezet és az uniós szintű polgári részvétel erősítése
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

22 977 000

Kifizetések

18 650 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

21 894 000

Kifizetések

11 355 206

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

23 393 356,95

Kifizetések

12 610 600,—

Megjegyzések
Korábbi 16 02 01. jogcímcsoport
Az „Európa a polgárokért” programnak megfelelően és azon átfogó célkitűzés szellemében, hogy Európát közelebb
hozza a polgárokhoz, a program általános célja, hogy hozzájáruljon a polgárok Unióval kapcsolatos ismereteinek
elmélyítéséhez, előmozdítsa az európai polgárság elvét és javítsa az uniós szintű polgári és demokratikus részvétel
feltételeit.
Az előirányzat a következő intézkedések fedezésére szolgál: partnerségek, strukturális támogatás, a történelmi
emlékezettel kapcsolatos projektek, az Unió történelme és identitása, polgári találkozók, testvérváros-hálózatok,
polgári és civil szervezetek által szervezett projektek, szakértői értékelések, tanulmányok és kommunikációs szolgáltatások, támogató intézkedések, rendezvények és támogatási struktúrák a tagállamokban, beleértve a civil társadalmi
szervezetek azon projektjeit, melyek az integrációt, a nyelvi sokszínűséget, a kohéziót és a megkülönböztetésmentességet mozdítják elő, és különösen az európai kisebbségekre összpontosítanak.

2016.2.24.

HU

L 48/1241

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
18. CÍM — MIGRÁCIÓ ÉS BELÜGY

18 04. ALCÍM — AZ EURÓPAI POLGÁRSÁG ERŐSÍTÉSE (folytatás)

18 04 01

(folytatás)

18 04 01 01

(folytatás)
Az előirányzat célja emellett az európai polgárság előmozdítása a polgárok uniós polgárokat megillető jogokról, az
uniós szintű polgári szerepvállalás lehetőségeiről, valamint az Unió által a mindennapi életükre gyakorolt hatásokról az
Unió összes hivatalos nyelvén történő tájékoztatása révén.
A tagjelölt országok és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók.

Jogalap
A 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó „Európa a polgárokért” program létrehozásáról szóló, 2014. április 14-i
390/2014/EU tanácsi rendelet (HL L 115., 2014.4.17., 3. o.) és különösen annak 2. cikke.
18 04 01 02

Európai állampolgári kezdeményezés
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Korábbi 16 02 01. jogcímcsoport
A program általános célja az Unió demokratikus működésének megerősítése, európai polgári kezdeményezés révén
biztosítva a polgárok számára az Unió demokratikus életében való részvétel jogát.
Az e sor alatti előirányzatok egy részét egyablakos ügyintézés létrehozására fordítják az összes tagállamban, ahol a
polgárok a legjobb szakmai útmutatást kapják az európai polgári kezdeményezés keretébe tartozó eljárásokról.
Az előirányzat célja továbbá az európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatos tájékoztatás, adminisztráció és támogatás
előmozdítása. Az előirányzatok olyan tevékenységeket is támogatnak, amelyek célja az európai polgári kezdeményezéssel élni kívánó polgárok előtt álló jelenlegi nehézségek felszámolása, és az európai polgári kezdeményezések
benyújtására vonatkozó eljárások és követelmények további harmonizálása szerte Európában.

Jogalap
A 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó „Európa a polgárokért” program létrehozásáról szóló, 2014. április 14-i
390/2014/EU tanácsi rendelet (HL L 115., 2014.4.17., 3. o.) és különösen annak 2. cikke.

L 48/1242

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
18. CÍM — MIGRÁCIÓ ÉS BELÜGY

18 04. ALCÍM — AZ EURÓPAI POLGÁRSÁG ERŐSÍTÉSE (folytatás)

18 04 51

Az Európa a polgárokért program (2007–2013) lezárása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

2 800 000

Kötelezettségvállalások

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

4 616 234

Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

11 413 583,75

Megjegyzések
Korábbi 16 02 51. jogcímcsoport
Az előirányzat az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.
Jogalap
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.).

2016.2.24.
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
18. CÍM — MIGRÁCIÓ ÉS BELÜGY

18 05. ALCÍM — HORIZONT 2020 – A BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS KUTATÁS
Cím

Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

18 05

HORIZONT 2020 – A
BIZTONSÁGGAL
KAPCSOLATOS KUTATÁS

18 05 03

Társadalmi kihívások

18 05 03 01

Biztonságos európai
társadalmak előmozdítása

PK

1,1

18 05 03. jogcímcsoport –
Részösszeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

%
2014–2016.
évi
kifizetések

136 092 171

114 789 343

145 735 857

51 650 398

142 616 390,07

1 517 492,24

1,32

136 092 171

114 789 343

145 735 857

51 650 398

142 616 390,07

1 517 492,24

1,32

18 05 50

Az (Európai Gazdasági
Térségen kívüli) harmadik
felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból származó
előirányzatok

18 05 50 01

Az (Európai Gazdasági
Térségen kívüli) harmadik
felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból
származó előirányzatok
(2014–2020)
1,1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9 649 625,93

301 497,64

Az (Európai Gazdasági
Térségen kívüli) harmadik
felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból
származó előirányzatok
(2014 előtt)
1,1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

11 586 111,10

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9 649 625,93

11 887 608,74

p.m.

120 800 000

p.m.

81 417 368

28 394,19

253 454 065,41

209,81

136 092 171

235 589 343

145 735 857

133 067 766

152 294 410,19

266 859 166,39

113,27

18 05 50 02

18 05 50. jogcímcsoport –
Részösszeg
18 05 51

A korábbi kutatási keretprogramok lezárása –
Hetedik keretprogram – EK
(2007–2013)
18 05. alcím – Összesen

1,1

Megjegyzések
E megjegyzések az ebben az alcímben található valamennyi költségvetési címsorra alkalmazandók.
Az előirányzatok a 2014–2020-ra szóló „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramban és a korábbi kutatási
programok (Hetedik Keretprogram) befejezésének céljára kerülnek felhasználásra.
A Horizont 2020 központi szerepet tölt be az Európa 2020 stratégia „Innovatív Unió” elnevezésű kiemelt kezdeményezésében, illetve más kiemelt kezdeményezésekben, közelebbről az „Erőforrás-hatékony Európa”, az „iparpolitika a
globalizáció korában” és az európai digitális menetrend kiemelt kezdeményezésekben, valamint az Európai Kutatási
Térség fejlesztésében és működtetésében. A „Horizont 2020” keretprogram kellő mennyiségű további kutatás-,
fejlesztés- és innovációfinanszírozás mozgósítása révén hozzájárul a tudás- és innovációalapú gazdaságnak az Unió
egészében történő kiépítéséhez.

L 48/1244

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2016.2.24.

BIZOTTSÁG
18. CÍM — MIGRÁCIÓ ÉS BELÜGY

18 05. ALCÍM — HORIZONT 2020 – A BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS KUTATÁS (folytatás)

A keretprogram az Európai Unió működéséről szóló szerződés 179. cikkében megállapított általános célkitűzések
megvalósítása érdekében kerül végrehajtásra, hogy hozzájáruljon az Európai Kutatási Térségen alapuló, tudásalapú
társadalom létrehozásához azáltal, hogy az egész Unióban valamennyi szinten támogatja a határokon átnyúló
együttműködést, az emberi tudás végső határáig fokozza a dinamizmust, a kreativitást és az európai kutatás kiválóságát,
minőségileg és mennyiségileg erősíti az európai kutatási és technológiai humánerőforrást, valamint Európa-szerte a
kutatási és innovációs kapacitást, és gondoskodik legelőnyösebb kihasználásukról.

E jogcímcsoportok és jogcímek alatt történik meg a Bizottság által szervezett, európai érdeklődésre számot tartó magas
szintű tudományos és technológiai találkozók, konferenciák, munkaértekezletek és szemináriumok költségének, az Unió
nevében – többek között az európai kutatási térséggel összefüggésben – uniós cselekvésre megfelelő új kutatási területek
vizsgálata érdekében végzett, magas szintű tudományos és technológiai elemzések és értékelések, a programok – köztük
a korábbi keretprogramok intézkedései – eredményeinek figyelemmel kísérésének és közzétételének elszámolása.

Az előirányzat a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról, valamint az 1906/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i
1290/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 347., 2013.12.20., 81. o.) összhangban kerül
felhasználásra.

Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az ezen alcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

E projektek közül néhány esetén harmadik országok, illetve harmadik országok intézményei is részt vehetnek a
tudományos és műszaki kutatás területén folytatott európai együttműködésben. A bevételi kimutatás 6 0 1 3. és 6 0 1
5. jogcíme alá tartozó pénzügyi hozzájárulásokból a költségvetési rendelet 21. cikke alapján további előirányzatok
nyújthatók.

A tudományos és műszaki kutatások terén folyó európai együttműködésben részt vevő államoktól származó bevételt a
bevételi kimutatás 6 0 1 6. jogcíme alatt kell elszámolni, és az kiegészítő előirányzatok rendelkezésre bocsátására adhat
lehetőséget a költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban.

A tagjelölt országok és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók.

A külső szervezetek által uniós tevékenységekhez nyújtott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 3.
jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 21. cikke alapján további előirányzatok nyújthatók.

További előirányzatok rendelkezésre bocsátására a 18 05 50 01. jogcím alatt kerül sor.

Az alcím igazgatási előirányzatainak rendelkezésre bocsátására a 18 01 05. jogcímcsoport alatt kerül sor.

2016.2.24.

HU

L 48/1245

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
18. CÍM — MIGRÁCIÓ ÉS BELÜGY

18 05. ALCÍM — HORIZONT 2020 – A BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS KUTATÁS (folytatás)

18 05 03

Társadalmi kihívások

18 05 03 01

Biztonságos európai társadalmak előmozdítása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

136 092 171

Kifizetések

114 789 343

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

145 735 857

Kifizetések

51 650 398

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

142 616 390,07

Kifizetések

1 517 492,24

Megjegyzések
Korábbi 02 04 03 02. jogcím
Az előirányzat a következők fedezésére szolgál:
— az Unió belső és külső biztonsági politikáinak támogatása, ezzel egyidejűleg pedig az Unió biztonsági ágazata
versenyképességének és technológiai fejlesztése, valamint a biztonsági megoldások szolgáltatói és felhasználói
közötti együttműködés ösztönzése. A tevékenységek az olyan innovatív technológiák és megoldások kidolgozására
irányulnak, amelyek kezelik a biztonsági réseket, és megelőzik a biztonsági kockázatokat. A tevékenységek a
következőkre irányulnak: a bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelem, ideértve a kritikus infrastruktúrák védelmét,
a biztonság erősítése a határigazgatás révén, Európa válság- és katasztrófa-ellenállási képességének fokozása, a
személyes adatok és az alapvető emberi jogok védelme mellett,
— az európai innovatív társadalmak és szakpolitikák – a polgároknak, vállalatoknak és felhasználóknak a kutatásba és
innovációba történő bevonásával megvalósuló – fejlesztését, valamint a globalizáció összefüggésében az
összehangolt kutatási és innovációs szakpolitikák elősegítését szolgáló Innovatív Unió és európai kutatási térség
tudásalapjának és támogatásának megerősítésére nyújtott támogatás.
Jogalap
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL
L 347., 2013.12.20., 104. o.).
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról és a 2006/971/EK, a 2006/972/EK, a 2006/973/EK, a 2006/974/EK és a 2006/975/EK határozatok hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 3-i 2013/743/EU tanácsi határozat (HL L 347., 2013.12.20., 965. o.) és
különösen annak 3. cikke (3) bekezdésének g) pontja.
18 05 50

Az (Európai Gazdasági Térségen kívüli) harmadik felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból
származó előirányzatok

18 05 50 01

Az (Európai Gazdasági Térségen kívüli) harmadik felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból származó
előirányzatok (2014–2020)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

9 649 625,93

Kifizetések

301 497,64
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18 05 50

(folytatás)

18 05 50 01

(folytatás)

Megjegyzések
Korábbi 02 04 50 01. jogcím (részben)
Ez az előirányzat az olyan bevételekkel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál, amelyekből további, a kutatás és
technológiafejlesztés területén indított projektekben a 2014–2020 között időszakban részt vevő (nem az Európai
Gazdasági Térségbe tartozó) harmadik felektől vagy harmadik országoktól származó előirányzatok nyújthatók.
A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban a bevételi kimutatás 6 0 1 3., 6 0 1 5., 6 0 1 6., 6 0 3 1. és 6 0 3 3.
jogcíme alá tartozó bevételekből további előirányzatok nyújthatók.
18 05 50 02

Az (Európai Gazdasági Térségen kívüli) harmadik felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból származó
előirányzatok (2014 előtt)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

11 586 111,10

Megjegyzések
Korábbi 02 04 50 02. jogcím (részben)
Ez az előirányzat az olyan bevételekkel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál, amelyekből további, a kutatás és
technológiafejlesztés területén indított projektekben a 2014-et megelőző időszak folyamán részt vevő (nem az Európai
Gazdasági Térségbe tartozó) harmadik felektől vagy harmadik országoktól származó előirányzatok nyújthatók.
A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban a bevételi kimutatás 6 0 1 3., 6 0 1 5., 6 0 1 6., 6 0 3 1. és 6 0 3 3.
jogcíme alá tartozó bevételekből további előirányzatok nyújthatók.

18 05 51

A korábbi kutatási keretprogramok lezárása – Hetedik keretprogram – EK (2007–2013)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

120 800 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

81 417 368

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

28 394,19

Kifizetések

253 454 065,41
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18 05 51

(folytatás)
Megjegyzések
Korábbi 02 04 51. jogcímcsoport (részben)
Ez az előirányzat az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államoktól
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával
összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
Ez az előirányzat az olyan bevételekkel kapcsolatos kiadások fedezésére is szolgál, amelyekből további előirányzatok
nyújthatók, és amelyek a kutatási és technológiai fejlesztési projektekben részt vevő (az Európai Gazdasági Térségen
kívüli) harmadik felektől vagy harmadik országoktól származnak.
A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban a bevételi kimutatás 6 0 1 3., 6 0 1 5., 6 0 1 6., 6 0 3 1. és 6 0 3 3.
jogcíme alá tartozó bevételekből további előirányzatok nyújthatók.
Jogalap
Az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjáról (2007–2013) szóló, 2006. december 18-i 1982/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 412.,
2006.12.30., 1. o.).
A hetedik keretprogram (2007–2013) cselekvéseiben a vállalkozások, a kutatóközpontok és az egyetemek részvételére,
valamint a kutatási eredmények terjesztésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2006. december 18-i 1906/
2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 391., 2006.12.30., 1. o.).
Az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjának (2007–2013) végrehajtására irányuló Együttműködés egyedi programról szóló, 2006. december 19-i 2006/
971/EK tanácsi határozat (HL L 400., 2006.12.30., 86. o.).
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18 06. ALCÍM — KÁBÍTÓSZER ELLENI POLITIKA
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

PK

Kötelezettségvállalások

2 512 000

18 06

KÁBÍTÓSZER ELLENI
POLITIKA

18 06 01

A kábítószer elleni
politika területéhez
tartozó kezdeményezések
támogatása

3

A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai
Megfigyelőközpontja
(EMCDDA)

3

A drogprevenció és
felvilágosítás területén
folytatott tevékenységek
lezárása

3

18 06 02

18 06 51

18 06. alcím –
Összesen

18 06 01

2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kifizetések

3 004 000,—

0,—

0

14 724 000 14 724 000 14 643 000 14 643 000

14 793 959,—

14 793 959,—

100,48

28 190,06

2 263 610,48

452,72

17 236 000 17 324 000 17 643 000 17 543 447 17 826 149,06 17 057 569,48

98,46

500 000

3 000 000

Kötelezettségvállalások

%
2014–2016.
évi
kifizetések

1 700 447

p.m.

2 100 000

Kifizetések

2014. évi teljesítés

p.m.

1 200 000

A kábítószer elleni politika területéhez tartozó kezdeményezések támogatása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2 512 000

Kifizetések

2 100 000

Kötelezettségvállalások

3 000 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

1 700 447

Kötelezettségvállalások

3 004 000,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Korábbi 33 03 03. jogcímcsoport
Az előirányzat célja a kábítószer elleni politika területéhez tartozó kezdeményezések igazságügyi együttműködéssel és
bűnmegelőzéssel kapcsolatos, a Jogérvényesülés program (a program) általános célkitűzéséhez szorosan kapcsolódó
vonatkozásainak a támogatása, amennyiben azokra nem terjed ki a Belső Biztonsági Alap részét képező, a rendőrségi
együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló
eszköz vagy az Egészségügy a növekedésért program.
Az előirányzat különösen a következő típusú tevékenységek fedezésére szolgál:
— elemző tevékenységek, például adatok és statisztikák gyűjtése; közös módszerek és adott esetben mutatók vagy
referenciaértékek kidolgozása; tanulmányok, kutatások, elemzések és felmérések; értékelések; iránymutatások,
jelentések és oktatási anyagok kidolgozása és közzététele; műhelytalálkozók, szemináriumok, szakértői találkozók
és konferenciák,
— képzési tevékenységek, például a bírák, ügyészek és igazságügyi alkalmazottak számára munkavállalói csereprogramok, műhelytalálkozók, szemináriumok, oktatók képzése, többek között jogi terminológiával kapcsolatos nyelvi
képzés, valamint internetes képzési eszközök vagy egyéb képzési modulok kidolgozása,
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— az egymástól való tanulást elősegítő, valamint együttműködési, tájékoztatási és terjesztési tevékenységek, például a jó
gyakorlatok, újító megközelítések és tapasztalatok meghatározása és cseréje; a kölcsönös felülvizsgálat és az
egymástól való tanulás szervezése; konferenciák, szemináriumok, tájékoztató kampányok szervezése, ideértve az
Unió politikai prioritásainak intézményi kommunikációját is, amennyiben azok a program célkitűzéseivel kapcsolatosak; információs anyagok összeállítása és közzététele a programmal kapcsolatos információk és eredmények
terjesztése érdekében; információs és kommunikációs technológiákat alkalmazó rendszerek és eszközök fejlesztése,
működtetése és karbantartása, ideértve a polgárok igazságszolgáltatáshoz való jobb hozzáférésének egyik
eszközeként az európai e-igazságügyi portál fejlesztését is,
— azon kulcsfontosságú szereplők támogatása, amelyek tevékenységei hozzájárulnak a program célkitűzéseinek
megvalósításához, így például a tagállamok támogatása az uniós jog és szakpolitikák végrehajtása során, a
kulcsfontosságú európai szereplők és az európai szintű hálózatok – többek között az igazságügyi képzés területén
való – támogatása; illetve a szakosított szervek és szervezetek, valamint a nemzeti, regionális és helyi hatóságok, és a
nem kormányzati szervezetek közötti, európai szintű hálózatépítési tevékenységek támogatása.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni a jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
A csatlakozó országok, a tagjelölt országok és a potenciális tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók.
Jogalap
A 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó Jogérvényesülés program létrehozásáról szóló, 2013. december 17-i
1382/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 354., 2013.12.28., 73. o.) és különösen annak 4. cikke (1)
bekezdésének d) pontja és 6. cikkének (1) bekezdése.

18 06 02

A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

14 724 000

Kifizetések

14 724 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

14 643 000

Kifizetések

14 643 000

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

14 793 959,—

Kifizetések

14 793 959,—

Megjegyzések
Korábbi 18 02 06. jogcímcsoport
Az előirányzat a Központ személyzeti és igazgatási kiadásainak (1. és 2. cím) és a munkaprogrammal kapcsolatos
működési kiadásainak (3. cím) a fedezésére szolgál.
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(folytatás)

A Központ köteles tájékoztatni az Európai Parlamentet és a Tanácsot az előirányzatoknak a működési és az igazgatási
kiadások közötti átcsoportosításáról.
Az 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 20. cikkének megfelelően visszafizetett összegek címzett
bevételnek minősülnek (a költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének c) pontja), amelyet az általános bevételi
kimutatás 6 6 0 0. jogcíme alatt kell feltüntetni.
A Központ létszámtervét e szakasz melléklete tartalmazza.
A 2016. évi uniós hozzájárulás összesen 14 794 000 EUR-t tesz ki. A többletből befolyó 70 000 EUR hozzáadódik a
költségvetésben szereplő 14 724 000 EUR összeghez.

Jogalap

A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontjáról szóló, 2006. december 12-i 1920/2006/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 376., 2006.12.27., 1. o.).

18 06 51

A drogprevenció és felvilágosítás területén folytatott tevékenységek lezárása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

500 000

Kötelezettségvállalások

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

1 200 000

Kötelezettségvállalások

28 190,06

Kifizetések

2 263 610,48

Megjegyzések

Korábbi 33 03 51. jogcímcsoport (részben)
Az előirányzat az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását
és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
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(folytatás)
Jogalap
Az Alapvető jogok és jogérvényesülés általános program keretében a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó
Drogprevenció és felvilágosítás egyedi program létrehozásáról szóló, 2007. szeptember 25-i 1150/2007/EK európai
parlamenti és tanácsi határozat (HL L 257., 2007.10.3., 23. o.).
Jogi hivatkozások
A Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó „Alapvető jogok és jogérvényesülés” keretprogram létrehozásáról szóló, 2005. április 6-i bizottsági közlemény (COM(2005) 122 végleges).

L 48/1252

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG

19. CÍM
KÜLPOLITIKAI ESZKÖZÖK

2016.2.24.

2016.2.24.

HU

L 48/1253

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLPOLITIKAI ESZKÖZÖK

19. CÍM
KÜLPOLITIKAI ESZKÖZÖK
Az előirányzatok (2016 és 2015) és az egyenleg (2014) általános összegzése
Cím
Alcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

22 966 858

23 920 864,18

Kifizetések

19 01

A „KÜLPOLITIKAI ESZKÖZÖK”
SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL
KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK

24 818 316

24 818 316

22 966 858

19 02

A STABILITÁS ÉS A BÉKE
ELŐSEGÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ
ESZKÖZ – VÁLSÁGREAGÁLÁS,
KONFLIKTUSMEGELŐZÉS,
BÉKEÉPÍTÉS ÉS VÁLSÁGHELYZETEKRE VALÓ FELKÉSZÜLTSÉG

253 506 177

222 857 200

247 566 000

177 697 519 188 055 702,58 200 937 577,68

19 03

KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKA (KKBP)

326 770 000

298 135 000

320 516 000

267 656 623 304 691 105,34 263 449 481,21

19 04

VÁLASZTÁSI MEGFIGYELŐ
MISSZIÓK (A DEMOKRÁCIA ÉS
AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI
ESZKÖZE)

44 626 565

36 307 000

41 267 086

HARMADIK ORSZÁGOKKAL
FOLYTATOTT
EGYÜTTMŰKÖDÉS A PARTNERSÉGI ESZKÖZ KERETÉBEN

120 382 000

82 726 136

114 428 000

12 500 000

12 500 000

12 500 000

782 603 058

677 343 652

759 243 944

19 05

19 06

AZ UNIÓ KÜLKAPCSOLATAIRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK
19. cím – Összesen

30 162 748

23 920 864,18

43 463 700,12

31 017 532,39

67 121 090 115 928 039,43

22 454 061,41

12 236 901

12 733 033,55

11 308 578,83

577 841 739 687 367 990,48 554 512 550,42
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19. CÍM
KÜLPOLITIKAI ESZKÖZÖK

19 01. ALCÍM — A „KÜLPOLITIKAI ESZKÖZÖK” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

Az 1., 2., 3. és 5. jogcímcsoport részletezése a(z) XX 01. fejezetben található.
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

19 01

A „KÜLPOLITIKAI ESZKÖZÖK”
SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL
KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK

19 01 01

A „Külpolitikai eszközök” szakpolitikai területen foglalkoztatott
tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

PK

19 01 01 01 Tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások
– Központ

5,2

19 01 01 02 Tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások
– Uniós küldöttségek

5,2

19 01 01. jogcímcsoport –
Részösszeg
19 01 02

2016. évi előirányzatok

8 320 426

p.m.

2015. évi előirányzatok

8 146 703

p.m.

2014. évi teljesítés

8 180 034,73

% 2014–2016

98,31

601,56

8 320 426

8 146 703

8 180 636,29

98,32

A „Külpolitikai eszközök” szakpolitikai területen foglalkoztatott
külső munkatársakkal
kapcsolatos és egyéb igazgatási
kiadások

19 01 02 01 Külső munkatársak – Központ

5,2

2 001 400

1 944 250

1 840 715,19

91,97

19 01 02 02 Külső munkatársak – Uniós
küldöttségek

5,2

240 345

235 701

278 949,27

116,06

19 01 02 11 Egyéb igazgatási kiadások –
Központ

5,2

558 369

525 211

424 352,52

76,00

19 01 02 12 Egyéb igazgatási kiadások – Uniós
küldöttségek

5,2

29 756

27 779

36 718,49

123,40

2 829 870

2 732 941

2 580 735,47

91,20

19 01 02. jogcímcsoport –
Részösszeg
19 01 03

A „Külpolitikai eszközök” szakpolitikai terület információs és
kommunikációs technológiai
eszközökkel és szolgáltatásokkal,
valamint ingatlanokkal
kapcsolatos kiadásai
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19 01. ALCÍM — A „KÜLPOLITIKAI ESZKÖZÖK” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

19 01 03

Megnevezés

PK

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

(folytatás)

19 01 03 01 Információs és kommunikációs
technológiai eszközökkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások

5,2

531 019

517 202

590 018,71

111,11

19 01 03 02 Ingatlanok és kapcsolódó kiadások
– Uniós küldöttségek

5,2

140 274

130 108

290 468,73

207,07

671 293

647 310

880 487,44

131,16

19 01 03. jogcímcsoport –
Részösszeg
19 01 04

A „Külpolitikai eszközök” szakpolitikai terület tevékenységeihez
és programjaihoz kapcsolódó
támogatási kiadások

19 01 04 01 A stabilitás és a béke elősegítését
szolgáló eszközhöz kapcsolódó
támogatási kiadások

4

6 544 000

6 480 177

7 026 797,48

107,38

19 01 04 02 A közös kül- és biztonságpolitikához (KKBP) kapcsolódó támogatási kiadások

4

500 000

250 000

347 381,—

69,48

19 01 04 03 A demokrácia és az emberi jogok
európai eszközéhez kapcsolódó
támogatási kiadások – A választási
megfigyelő missziókhoz
kapcsolódó kiadások

4

686 727

586 727

697 644,—

101,59

19 01 04 04 A Partnerségi Eszközhöz
kapcsolódó támogatási kiadások

4

5 036 000

3 960 000

3 933 182,50

78,10

12 766 727

11 276 904

12 005 004,98

94,03

230 000

163 000

274 000,—

119,13

19 01 06. jogcímcsoport –
Részösszeg

230 000

163 000

274 000,—

119,13

19 01. alcím – Összesen

24 818 316

22 966 858

23 920 864,18

96,38

19 01 04. jogcímcsoport –
Részösszeg
19 01 06

Végrehajtó ügynökségek

19 01 06 01 Oktatási, Audiovizuális és
Kulturális Végrehajtó Ügynökség –
Hozzájárulás a Partnerségi
Eszközből

4

19 01 01

A „Külpolitikai eszközök” szakpolitikai területen foglalkoztatott tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal
kapcsolatos kiadások

19 01 01 01

Tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások – Központ
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

8 320 426

2014. évi teljesítés

8 146 703

8 180 034,73
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19 01. ALCÍM — A „KÜLPOLITIKAI ESZKÖZÖK” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

19 01 01

(folytatás)

19 01 01 01

(folytatás)

Megjegyzések
Több bizottsági munkatársat fognak válságkezelésre rendelkezésre bocsátani annak érdekében, hogy elegendő kapacitást
biztosítsanak a civil szervezetek válságkezelési javaslatainak nyomon követésére.
19 01 01 02

Tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások – Uniós küldöttségek
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

601,56

Megjegyzések
A Bizottság magasan képzett és szakosodott személyzetet vesz fel hosszú távú megbízással az emberi jogi kérdések
kezelésére.
Megfelelő személyzetet bocsátanak rendelkezésre a válsághelyzetekre adott válaszok irányításának céljára a civil
társadalmi szervezetek válsághelyzetre adott válaszainak nyomon követésére.

19 01 02

A „Külpolitikai eszközök” szakpolitikai területen foglalkoztatott külső munkatársakkal kapcsolatos és egyéb
igazgatási kiadások

19 01 02 01

Külső munkatársak – Központ
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2 001 400

19 01 02 02

2014. évi teljesítés

1 944 250

1 840 715,19

Külső munkatársak – Uniós küldöttségek
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

240 345

2014. évi teljesítés

235 701

278 949,27
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19 01. ALCÍM — A „KÜLPOLITIKAI ESZKÖZÖK” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

19 01 02

(folytatás)

19 01 02 11

Egyéb igazgatási kiadások – Központ
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

558 369

19 01 02 12

2014. évi teljesítés

525 211

424 352,52

Egyéb igazgatási kiadások – Uniós küldöttségek
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

29 756

2014. évi teljesítés

27 779

36 718,49

19 01 03

A „Külpolitikai eszközök” szakpolitikai terület információs és kommunikációs technológiai eszközökkel és
szolgáltatásokkal, valamint ingatlanokkal kapcsolatos kiadásai

19 01 03 01

Információs és kommunikációs technológiai eszközökkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

531 019

19 01 03 02

2014. évi teljesítés

517 202

590 018,71

Ingatlanok és kapcsolódó kiadások – Uniós küldöttségek
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

140 274

2014. évi teljesítés

130 108

290 468,73

19 01 04

A „Külpolitikai eszközök” szakpolitikai terület tevékenységeihez és programjaihoz kapcsolódó támogatási kiadások

19 01 04 01

A stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszközhöz kapcsolódó támogatási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

6 544 000

2014. évi teljesítés

6 480 177

7 026 797,48

L 48/1258
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLPOLITIKAI ESZKÖZÖK

19 01. ALCÍM — A „KÜLPOLITIKAI ESZKÖZÖK” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

19 01 04

(folytatás)

19 01 04 01

(folytatás)

Megjegyzések
Az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— technikai és igazgatási jellegű segítségnyújtási kiadások, kivéve a Bizottság által – a kedvezményezettek és a Bizottság
kölcsönös hasznára – eseti jellegű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett hatósági feladatokat,
— a harmadik országokban működő uniós küldöttségekhez delegált programirányítással vagy a felszámolt technikai
segítségnyújtási irodák feladatainak belső átvételével összefüggésben uniós küldöttségeken foglalkoztatott külső
munkatársakkal (szerződéses alkalmazottakkal, helyi alkalmazottakkal, kirendelt nemzeti szakértőkkel) kapcsolatos
kiadások, valamint azok a további logisztikai és infrastrukturális költségek – képzések, értekezletek, kiküldetések
költségei, valamint bérleti költségek – is, amelyek közvetlenül az e jogcím alá tartozó előirányzatokból fizetett, a
küldöttségeknél dolgozó külső munkatársak jelenlétéből erednek,
— a program célkitűzéseinek eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tanulmányokkal, szakértői találkozókkal, információs
rendszerekkel, figyelemfelkeltéssel, képzéssel, előkészítéssel, a tapasztalatok és a bevált gyakorlatok megosztásával,
továbbá publikációs tevékenységekkel kapcsolatos kiadások, valamint minden más igazgatási vagy technikai jellegű
segítségnyújtás,
— a releváns kérdésekre vonatkozó kutatási tevékenységek, valamint azok terjesztése,
— tájékoztatás nyújtásához és kommunikációs tevékenységekhez, többek között a kommunikációs stratégiák kialakításához és az Unió politikai prioritásainak belső kommunikációjához kapcsolódó kiadások.
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket –, valamint szervezetek vagy
természetes személyek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.
Az előirányzat a 19 02. alcím szerinti támogatási kiadásokat fedezi.
19 01 04 02

A közös kül- és biztonságpolitikához (KKBP) kapcsolódó támogatási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

500 000

2014. évi teljesítés

250 000

347 381,—

2016.2.24.
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L 48/1259

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLPOLITIKAI ESZKÖZÖK

19 01. ALCÍM — A „KÜLPOLITIKAI ESZKÖZÖK” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

19 01 04

(folytatás)

19 01 04 02

(folytatás)
Megjegyzések
Az előirányzat azon közös kül- és biztonságpolitikai intézkedések végrehajtásához nyújtott támogatás fedezésére
szolgál, amelyek esetében a Bizottság nem rendelkezik a szükséges tapasztalattal, vagy további támogatásra van
szüksége. Az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— technikai és igazgatási jellegű segítségnyújtási kiadások, amelyeket a Bizottság az uniós jog alapján működő
végrehajtó ügynökségre ruházhat át,
— technikai és igazgatási jellegű segítségnyújtási kiadások, kivéve a Bizottság által – a kedvezményezettek és a Bizottság
kölcsönös hasznára – eseti jellegű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett hatósági feladatokat. Ez magában
foglalja a „célirányos pénzügyi szankciók konszolidált elektronikus listájának” (e-CTFSL), az Európai Unióról szóló
szerződésben meghatározott konkrét közös kül- és biztonságpolitikai célok elérését szolgáló pénzügyi szankciók
alkalmazásához szükséges naprakésszé tételéhez és fenntartásához kapcsolódó költségeket,
— a program célkitűzéseinek eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tanulmányokkal, szakértői találkozókkal, információs
rendszerekkel és kiadványokkal kapcsolatos kiadások.
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket –, valamint szervezetek vagy
természetes személyek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.
Az előirányzat – a KBVP-missziók missziótámogatási platformját létrehozó végső határozat sérelme nélkül – a
missziótámogatási platformhoz kapcsolódó igazgatási támogatási kiadások fedezésére szolgál.
A központosított támogatási szolgáltatások költségeihez hozzájáruló KBVP-misszióktól származó, a bevételi kimutatás
5 5 0. jogcímcsoportja alá tartozó bármely bevételből a költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése alapján
további előirányzatok nyújthatók e jogcím alatt.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 440 000 EUR.
Az előirányzat a 19 03. alcím szerinti támogatási kiadásokat fedezi.

19 01 04 03

A demokrácia és az emberi jogok európai eszközéhez kapcsolódó támogatási kiadások – A választási megfigyelő
missziókhoz kapcsolódó kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

686 727

2014. évi teljesítés

586 727

697 644,—

L 48/1260
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2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLPOLITIKAI ESZKÖZÖK

19 01. ALCÍM — A „KÜLPOLITIKAI ESZKÖZÖK” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

19 01 04

(folytatás)

19 01 04 03

(folytatás)

Megjegyzések
Az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— technikai és igazgatási jellegű segítségnyújtási kiadások, kivéve a Bizottság által – a kedvezményezettek és a Bizottság
kölcsönös hasznára – eseti jellegű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett hatósági feladatokat,
— a központ azon külső munkatársaival (szerződéses alkalmazottakkal, kirendelt nemzeti szakértőkkel vagy kölcsönmunkaerővel) kapcsolatos kiadások, akik a tervek szerint átveszik a korábban a felszámolt technikai segítségnyújtási
irodákra bízott feladatokat. A központ külső munkatársaival kapcsolatos kiadások felső határa 336 727 EUR. Ez a
becslés egy olyan előzetes, emberévenkénti éves egységköltségen alapul, amelyből 95 % az adott személyzet
fizetését, 5 % pedig az ebből az előíirányzatból finanszírozott külső munkatársakkal kapcsolatos képzés, értekezletek, kiküldetés, valamint informatika és távközlés további költségeit fedezi,
— a program célkitűzéseinek eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tanulmányokkal, szakértői találkozókkal, információs
rendszerekkel, figyelemfelkeltéssel, képzéssel, előkészítéssel, a tapasztalatok és a bevált gyakorlatok megosztásával,
továbbá publikációs tevékenységekkel kapcsolatos kiadások, valamint minden más igazgatási vagy technikai jellegű
segítségnyújtás,
— a releváns kérdésekre vonatkozó kutatási tevékenységek, valamint azok terjesztése,
— tájékoztatás nyújtásához és kommunikációs tevékenységekhez, többek között a kommunikációs stratégiák kialakításához és az Unió politikai prioritásainak belső kommunikációjához kapcsolódó kiadások.
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket –, valamint szervezetek vagy
természetes személyek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.
Az előirányzat a 19 04. alcím szerinti támogatási kiadásokat fedezi.
19 01 04 04

A Partnerségi Eszközhöz kapcsolódó támogatási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

5 036 000

2014. évi teljesítés

3 960 000

3 933 182,50

2016.2.24.
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLPOLITIKAI ESZKÖZÖK

19 01. ALCÍM — A „KÜLPOLITIKAI ESZKÖZÖK” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

19 01 04

(folytatás)

19 01 04 04

(folytatás)
Megjegyzések
Az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— technikai és igazgatási jellegű segítségnyújtási kiadások, kivéve a Bizottság által – a kedvezményezettek és a Bizottság
kölcsönös hasznára – eseti jellegű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett hatósági feladatokat,
— a harmadik országokban működő uniós küldöttségekhez delegált programirányítással vagy a felszámolt technikai
segítségnyújtási irodák feladatainak belső átvételével összefüggésben uniós küldöttségeken foglalkoztatott külső
munkatársakkal (szerződéses alkalmazottakkal, helyi alkalmazottakkal, kirendelt nemzeti szakértőkkel) kapcsolatos
kiadások, valamint azok a további logisztikai és infrastrukturális költségek – képzések, értekezletek, kiküldetések
költségei, valamint bérleti költségek – is, amelyek közvetlenül az e jogcím alá tartozó előirányzatokból fizetett, a
küldöttségeknél dolgozó külső munkatársak jelenlétéből erednek,
— a program célkitűzéseinek eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tanulmányokkal, szakértői találkozókkal, információs
rendszerekkel, figyelemfelkeltéssel, képzéssel, előkészítéssel, a tapasztalatok és a bevált gyakorlatok megosztásával,
továbbá publikációs tevékenységekkel kapcsolatos kiadások, valamint minden más igazgatási vagy technikai jellegű
segítségnyújtás,
— a releváns kérdésekre vonatkozó kutatási tevékenységek, valamint azok terjesztése,
— tájékoztatás nyújtásához és kommunikációs tevékenységekhez, többek között a kommunikációs stratégiák kialakításához és az Unió politikai prioritásainak belső kommunikációjához kapcsolódó kiadások.
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket –, valamint szervezetek vagy
természetes személyek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.
Az előirányzat a 19 05. alcím szerinti támogatási kiadásokat fedezi.

19 01 06

Végrehajtó ügynökségek

19 01 06 01

Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség – Hozzájárulás a Partnerségi Eszközből
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

230 000

2014. évi teljesítés

163 000

274 000,—

L 48/1262
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2016.2.24.

BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLPOLITIKAI ESZKÖZÖK

19 01. ALCÍM — A „KÜLPOLITIKAI ESZKÖZÖK” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

19 01 06

(folytatás)

19 01 06 01

(folytatás)
Megjegyzések
Az előirányzat az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségnél felmerült, a 19 05. alcím
előirányzataiból finanszírozott projektek irányításának az ügynökségre ruházásából eredő működési költségek
fedezésre szolgál.
Jogalap
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.).
Az iparosodott és egyéb, magas jövedelmű országokkal és területekkel folytatott együttműködés finanszírozási
eszközének létrehozásáról szóló, 2006. december 21-i 1934/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 405., 2006.12.30., 41. o.).
Az „Erasmus+”: elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról, valamint az 1719/2006/EK,
az 1720/2006/EK és az 1298/2008/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1288/2013/
EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 50. o.).
Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség létrehozásáról és a 2009/336/EK határozat hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 18-i 2013/776/EU bizottsági végrehajtási határozat (HL L 343., 2013.12.19.,
46. o.).
A harmadik országokkal folytatott együttműködésre irányuló Partnerségi Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március
11-i 234/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 77. o.).
Jogi hivatkozások
Az oktatási, audiovizuális és kulturális területen az uniós programok – különösen az uniós költségvetésben szereplő
előirányzatok és az EFA-allokációk felhasználását érintő – végrehajtásához kötődő feladatok elvégzése céljából az
Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségre ruházott hatáskörökről szóló, 2013. december 18-i
C(2013) 9189 bizottsági határozat.
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLPOLITIKAI ESZKÖZÖK

19 02. ALCÍM — A STABILITÁS ÉS A BÉKE ELŐSEGÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ ESZKÖZ – VÁLSÁGREAGÁLÁS, KONFLIKTUSMEGELŐZÉS,
BÉKEÉPÍTÉS ÉS VÁLSÁGHELYZETEKRE VALÓ FELKÉSZÜLTSÉG
Cím

Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

% 2014–2016.
évi kifizetések

Kifizetések

19 02

A STABILITÁS ÉS A BÉKE
ELŐSEGÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ
ESZKÖZ – VÁLSÁGREAGÁLÁS, KONFLIKTUSMEGELŐZÉS, BÉKEÉPÍTÉS ÉS
VÁLSÁGHELYZETEKRE
VALÓ FELKÉSZÜLTSÉG

19 02 01

Reagálás válsághelyzetre és
kialakulóban lévő válsághelyzetre

4

226 506 177

153 139 600

222 566 000

96 457 427

168 984 032,86

22 275 775,78

14,55

19 02 02

A konfliktusmegelőzéshez, a
békeépítéshez és a válsághelyzetekre való felkészültséghez nyújtott támogatás

4

27 000 000

10 904 000

25 000 000

8 735 494

19 000 000,—

1 339 757,46

12,29

19 02 51

A Válsághelyzetekre való
reagálás és felkészültség”
terület fellépéseinek
(2007–2013) lezárása

4

p.m.

72 504 598

71 669,72

176 922 965,90

300,82

19 02 77

Kísérleti projektek és
előkészítő intézkedések

19 02 77 01

Kísérleti projekt – Nem
kormányzati szervezetek
által vezetett, béketeremtéshez kapcsolódó tevékenységekre irányuló program

4

19 02 01

58 813 600

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

399 078,54

19 02 77. jogcímcsoport –
Részösszeg

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

399 078,54

19 02. alcím – Összesen

253 506 177

222 857 200

247 566 000

177 697 519

188 055 702,58

200 937 577,68

90,16

Reagálás válsághelyzetre és kialakulóban lévő válsághelyzetre
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

226 506 177

Kifizetések

153 139 600

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

222 566 000

Kifizetések

96 457 427

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

168 984 032,86

Kifizetések

22 275 775,78

Megjegyzések
Az előirányzat célja, hogy hatékony válaszadás révén a stabilitáshoz való gyors hozzájárulást biztosítson azon feltételek
megőrzésének, megteremtésének vagy helyreállításának elősegítése érdekében, amelyek elengedhetetlenek az Unió külső
politikáinak és tevékenységeinek megfelelő végrehajtásához az Európai Unióról szóló Szerződés 21. cikkével összhangban. A technikai és pénzügyi segítség nyújtható szükséghelyzet, válsághelyzet vagy kialakuló válsághelyzet, a
demokráciát, a közrendet, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelmét vagy az egyének – és különösen az
instabil helyzetekben elkövetett nemi alapú erőszaknak kitett egyének – védelmét és biztonságát fenyegető helyzet, vagy
olyan helyzet esetén, amely fegyveres összetűzéshez vagy az érintett harmadik ország(ok) súlyos destabilizálódásához
vezethet.
A tagállamok, harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket –, valamint szervezetek vagy
természetes személyek által az Unió által finanszírozott és nevében a Bizottság által kezelt bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz nyújtott pénzügyi hozzájárulások további előirányzatok rendelkezésre bocsátását
teszik lehetővé. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21.
cikke (2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadásokat érintő
költségvetési sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden
operatív program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím
esetében sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át; ezt az uniós vagyonkezelői
alapok hozzájárulásai egészíthetik ki.
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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLPOLITIKAI ESZKÖZÖK

19 02. ALCÍM — A STABILITÁS ÉS A BÉKE ELŐSEGÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ ESZKÖZ – VÁLSÁGREAGÁLÁS, KONFLIKTUSMEGELŐZÉS,
BÉKEÉPÍTÉS ÉS VÁLSÁGHELYZETEKRE VALÓ FELKÉSZÜLTSÉG (folytatás)

19 02 01

(folytatás)
Jogalap
A stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 230/2014/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 1. o.).

19 02 02

A konfliktusmegelőzéshez, a békeépítéshez és a válsághelyzetekre való felkészültséghez nyújtott támogatás
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

27 000 000

Kifizetések

10 904 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

25 000 000

8 735 494

Kötelezettségvállalások

19 000 000,—

Kifizetések

1 339 757,46

Megjegyzések
Az előirányzat a konf liktusok megelőzéséhez, valamint a válságokat megelőző és az azokat követő helyzetek kezelésére
és a békeépítésre való kapacitás és felkészültség biztosításához való hozzájárulásra szolgál. A technikai és pénzügyi
támogatás az Unió és partnerei konf liktusmegelőzési, békeépítési és a válságokat megelőző és azt követő szükségletek
kielégítésére irányuló kapacitásának kiépítését és megerősítését célzó intézkedések támogatására szolgál, szem előtt
tartva a nők szerepvállalásának fokozását és a nemek közötti egyenlőség szempontjának érvényesítését valamennyi
intézkedésben, szorosan együttműködve az Egyesült Nemzetek Szervezetével és más nemzetközi, regionális és
szubregionális szervezetekkel, valamint állami és civil társadalmi szereplőkkel.
A tagállamok és más donor országok – mindkét esetben beleértve állami és félállami szerveiket – vagy nemzetközi
szervezetek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből a vonatkozó alap jogi
aktus szerint további előirányzatok nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az
igazgatási támogatási kiadások költségvetési sorba bevezetett összegeket minden operatív program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében sem haladják meg a
kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.
Jogalap
A stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 230/2014/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 1. o.).
19 02 51

A Válsághelyzetekre való reagálás és felkészültség” terület fellépéseinek (2007–2013) lezárása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

58 813 600

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

72 504 598

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

71 669,72

Kifizetések

176 922 965,90
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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLPOLITIKAI ESZKÖZÖK

19 02. ALCÍM — A STABILITÁS ÉS A BÉKE ELŐSEGÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ ESZKÖZ – VÁLSÁGREAGÁLÁS, KONFLIKTUSMEGELŐZÉS,
BÉKEÉPÍTÉS ÉS VÁLSÁGHELYZETEKRE VALÓ FELKÉSZÜLTSÉG (folytatás)

19 02 51

(folytatás)

Megjegyzések

Az előirányzat az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.
A tagállamok és más donor országok – mindkét esetben beleértve állami és félállami szerveiket – vagy nemzetközi
szervezetek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből a vonatkozó alap jogi
aktus szerint további előirányzatok nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az
igazgatási támogatási kiadások költségvetési sorba bevezetett összegeket minden operatív program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében sem haladják meg a
kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.

Jogalap

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.).

19 02 77

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

19 02 77 01

Kísérleti projekt – Nem kormányzati szervezetek által vezetett, béketeremtéshez kapcsolódó tevékenységekre irányuló
program
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

399 078,54

Megjegyzések

Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Jogalap

Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLPOLITIKAI ESZKÖZÖK

19 03. ALCÍM — KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKA (KKBP)
Cím

Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

% 2014–2016.
évi kifizetések

Kifizetések

19 03

KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKA (KKBP)

19 03 01

A stabilitás megőrzése a
közös kül- és biztonságpolitikai (KKBP) missziók és
az Európai Unió különleges
képviselői révén

19 03 01 01

Grúziai megfigyelő misszió

4

19 000 000

17 000 000

23 000 000

19 225 061

18 604 281,51

12 206 699,35

71,80

19 03 01 02

EULEX KOSOVO

4

70 000 000

72 000 000

85 000 000

85 638 907

89 820 000,—

96 583 356,87

134,14

19 03 01 03

EUPOL AFGHANISTAN

4

p.m.

38 000 000

65 000 000

61 170 648

75 383 790,14

60 357 479,—

158,84

19 03 01 04

Egyéb válságkezelési intézkedések és műveletek

4

148 770 000

116 835 000

85 250 000

66 370 152

89 806 000,—

60 235 163,48

51,56

19 03 01 05

Sürgősségi intézkedések

4

37 000 000

4 000 000

20 000 000

1 747 732

0,—

0,—

0

19 03 01 06

Előkészítő és nyomon követő
intézkedések

4

8 000 000

4 000 000

5 266 000

275 268

328 776,63

263 077,20

6,58

Az Európai Unió különleges
képviselői

4

25 000 000

26 500 000

20 000 000

9 153 836

15 670 000,—

19 696 322,60

74,33

307 770 000

278 335 000

303 516 000

243 581 604

289 612 848,28

249 342 098,50

89,58

19 000 000

19 800 000

17 000 000

24 075 019

15 078 257,06

14 107 382,71

71,25

326 770 000

298 135 000

320 516 000

267 656 623

304 691 105,34

263 449 481,21

88,37

19 03 01 07

19 03 01. jogcímcsoport –
Részösszeg
19 03 02

A nonproliferáció és
leszerelés támogatása
19 03. alcím – Összesen

4

Megjegyzések
Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének biztosítania kell, hogy az Európai Parlamentet a döntéshozatali
folyamat valamennyi szakaszába szorosan bevonják. Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között a
költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és
eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás (HL C 373., 2013.12.20., 1. o.) 25.
pontjában előírt közös egyeztető üléseknek, amelyeket a főképviselő politikai elszámoltathatóságról szóló nyilatkozata
(HL C 210., 2010.8.3., 1. o.) értelmében meg kell erősíteni, elő kell mozdítaniuk a főképviselő és az Európai Parlament
között az Unió kül- és biztonságpolitikájának főbb lehetőségeiről és vonatkozásairól folytatott folyamatos párbeszédet,
beleértve a megbízatások és stratégiák elfogadása előtti konzultációt. A KKBP-val kapcsolatos intézményközi koherencia
fokozása és valamennyi intézmény részére naprakész szakvélemény nyújtása érdekében – egy koherensebb és
hatékonyabb KKBP kidolgozása eszközeként – szükség esetén – többek között az EU Biztonságpolitikai Kutatóintézete
– által a szakpolitika szempontjából releváns, szakértők által végzett kutatásra kerül sor.
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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLPOLITIKAI ESZKÖZÖK

19 03. ALCÍM — KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKA (KKBP) (folytatás)

19 03 01

A stabilitás megőrzése a közös kül- és biztonságpolitikai (KKBP) missziók és az Európai Unió különleges képviselői
révén
Megjegyzések
E jogcímcsoport alá tartoznak a következők: a közös kül- és biztonságpolitika válságkezelési intézkedései és műveletei a
békefolyamatok nyomon követése és ellenőrzése terén, konf liktusmegoldás és egyéb stabilizációs tevékenységek,
jogállamisági és rendőri missziók. Műveleteket hozhatnak létre a határátlépések, béke- vagy tűzszüneti megállapodások,
vagy általánosabban politikai és biztonsági fejlemények megfigyelésére. A költségvetés ezen alcíme szerint finanszírozott
összes fellépéshez hasonlóan a vonatkozó intézkedéseknek polgári jellegűnek kell lenniük.

19 03 01 01

Grúziai megfigyelő misszió
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

19 000 000

Kifizetések

17 000 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

23 000 000

Kifizetések

19 225 061

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

18 604 281,51

Kifizetések

12 206 699,35

Megjegyzések
Az előirányzat a Tanács által elfogadott vonatkozó jogalapnak megfelelően az Európai Unió grúziai megfigyelő
missziójának finanszírozására szolgál.
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket –, valamint szervezetek vagy
természetes személyek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.
Jogalap
Az Európai Unió grúziai megfigyelő missziójáról (EUMM Georgia) szóló, 2010. augusztus 12-i 2010/452/KKBP tanácsi
határozat (HL L 213., 2010.8.13., 43. o.).
19 03 01 02

EULEX KOSOVO
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

70 000 000

Kifizetések

72 000 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

85 000 000

Kifizetések

85 638 907

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

89 820 000,—

Kifizetések

96 583 356,87
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19 03. ALCÍM — KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKA (KKBP) (folytatás)

19 03 01

(folytatás)

19 03 01 02

(folytatás)
Megjegyzések
Az előirányzat a Tanács által elfogadott vonatkozó jogalapnak megfelelően az Európai Unió koszovói jogállamiságmissziója költségeinek fedezésére szolgál.
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket –, valamint szervezetek vagy
természetes személyek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.
Jogalap
Az Európai Unió koszovói jogállamiság-missziójáról (EULEX KOSOVO) szóló, 2008. február 4-i 2008/124/KKBP
tanácsi együttes fellépés (HL L 42., 2008.2.16., 92. o.).

19 03 01 03

EUPOL AFGHANISTAN
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

38 000 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

65 000 000

Kifizetések

61 170 648

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

75 383 790,14

Kifizetések

60 357 479,—

Megjegyzések
Az előirányzat a Tanács által elfogadott vonatkozó jogalapnak megfelelően az Európai Unió afganisztáni rendfenntartó
missziója költségeinek fedezésére szolgál.
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket –, valamint szervezetek vagy
természetes személyek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.
Jogalap
Az Európai Unió afganisztáni rendfenntartó missziójáról (EUPOL AFGHANISTAN) szóló, 2010. május 18-i 2010/279/
KKBP tanácsi határozat (HL L 123., 2010.5.19., 4. o.).
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Egyéb válságkezelési intézkedések és műveletek
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

148 770 000

Kifizetések

116 835 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

85 250 000

Kifizetések

66 370 152

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

89 806 000,—

Kifizetések

60 235 163,48

Megjegyzések
Az előirányzat az EULEX KOSOVO, az EUMM Georgia és az EUPOL AFGHANISTAN missziókon kívüli egyéb
válságkezelési intézkedések és műveletek fedezésére szolgál. Ugyancsak fedezetet nyújt az Európai Biztonsági és
Védelmi Főiskola Titkársága és annak internetalapú felsőfokú távoktatási rendszerének működtetésére, valamint a
polgári KBVP-missziókra használt raktárral kapcsolatos költségekre.
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket –, valamint szervezetek vagy
természetes személyek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.

Jogalap
Az Európai Uniónak a rafahi átkelőhelyen működő határőrizeti segítségnyújtó missziója (EU BAM Rafah) létrehozásáról
szóló, 2005. november 25-i 2005/889/KKBP tanácsi együttes fellépés (HL L 327., 2005.12.14., 28. o.).
A Kongói Demokratikus Köztársaság biztonsági ágazatának reformja keretében az Európai Unió tanács- és segítségnyújtási missziójáról (EUSEC RD Congo) szóló, 2010. szeptember 21-i 2010/565/KKBP tanácsi határozat (HL L 248.,
2010.9.22., 59. o.).
Az Európai Uniónak a Kongói Demokratikus Köztársaság biztonsági ágazatának reformja keretében folytatott rendfenntartó missziójáról és annak a kongói igazságszolgáltatással való viszonyáról (EUPOL RD Congo) szóló, 2010.
szeptember 23-i 2010/576/KKBP tanácsi határozat (HL L 254., 2010.9.29., 33. o.).
Az Afrika szarván a regionális tengeri kapacitásépítést célzó európai uniós misszióról (EUCAP NESTOR) szóló, 2012.
július 16-i 2012/389/KKBP tanácsi határozat (HL L 187., 2012.7.17., 40. o.).
Az Európai Unió nigeri KBVP-missziójáról (EUCAP Sahel Niger) szóló, 2012. július 16-i 2012/392/KKBP tanácsi
határozat (HL L 187., 2012.7.17, 48. o.).
A polgári válságkezelési missziók céljait szolgáló raktár létrehozásáról szóló, 2012. november 13-i 2012/698/KKBP
tanácsi határozat (HL L 314., 2012.11.14., 25. o.).
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Az Európai Biztonsági és Védelmi Főiskola (EBVF) létrehozásáról és a 2008/550/KKBP együttes fellépés hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2013. április 22-i 2013/189/KKBP tanácsi határozat (HL L 112., 2013.4.24., 22. o.).
Az Európai Unió líbiai integrált határigazgatást segítő missziójáról (EUBAM Libya) szóló, 2013. május 22-i 2013/233/
KKBP tanácsi határozat (HL L 138., 2013.5.24. 15. o.).
Az Európai Unió palesztin területeken folytatott rendőri missziójáról (EUPOL COPPS) szóló, 2013. július 3-i 2013/354/
KKBP tanácsi határozat (HL L 185., 2013.7.4., 12. o.).
Az Európai Unió mali KBVP-missziójáról (EUCAP Sahel Mali) szóló, 2014. április 15-i 2014/219/KKBP tanácsi
határozat (HL L 113., 2014.4.16., 21. o.).
Az Európai Unió ukrajnai polgári biztonsági ágazati reformra vonatkozó tanácsadó missziójáról (EUAM Ukraine) szóló,
2014. július 22-i 2014/486/KKBP tanácsi határozat (HL L 217., 2014.7.23., 42. o.).

19 03 01 05

Sürgősségi intézkedések
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

37 000 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

4 000 000

Kötelezettségvállalások

20 000 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

1 747 732

Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat azon előre nem látható, a 19 03 01. jogcímcsoport keretében finanszírozandó intézkedések fedezésére
szolgál, amelyekről a pénzügyi év során döntenek, és sürgősen végrehajtandók.
A jogcím a KKBP-költségvetésen belül rugalmassági elemként is működik az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság
között a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásban (HL C 373., 2013.12.20., 1.
o.) meghatározottak szerint.
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket –, valamint szervezetek vagy
természetes személyek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.
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Előkészítő és nyomon követő intézkedések
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

8 000 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

4 000 000

Kötelezettségvállalások

5 266 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

275 268

Kötelezettségvállalások

328 776,63

Kifizetések

263 077,20

Megjegyzések
Az előirányzat a KKBP területén végzendő uniós fellépések feltételeit megteremtő előkészítő intézkedéseknek, valamint a
szükséges jogi eszközök elfogadásának finanszírozására szolgál. Célja, hogy támogatást nyújtson a KKBP területén
folytatott tagállamok közötti együttműködést és koherenciát fokozó további intézkedéseknek. Olyan kezdeményezéseket támogathat, amelyek célja az eszközök kompatibilitásának fokozása, valamint a közös eszköz- és készletbeszerzési politika kialakítása. Finanszírozhatók belőle továbbá értékelő és elemző intézkedések is (eszközök előzetes
értékelése, konkrét tanulmányok, megbeszélések szervezése, helyszíni tényfeltárás). Az Unió válságkezelési műveletei és
az Európai Unió különleges képviselői tekintetében az előkészítő intézkedések – többek között – különösen a tervezett
fellépések operatív igényeinek felmérését szolgáló feltáró munkát, a személyi állomány és az erőforrások gyors kezdeti
bevetését (pl. a misszió költségei, berendezések vásárlása, a kezdeti szakasz működési és biztosítási költségeinek
előfinanszírozása), illetve a művelet indítását előkészítő szükséges helyszíni intézkedéseket szolgálhatják. Fedezheti
továbbá az uniós válságkezelési műveletekhez speciális technikai kérdésekben (pl. a közbeszerzési igények felmérésében
és értékelésében) támogatást nyújtó szakemberek, vagy a KKBP-misszióra/EUKK-csoporthoz rendelt személyzet
biztonsági képzésének költségét.
Ugyancsak fedezi a közös kül- és biztonságpolitikai nyomon követő intézkedéseket és ellenőrzéseket és a korábban
befejezett intézkedések pénzügyi lezárásával kapcsolatos bármely kiadás finanszírozását.
Az előirányzat továbbá a 19 03 01 01., a 19 03 01 02., a 19 03 01 03., a 19 03 01 04. és a 19 03 01 07. jogcím alá
tartozó intézkedések célkitűzéseinek eléréséhez kapcsolódó tanulmányokkal, szakértői találkozókkal, tájékoztatással és
kiadványokkal kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket –, valamint szervezetek vagy
természetes személyek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.

Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
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Az Európai Unió különleges képviselői
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

25 000 000

Kifizetések

26 500 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

20 000 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

9 153 836

Kötelezettségvállalások

15 670 000,—

Kifizetések

19 696 322,60

Megjegyzések
Az előirányzat az Európai Unió különleges képviselőinek (EUKK) az Európai Unióról szóló szerződés 33. cikkével
összhangban történő kinevezésével kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.
Az Európai Unió különleges képviselőit a nemek közötti egyenlőség, illetve a nemek közötti egyenlőség érvényesítésére
irányuló politika kellő figyelembevételével kell kinevezni, és ezért elő kell mozdítani a nők kinevezését.
Az előirányzat fedezi az Európai Unió különleges képviselőinek javadalmazásával, valamint az EUKK-csoportok
felállításával/támogatói struktúrájuk kiépítésével kapcsolatos kiadásokat, beleértve a személyzeti költségeket is, kivéve a
tagállamok vagy az uniós intézmények által kirendelt személyzet költségeit. Tartalmazza továbbá azon projektek
költségeit is, amelyek végrehajtása a különleges képviselők közvetlen felelősségi körébe tartozik.
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket –, valamint szervezetek vagy
természetes személyek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.
Jogalap
Az Európai Unió emberi jogokért felelős különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról szóló, 2015.
február 17-i (KKBP) 2015/260 tanácsi határozat (HL L 43., 2015.2.18., 29. o.).
Az Európai Unió afganisztáni különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról szóló, 2015. március 2-i
(KKBP) 2015/331 tanácsi határozat (HL L 58., 2015. 3.3., 66. o.).
Az Európai Unió dél-kaukázusi és a grúziai válság ügyével megbízott különleges képviselője megbízatásának módosításáról és meghosszabbításáról szóló, 2015. március 2-i (KKBP) 2015/332 tanácsi határozat (HL L 58., 2015.3.3.,
70. o).
Az Európai Unió Száhil övért felelős különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról szóló, 2015. március
16-i (KKBP) 2015/439 tanácsi határozat (HL L 72., 2015.3.17., 27. o.)
Az Európai Unió Afrika szarváért felelős különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról szóló, 2015.
március 16-i (KKBP) 2015/440 tanácsi határozat (HL L 72., 2015.3.17., 32. o.).
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(folytatás)
Az Európai Unió koszovói különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról szóló, 2015. március 20-i
(KKBP) 2015/485 tanácsi határozat (HL L 77., 2015.3.21., 12. o.).
Az Európai Unió közép-ázsiai különleges képviselőjének kinevezéséről szóló, 2015. április 15-i (KKBP) 2015/598
tanácsi határozat (HL L 99., 2015.4.16., 25. o.).
Az Európai Unió közel-keleti békefolyamathoz rendelt különleges képviselőjének kinevezéséről szóló, 2015. április 15-i
(KKBP) 2015/599 tanácsi határozat (HL L 99., 2015.4.16., 29. o.).
Az Európai Unió bosznia-hercegovinai különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról szóló, 2015. június
22-i (KKBP) 2015/970 tanácsi határozat (HL L 157., 2015.6.23., 45. o.).
Az Európai Unió afganisztáni különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról szóló, 2015. november 10-i
(KKBP) 2015/2005 tanácsi határozat (HL L 294., 2015.11.11., 53. o.)
Az Európai Unió Afrika szarváért felelős különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról szóló, 2015.
november 10-i (KKBP) 2015/2006 tanácsi határozat (HL L 294., 2015.11.11., 58. o.)
Az Európai Unió bosznia-hercegovinai különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról szóló, 2015.
november 10-i (KKBP) 2015/2007 tanácsi határozat (HL L 294., 2015.11.11., 64. o.).
Az Európai Unió koszovói különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról szóló, 2015. november 16-i
(KKBP) 2015/2052 tanácsi határozat (HL L 300., 2015.11.17., 22. o.).
Az Európai Unió dél-kaukázusi és a grúziai válság ügyével megbízott különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról szóló, 2015. november 23-i (KKBP) 2015/2118 tanácsi határozat (HL L 306., 2015.11.24., 26. o.).
Az Európai Unió Száhil övért felelős különleges képviselőjének kinevezéséről szóló, 2015. december 7-i (KKBP) 2015/
2274 tanácsi határozat (HL L 322., 2015.12.8., 44. o.)

19 03 02

A nonproliferáció és leszerelés támogatása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

19 000 000

Kifizetések

19 800 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

17 000 000

Kifizetések

24 075 019

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

15 078 257,06

Kifizetések

14 107 382,71
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Megjegyzések
Az előirányzat olyan intézkedések fedezésére szolgál, amelyek hozzájárulnak a (nukleáris, vegyi és biológiai) tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozásához, elsősorban a 2003. decemberi, tömegpusztító fegyverek
elterjedése elleni uniós stratégia keretében. Ide tartozik a nemzetközi szervezetek által e területen végrehajtott
intézkedések támogatása.
Az előirányzat olyan intézkedések fedezésére szolgál, amelyek hozzájárulnak a hagyományos fegyverek elterjedésének
megakadályozásához, és olyan műveleteket finanszíroz, amelyek célja a kézi lőfegyverek és kiskaliberű fegyverek
(SALW) destabilizáló hatású felhalmozódása és tiltott kereskedelme elleni küzdelem. Ide tartozik a nemzetközi
szervezetek által e területen végrehajtott intézkedések támogatása.
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket –, valamint szervezetek vagy
természetes személyek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.

Jogalap
Az Átfogó Atomcsendszerződés Szervezete (CTBTO) előkészítő bizottsága monitoring- és ellenőrzési képességeinek
megerősítése céljából, valamint a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia intézkedéseinek végrehajtása
keretében folytatott tevékenységeinek támogatásáról szóló, 2010. július 26-i 2010/461/KKBP tanácsi határozat (HL L
219., 2010.8.20., 7. o.).
A tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia végrehajtását támogató, nonproliferációval foglalkozó
független szellemi műhelyek európai hálózatának a létrehozásáról szóló, 2010. július 26-i 2010/430/KKBP tanácsi
határozat (HL L 202., 2010.8.4., 5. o.).
A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség tevékenységeinek a nukleáris biztonság és ellenőrzés területén, illetve a
tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia intézkedéseinek végrehajtása keretében történő támogatásáról
szóló, 2010. szeptember 27-i 2010/585/KKBP tanácsi határozat (HL L 259., 2010.10.1., 10. o.).
Az ENSZ Leszerelési Ügyek Hivatala által a kézi- és könnyűfegyverek tiltott kereskedelme minden formájának
megelőzéséről, leküzdéséről és megszüntetéséről szóló ENSZ cselekvési program végrehajtása érdekében végzett
tevékenységek támogatásáról szóló, 2011. július 18-i 2011/428/KKBP tanácsi határozat (HL L 188., 2011.7.19., 37. o.).
A Vegyi Fegyverek Betiltása Szervezete (OPCW) tevékenységeinek a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni uniós
stratégia végrehajtásának keretében történő támogatásáról szóló, 2012. március 23-i 2012/166/KKBP tanácsi határozat
(HL L 87., 2012.3.24., 49. o.).
Az európai biztonsági stratégia keretében az űrtevékenységekre vonatkozó nemzetközi magatartási kódexre irányuló
uniós javaslat támogatásáról szóló, 2012. május 29-i 2012/281/KKBP tanácsi határozat (HL L 140., 2012.5.30., 68. o.).
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A biológiai- és toxinfegyver-tilalmi egyezménynek a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia keretében
történő támogatásáról szóló, 2012. július 23-i 2012/421/KKBP tanácsi határozat (HL L 196., 2012.7.24., 61. o.).
A ballisztikus rakéták elterjedése elleni küzdelemnek a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia, valamint
a 2003/805/KKBP tanácsi közös álláspont végrehajtása keretében történő támogatásáról szóló, 2012. július 23-i 2012/
423/KKBP tanácsi határozat (HL L 196., 2012.7.24., 74. o.).
Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) régiójában a kézi- és könnyűfegyverek tiltott kereskedelmével és túlzott felhalmozódásával kapcsolatos kockázat csökkentését célzó tevékenységek támogatásáról szóló,
2012. október 25-i 2012/662/KKBP tanácsi határozat (HL L 297., 2012.10.26., 29. o.).
Az Átfogó Atomcsend-szerződés Szervezete előkészítő bizottsága által monitoring- és ellenőrzési képességeinek
megerősítése céljából, valamint a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia intézkedéseinek végrehajtása
keretében folytatott tevékenységek uniós támogatásáról szóló, 2012. november 13-i 2012/699/KKBP tanácsi határozat
(HL L 314., 2012.11.14., 27. o.).
A gyalogsági aknák alkalmazásának, felhalmozásának, gyártásának és átadásának betiltásáról, valamint megsemmisítéséről szóló 1997-es egyezmény részes államai által elfogadott 2010–2014-es cartagenai cselekvési terv végrehajtásának az európai biztonsági stratégia keretében történő támogatásáról szóló, 2012. november 13-i 2012/700/
KKBP tanácsi határozat (HL L 314., 2012.11.14., 40. o.).
A fegyverkivitel ellenőrzésének és a 2008/944/KKBP közös álláspont elveinek és szempontjainak harmadik országokban való előmozdítása érdekében folytatott uniós tevékenységek támogatásáról szóló, 2012. november 19-i 2012/
711/KKBP tanácsi határozat (HL L 321., 2012.11.20., 62. o.).
A Líbiában és térségében a kézi- és könnyűfegyverek, valamint az azokhoz szükséges lőszerek tiltott kereskedelme
kockázatának csökkentését célzó fizikai biztonsági és készletkezelési tevékenységek támogatásáról szóló, 2013. június
24-i 2013/320/KKBP tanácsi határozat (HL L 173., 2013.6.26., 54. o.).
A tömegpusztító fegyverek és hordozóeszközeik elterjedésének megakadályozásáról szóló 1540 (2004) sz. ENSZ BThatározat gyakorlati megvalósításának támogatásáról szóló, 2013. július 22-i 2013/391/KKBP tanácsi határozat (HL L
198., 2013.7.23., 40. o.).
A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség tevékenységeinek a nukleáris biztonság és ellenőrzés területén, valamint a
tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia intézkedéseinek végrehajtása keretében történő uniós támogatásáról szóló, 2013. október 21-i 2013/517/KKBP tanácsi határozat (HL L 281., 2013.10.23., 6. o.).
Az Egészségügyi Világszervezet által a biológiai biztonság és biológiai védelem területén végzett tevékenységeknek a
tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni európai uniós stratégia keretében történő támogatásáról szóló, 2013.
november 18-i 2013/668/KKBP tanácsi határozat (HL L 310., 2013.11.20.,13. o.).
A tiltott kézi- és könnyűfegyverekre, más tiltott hagyományos fegyverekre és mindezek lőszereire vonatkozó, az ilyen
fegyverek és lőszerek tiltott kereskedelme kockázatának csökkentését célzó globális jelentési rendszer támogatásáról
szóló, 2013. november 25-i 2013/698/KKBP tanácsi határozat (HL L 320., 2013.11.30., 34. o.).
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A 2118 (2013) sz. ENSZ BT-határozatnak és az OPCW Végrehajtó Tanácsa EC-M-33/Dec 1 határozatának a
tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni uniós stratégia végrehajtása keretében történő támogatásáról szóló, 2013.
december 9-i 2013/726/KKBP tanácsi határozat (HL L 329., 2013.12.10., 41. o.).
A kézi- és könnyűfegyverek, valamint az azokhoz szükséges lőszerek tiltott felhalmozása és kereskedelme elleni
küzdelmet célzó uniós stratégia keretében a Kézi- és Könnyűfegyvereket Ellenőrző Délkelet- és Kelet-európai Központ
(SEESAC) által Délkelet-Európában végzett leszerelési és fegyverzet-ellenőrzési tevékenységek támogatásáról szóló,
2013. december 9-i 2013/730/KKBP tanácsi határozat (HL L 332., 2013.12.11., 19. o.).
Az Európai Biztonsági Stratégia keretében a fegyverkereskedelmi szerződés végrehajtásának támogatása céljával végzett
uniós tevékenységekről szóló, 2013. december 16-i 2013/768/KKBP tanácsi határozat (HL L 341., 2013.12.18., 56. o.).
A tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia végrehajtását támogató, nonproliferációval foglalkozó
független szellemi műhelyek európai hálózatának a támogatásáról szóló, 2014. március 10-i 2014/129/KKBP tanácsi
határozat (HL L 71., 2014.3.12., 3. o.).
A Száhil övben a kézi- és könnyűfegyverek, valamint az azokhoz szükséges lőszerek tiltott kereskedelme kockázatának
csökkentését célzó fizikai biztonsági és készletkezelési tevékenységek támogatásáról szóló, 2014. december 15-i 2014/
912/KKBP tanácsi határozat (HL L 360., 2014.12.17., 30. o.).
A hágai magatartási kódexnek és a ballisztikus rakéták elterjedése elleni küzdelemnek a tömegpusztító fegyverek
elterjedése elleni EU-stratégia végrehajtása keretében történő támogatásáról szóló, 2014. december 15-i 2014/913/
KKBP tanácsi határozat (HL L 360., 2014.12.17., 44. o.).
Az űrtevékenységekkel kapcsolatos átláthatósági és bizalomépítő intézkedésekhez nyújtandó hozzájárulás részét
képező, az űrtevékenységekre vonatkozó nemzetközi magatartási kódexre irányuló uniós javaslat támogatásáról szóló,
2015. február 9-i (KKBP) 2015/203 tanácsi határozat (HL L 33., 2015.2.10., 38. o.).
A Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) tevékenységeinek a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni uniós stratégia
végrehajtásának keretében történő támogatásáról szóló, 2015. február 17-i (KKBP) 2015/259 tanácsi határozat (HL L
43., 2015.2.18., 14. o.).
Az Átfogó Atomcsend-szerződés Szervezetének (CTBTO) előkészítő bizottsága által monitoring- és ellenőrzési képességeinek megerősítése céljából, valamint a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia intézkedéseinek
végrehajtása keretében folytatott tevékenységek uniós támogatásáról szóló, 2015. október 12-i (KKBP) 2015/1837
tanácsi határozat (HL L 266., 2015.10.13., 83. o.).
A tiltott kézi- és könnyűfegyverekre, más tiltott hagyományos fegyverekre és az azokhoz tartozó lőszerekre vonatkozó,
az ilyen fegyverek és lőszerek tiltott kereskedelme kockázatának csökkentését célzó globális jelentési rendszer („iTrace
II”) támogatásáról szóló, 2015. október 22-i (KKBP) 2015/1908 határozat (HL L 278., 2015.10.23., 15. o.).
A Szíriai Arab Köztársaságban végrehajtott vegyi támadások elkövetőinek azonosítására szolgáló OPCW–ENSZ közös
vizsgálati mechanizmust létrehozó 2235 (2015) ENSZ BT-határozat támogatásáról szóló, 2015. november 30-i (KKBP)
2015/2215 tanácsi határozat (HL L 314., 2015.12.1., 51. o.).
A fegyverkivitel hatékony ellenőrzésének előmozdításáról szóló, 2015. december 10-i (KKBP) 2015/2309 tanácsi
határozat (HL L 326., 2015.12.11., 56. o.).
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Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

19 04 01

A választási folyamatok
megbízhatóságának
javítása, különösen
választási megfigyelő
missziók révén

4

A (2014 előtti) „Választási megfigyelő
misszió” terület tevékenységeinek lezárása

4

19 04 01

%
2014–2016.
évi
kifizetések

44 626 565 35 507 000 41 267 086 27 698 700 43 444 730,52 11 247 608,47

VÁLASZTÁSI
MEGFIGYELŐ MISSZIÓK
(A DEMOKRÁCIA ÉS AZ
EMBERI JOGOK
EURÓPAI ESZKÖZE)

19 04. alcím –
Összesen

2014. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

19 04

19 04 51

2015. évi előirányzatok

PK

p.m.

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

800 000

p.m.

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

2 464 048

Kifizetések

31,68

18 969,60 19 769 923,92

2 471,24

44 626 565 36 307 000 41 267 086 30 162 748 43 463 700,12 31 017 532,39

85,43

A választási folyamatok megbízhatóságának javítása, különösen választási megfigyelő missziók révén
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

44 626 565

Kifizetések

35 507 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

41 267 086

Kifizetések

27 698 700

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

43 444 730,52

Kifizetések

11 247 608,47

Megjegyzések
Az előirányzat a demokratikus választási folyamatokkal és intézményekkel kapcsolatos bizalom kiépítéséhez és e
folyamatok megbízhatóságának és átláthatóságának az uniós választási megfigyelő missziók kiküldése, a választási
folyamatok figyelemmel kísérésére szolgáló egyéb intézkedések, valamint a regionális és nemzeti szintű megfigyelési
kapacitások támogatása révén történő javításához nyújtott pénzügyi támogatás fedezésére szolgál.
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket –, valamint szervezetek vagy
természetes személyek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.
Jogalap
A demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítását szolgáló finanszírozási eszköz létrehozásáról szóló, 2014.
március 11-i 235/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 85. o.).
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19 04. ALCÍM — VÁLASZTÁSI MEGFIGYELŐ MISSZIÓK (A DEMOKRÁCIA ÉS AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI ESZKÖZE) (folytatás)

19 04 51

A (2014 előtti) „Választási megfigyelő misszió” terület tevékenységeinek lezárása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

800 000

Kötelezettségvállalások

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

2 464 048

Kötelezettségvállalások

18 969,60

Kifizetések

19 769 923,92

Megjegyzések
Az előirányzat az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.
Jogalap
A demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítása finanszírozási eszközének (a demokrácia és az emberi jogok
európai eszköze) létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1889/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L
386., 2006.12.29., 1. o.).
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19 05. ALCÍM — HARMADIK ORSZÁGOKKAL FOLYTATOTT EGYÜTTMŰKÖDÉS A PARTNERSÉGI ESZKÖZ KERETÉBEN
Cím

Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK

Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

% 2014–2016.
évi kifizetések

Kifizetések

19 05

HARMADIK ORSZÁGOKKAL FOLYTATOTT
EGYÜTTMŰKÖDÉS A
PARTNERSÉGI ESZKÖZ
KERETÉBEN

19 05 01

Harmadik országokkal folytatott együttműködés az
uniós és a közös érdekek
előmozdítására és támogatására

4

105 652 000

59 400 000

102 720 000

41 392 773

107 120 157,43

221 427,43

0,37

Erasmus+ – Hozzájárulás a
Partnerségi Eszközből

4

14 730 000

13 417 336

11 708 000

9 210 362

8 807 832,—

0,—

0

A „Kapcsolatok és
együttműködés az iparosodott harmadik országokkal” terület fellépéseinek
(2007–2013) lezárása

4

19 05 20
19 05 51

19 05. alcím – Összesen

19 05 01

p.m.

9 908 800

p.m.

16 517 955

50,—

22 232 633,98

224,37

120 382 000

82 726 136

114 428 000

67 121 090

115 928 039,43

22 454 061,41

27,14

Harmadik országokkal folytatott együttműködés az uniós és a közös érdekek előmozdítására és támogatására
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

105 652 000

Kifizetések

59 400 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

102 720 000

Kifizetések

41 392 773

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

107 120 157,43

Kifizetések

221 427,43

Megjegyzések
Korábbi 19 05 01. jogcímcsoport és korábbi 19 05 77 02. jogcím
Az előirányzat az uniós és a kölcsönös érdekek előmozdítására és támogatására irányuló, a Partnerségi Eszköz keretén
belül harmadik országokkal, különösen azon fejlett és fejlődő országokkal folytatott együttműködés fedezésére szolgál,
amelyek egyre jelentősebb szerepet játszanak a nemzetközi ügyekben, így például a külpolitikában, a nemzetközi
gazdaságban és kereskedelemben, a multilaterális fórumokon, a globális kormányzásban és a globális kihívások
kezelésében, illetve ahol az Unió jelentős érdekekkel rendelkezik. Az együttműködés az Unió bilaterális, regionális
vagy multilaterális kapcsolatainak a globális kihívások kezeléséhez kapcsolódó támogatására irányuló, valamint az
„Európa 2020” stratégia nemzetközi dimenziójának megvalósítását, a kereskedelmi és beruházási lehetőségeket, a
nyilvános diplomáciát és a tájékoztatási tevékenységeket előmozdító intézkedéseket foglal magában.
Ezen előirányzatok egy része az „Északi és déli transzatlanti dimenziójú együttműködés” projekt végrehajtását is fedezi,
melynek célja az Atlanti-óceán északi és déli részén fekvő országokra kiterjedő, szélesebb körű transzatlanti párbeszéd
és együttműködés fokozása a közös globális kihívások kezelése érdekében. A cél a rövid és hosszabb távú, közös
célkitűzések megvalósíthatóságának vizsgálata olyan területeken, mint a gazdasági együttműködés, a globális
kormányzás, a fejlesztési együttműködés, az éghajlatváltozás, a biztonság és az energiaügy. Az előkészítő intézkedés a
háromoldalú párbeszédet, illetve akár egy kibővített atlanti párbeszédet hivatott erősíteni, és a szélesebb körű atlanti
közösség elképzelésének előmozdítására kell hogy szolgáljon.
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket –, valamint szervezetek vagy
természetes személyek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.
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19 05. ALCÍM — HARMADIK ORSZÁGOKKAL FOLYTATOTT EGYÜTTMŰKÖDÉS A PARTNERSÉGI ESZKÖZ KERETÉBEN (folytatás)

19 05 01

(folytatás)

Jogalap

A harmadik országokkal folytatott együttműködésre irányuló Partnerségi Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március
11-i 234/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 77. o.).

19 05 20

Erasmus+ – Hozzájárulás a Partnerségi Eszközből
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

14 730 000

Kifizetések

13 417 336

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

11 708 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

9 210 362

Kötelezettségvállalások

8 807 832,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések

Az előirányzat az Erasmus+ program felsőoktatással kapcsolatos nemzetközi dimenziójának végrehajtása érdekében az
e külső eszköz keretében biztosított technikai és pénzügyi segítségnyújtás fedezésére szolgál.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását
és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
A tagjelölt országok és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók, az engedélyezett
igazgatási kiadások és a programra meghatározott teljes előirányzat összegének arányában.

Jogalap

Az „Erasmus+” : elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról, valamint az 1719/2006/EK,
az 1720/2006/EK és az 1298/2008/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1288/2013/
EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 50. o.).
A harmadik országokkal folytatott együttműködésre irányuló Partnerségi Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március
11-i 234/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 77. o.).
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19 05 51

A „Kapcsolatok és együttműködés az iparosodott harmadik országokkal” terület fellépéseinek (2007–2013) lezárása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

9 908 800

Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

16 517 955

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

50,—

Kifizetések

22 232 633,98

Megjegyzések
Az előirányzat az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.
A tagállamok és más donor országok – mindkét esetben beleértve állami és félállami szerveiket – vagy nemzetközi
szervezetek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből a vonatkozó alap jogi
aktus szerint további előirányzatok nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az
igazgatási támogatási kiadások költségvetési sorba bevezetett összegeket minden operatív program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében sem haladják meg a
kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.
Jogalap
Az iparosodott és egyéb, magas jövedelmű országokkal és területekkel folytatott együttműködés finanszírozási
eszközének létrehozásáról szóló, 2006. december 21-i 1934/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 405., 2006.12.30., 41. o.).
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19 06. ALCÍM — AZ UNIÓ KÜLKAPCSOLATAIRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

19 06

AZ UNIÓ KÜLKAPCSOLATAIRÓL SZÓLÓ
TÁJÉKOZTATÁSI
TEVÉKENYSÉGEK

19 06 01

Az Unió külkapcsolatairól szóló tájékoztatási
tevékenységek
19 06. alcím –
Összesen

19 06 01

2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

%
2014–2016.
évi
kifizetések

PK

Kötelezettségvállalások

4

12 500 000 12 500 000 12 500 000 12 236 901 11 308 578,83 12 733 033,55

101,86

12 500 000 12 500 000 12 500 000 12 236 901 11 308 578,83 12 733 033,55

101,86

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Az Unió külkapcsolatairól szóló tájékoztatási tevékenységek
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

12 500 000

Kifizetések

12 500 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

12 500 000

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

12 236 901

11 308 578,83

Kifizetések

12 733 033,55

Megjegyzések
Az előirányzat az Unió külkapcsolatairól szóló tájékoztató tevékenységekkel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál. Az
e jogcímcsoport alá tartozó tájékoztató tevékenység két fő kategóriába sorolhatók: a központból eredő horizontális
tevékenységek és logisztikai támogatás, valamint uniós küldöttségek által a harmadik országokban és nemzetközi
szervezetek számára végzett tevékenységek.
A központból végrehajtott tevékenységek
— az Európai Unió látogatói programja (EUVP), amelyet az Európai Parlament és a Bizottság közösen hajt végre, a
küldöttségek által kiválasztott évi mintegy 170 résztvevőnek nyújt lehetőséget, hogy tapasztalatokat szerezzenek az
Európai Unióról, az Európai Parlamentnél és a Bizottságnál tett, testreszabott tematikus látogatások révén,
— az éves program részeként kiadványok előállítása és terjesztése prioritást élvező témákban,
— audiovizuális anyagok előállítása és terjesztése,
— elektronikus média (az internet és az elektronikus levelezési rendszerek) révén kézbesített információk fejlesztése,
— látogatások szervezése újságírói csoportok számára,
— az Európai Unió prioritásaival összhangban lévő tájékoztatási tevékenységek támogatása vezető véleményformálók
részére.
A Bizottság továbbra is finanszírozza a perzsa nyelven folytatott műsorszolgáltatást.
Az uniós küldöttségek által végzett decentralizált intézkedések a harmadik országokban és nemzetközi szervezetek számára
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19 06. ALCÍM — AZ UNIÓ KÜLKAPCSOLATAIRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK (folytatás)

19 06 01

(folytatás)
Az egyes régiók és egyes országok esetében meghatározott kommunikációs célkitűzésekkel összhangban az uniós
küldöttségek éves kommunikációs tervre tesznek javaslatot, amelyet a központ jóváhagyása után, a költségvetés
megfelelő rovatába illesztenek. Ez a terv a következő tevékenységeket tartalmazza:
— honlapok,
— a médiával való kapcsolatok (sajtókonferenciák, szemináriumok, rádióprogramok stb.),
— tájékoztató termékek (egyéb kiadványok, grafikus anyagok stb.),
— kulturális tevékenységeket is magában foglaló rendezvényszervezés,
— hírlevelek,
— tájékoztató kampányok.
Jogalap
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdésében szereplő, a Bizottság intézményi szintű előjogaiból eredő
feladat.
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20. CÍM
KERESKEDELEM
Az előirányzatok (2016 és 2015) és az egyenleg (2014) általános összegzése
Cím
Alcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

20 01

A „KERESKEDELEM” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL
KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK

90 416 392

90 416 392

99 317 115

99 317 115 106 016 405,13 106 016 405,13

20 02

KERESKEDELEMPOLITIKA

16 800 000

15 150 000

15 802 000

24 473 802

107 216 392

105 566 392

115 119 115

20. cím – Összesen

13 695 627,35

11 970 651,49

123 790 917 119 712 032,48 117 987 056,62
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KERESKEDELEM

20 01. ALCÍM — A „KERESKEDELEM” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

Az 1., 2., 3. és 5. jogcímcsoport részletezése a(z) XX 01. fejezetben található.
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

20 01

A „KERESKEDELEM” SZAKPOLITIKAI
TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

20 01 01

A „Kereskedelem” szakpolitikai
területen foglalkoztatott tisztviselőkkel
és ideiglenes alkalmazottakkal
kapcsolatos kiadások

PK

2016. évi előirányzatok 2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

20 01 01 01 Tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások – Központ

5,2

50 787 013

48 467 723

49 638 135,82

97,74

20 01 01 02 Tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások – Uniós
küldöttségek

5,2

13 507 444

22 159 178

20 959 963,49

155,17

64 294 457

70 626 901

70 598 099,31

109,80

20 01 01. jogcímcsoport – Részösszeg
20 01 02

A „Kereskedelem” szakpolitikai
területen foglalkoztatott külső munkatársakkal kapcsolatos és egyéb igazgatási
kiadások

20 01 02 01 Külső munkatársak – Központ

5,2

3 040 471

2 910 438

2 968 249,—

97,62

20 01 02 02 Külső munkatársak – Uniós küldöttségek

5,2

7 150 293

7 895 969

7 480 052,68

104,61

20 01 02 11 Egyéb igazgatási kiadások – Központ

5,2

4 273 367

4 307 259

4 303 845,21

100,71

20 01 02 12 Egyéb igazgatási kiadások – Uniós
küldöttségek

5,2

1 472 932

1 847 360

1 877 786,30

127,49

15 937 063

16 961 026

16 629 933,19

104,35

20 01 02. jogcímcsoport – Részösszeg
20 01 03

A „Kereskedelem” szakpolitikai terület
információs és kommunikációs technológiai eszközökkel és szolgáltatásokkal, valamint épületekkel kapcsolatos
kiadásai

20 01 03 01 Információs és kommunikációs technológiai eszközökkel és szolgáltatásokkal
kapcsolatos kiadások

5,2

3 241 282

3 077 024

3 567 810,48

110,07

20 01 03 02 Ingatlanok és kapcsolódó kiadások –
Uniós küldöttségek

5,2

6 943 590

8 652 164

15 220 562,15

219,20

20 01 03. jogcímcsoport – Részösszeg

10 184 872

11 729 188

18 788 372,63

184,47

20 01. alcím – Összesen

90 416 392

99 317 115

106 016 405,13

117,25
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20 01. ALCÍM — A „KERESKEDELEM” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

20 01 01

A „Kereskedelem” szakpolitikai területen foglalkoztatott tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos
kiadások

20 01 01 01

Tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások – Központ
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

50 787 013

20 01 01 02

2014. évi teljesítés

48 467 723

49 638 135,82

Tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások – Uniós küldöttségek
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

13 507 444

2014. évi teljesítés

22 159 178

20 959 963,49

20 01 02

A „Kereskedelem” szakpolitikai területen foglalkoztatott külső munkatársakkal kapcsolatos és egyéb igazgatási
kiadások

20 01 02 01

Külső munkatársak – Központ
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

3 040 471

20 01 02 02

2014. évi teljesítés

2 910 438

2 968 249,—

Külső munkatársak – Uniós küldöttségek
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

7 150 293

20 01 02 11

2014. évi teljesítés

7 895 969

7 480 052,68

Egyéb igazgatási kiadások – Központ
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

4 273 367

20 01 02 12

2014. évi teljesítés

4 307 259

4 303 845,21

Egyéb igazgatási kiadások – Uniós küldöttségek
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

1 472 932

2014. évi teljesítés

1 847 360

1 877 786,30
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20 01. ALCÍM — A „KERESKEDELEM” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

20 01 03

A „Kereskedelem” szakpolitikai terület információs és kommunikációs technológiai eszközökkel és szolgáltatásokkal,
valamint épületekkel kapcsolatos kiadásai

20 01 03 01

Információs és kommunikációs technológiai eszközökkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

3 241 282

20 01 03 02

2014. évi teljesítés

3 077 024

3 567 810,48

Ingatlanok és kapcsolódó kiadások – Uniós küldöttségek
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

6 943 590

2014. évi teljesítés

8 652 164

15 220 562,15
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20 02. ALCÍM — KERESKEDELEMPOLITIKA
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

PK Kötelezettségvállalások

20 02

KERESKEDELEMPOLITIKA

20 02 01

Külkereskedelmi kapcsolatok, a harmadik országok
piacaihoz való hozzáférést is
beleértve
4

20 02 03

Kereskedelemösztönző
segély – Multilaterális
kezdeményezések

20 02 77

Kísérleti projektek és
előkészítő intézkedések

20 02 77 01 Kísérleti projekt – Az
érdekelt felek részvételének
és az információhoz való
hozzáférés erősítése a kereskedelmi tárgyalások tekintetében

20 02. alcím – Összesen

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

12 000 000 10 500 000 11 000 000 15 173 757

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

%
2014–2016.
évi
kifizetések

Kifizetések

9 545 627,35

8 523 630,29

81,18

4 150 000,—

3 447 021,20

76,60

16 800 000 15 150 000 15 802 000 24 473 802 13 695 627,35 11 970 651,49

79,01

4

4 500 000

4 500 000

4

300 000

150 000

300 000

150 000

20 02 77. jogcímcsoport –
Részösszeg

20 02 01

2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

4 802 000

9 300 045

Külkereskedelmi kapcsolatok, a harmadik országok piacaihoz való hozzáférést is beleértve
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

12 000 000

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

10 500 000

11 000 000

Kifizetések

15 173 757

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

9 545 627,35

Kifizetések

8 523 630,29

Megjegyzések
Az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
Folyamatban lévő és új több- és kétoldalú kereskedelmi tárgyalások folytatását támogató tevékenységek
Olyan tevékenységek, amelyek célja az Unió tárgyalási pozíciójának erősítése a folyamatban lévő többoldalú kereskedelmi tárgyalásokban (a dohai fejlesztési menetrend keretében), valamint a folyamatban lévő és az új kétoldalú és
regionális kereskedelmi tárgyalásokban annak biztosítása érdekében, hogy átfogó és a legújabb ismereteken alapuló
szakértői vélemények szolgáljanak az Unió politikai koncepciójának alapjául, továbbá koalíciók építése ezek sikeres
megvalósítására, beleértve az alábbiakat:
— a szakpolitika és a tárgyalási pozíciók előkészítésével, valamint az új kereskedelmi tárgyalások lebonyolításával
kapcsolatos találkozók, konferenciák és szemináriumok,
— következetes és átfogó kommunikációs és információs stratégia kidolgozása és megvalósítása, előmozdítva az Unió
kereskedelempolitikáját és növelve az Unió kereskedelempolitikájának részleteivel és célkitűzéseivel, valamint a
folyamatban lévő tárgyalásokon a tárgyalási pozíciókkal kapcsolatos tudatosságot, az Unión belül és kívül egyaránt,
— tájékoztatási tevékenységek és szemináriumok állami és nem állami szereplők (ideértve a civil társadalom és az
üzleti élet szereplőit is) számára, a folyamatban lévő tárgyalások állásának és a létrejött megállapodások végrehajtásának ismertetése céljából.
A kereskedelmi megállapodásokkal és politikákkal kapcsolatos tanulmányok, értékelések és hatásvizsgálatok
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20 02. ALCÍM — KERESKEDELEMPOLITIKA (folytatás)

20 02 01

(folytatás)
Olyan tevékenységek, amelyek célja annak biztosítása, hogy az Unió kereskedelempolitikája előzetes és utólagos
értékelések eredményein alapuljon, illetve ezeket megfelelően figyelembe vegye, beleértve az alábbiakat:
— a lehetséges új jogalkotási javaslatokra irányuló hatásvizsgálatok és a folyamatban lévő tárgyalások támogatására
irányuló fenntarthatósági hatásvizsgálatok, amelyek célja a kereskedelmi tárgyalások fenntartható fejlődésre
gyakorolt hatásának a felmérése, és, ha szükséges, javaslattétel kísérő intézkedésekre meghatározott országok vagy
szektorok számára adódó bármely kedvezőtlen eredmény elleni fellépés érdekében,
— a Kereskedelmi Főigazgatóság politikáinak és gyakorlatainak a Kereskedelmi Főigazgatóság többéves értékelési
programjának keretében elvégzendő értékelése,
— a folyamatban lévő tárgyalásokkal és létrejött megállapodásokkal, szakpolitikai fejleményekkel és kereskedelmi
vitákkal kapcsolatos szakértői, jogi és gazdasági tanulmányok.
Kereskedelemmel kapcsolatos technikai segítségnyújtás, képzés és egyéb kapacitásépítő fellépés harmadik országok számára
A harmadik országok nemzetközi, bilaterális vagy biregionális kereskedelmi tárgyalásokon való részvétellel, a
nemzetközi kereskedelmi megállapodások végrehajtásával, valamint a világkereskedelmi rendszerben való részvétellel
kapcsolatos kapacitásának megerősítését célzó fellépések, többek között:
— képzést és kapacitásépítést tartalmazó projektek az ország tisztviselőinek és szereplőinek fejlesztése céljából, főleg az
egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedések területén,
— fejlődő országok állampolgárai számára kereskedelmi ügyekben való tudatosság és szakértelem kiépítését célzó
fórumokon és konferenciákon való részvételük költségeinek a visszatérítése,
— az Export Helpdesk kezelése, működtetése, továbbfejlesztése és előmozdítása. Az Export Helpdesk szolgáltatás
tájékoztatást nyújt a partnerországok kereskedelmi ágazata számára az uniós piacokra való bejutással kapcsolatban,
valamint elősegíti a kereskedelmi ágazat számára a nemzetközi kereskedelmi rendszer nyújtotta piacrajutási
lehetőségek kiaknázását,
— a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) és egyéb multilaterális szervezetek – különösen a WTO vagyonkezelői alapok
– fórumán a dohai fejlesztési menetrend keretében szervezett kereskedelemmel kapcsolatos technikai segítségnyújtási programok.
Az Unió piacrajutási stratégiájának a végrehajtását támogató, piaci hozzáféréssel kapcsolatos intézkedések
Az Unió piacrajutási stratégiáját támogató tevékenységek, amelyek célja a kereskedelmi akadályok elhárítása vagy
csökkentése, a harmadik országokban meglévő kereskedelmi korlátozások kimutatása, és ahol indokolt, a kereskedelmi
korlátok megszüntetése. E tevékenységek közé az alábbiak tartozhatnak:
— az interneten a gazdasági szakemberek rendelkezésére álló piacrajutási adatbázis karbantartása, üzemeltetése és
továbbfejlesztése, felsorolva az uniós exportokat és az uniós exportőröket érintő kereskedelmi korlátokat és egyéb
információkat; a szükséges információk beszerzése, adatok és dokumentáció ehhez az adatbázishoz,
— a tárgyalásokra való felkészüléssel kapcsolatosan a legfontosabb piacokon a kereskedelmet akadályozó korlátozások
speciális elemzése, beleértve annak elemzését, hogy külső országok miként hajtják végre a nemzetközi kereskedelmi
egyezmények szerinti kötelezettségeiket,
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— konferenciák, szemináriumok és egyéb tájékoztatási tevékenységek (pl. tanulmányok, információs csomagok, kiadványok és szórólapok előállítása és terjesztése), amelyek a vállalkozások, a tagállamok tisztviselői és más szereplők
számára tájékoztatást nyújtanak a kereskedelmi akadályokról és azokról a kereskedelempolitikai eszközökről,
amelyek célja az Unió védelme a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal – mint a dömping vagy az
exporttámogatások – szemben,
— az európai ipar támogatása specifikusan piacrajutási kérdésekre irányuló tevékenységek szervezése céljából.
A meglévő szabályok végrehajtását és a kereskedelmi kötelezettségek felügyeletét támogató tevékenységek
Meglévő kereskedelmi megállapodások végrehajtását és ezen megállapodások hatékony végrehajtását lehetővé tevő
kapcsolódó rendszerek alkalmazását, valamint harmadik országokban a szabályok betartását ellenőrző látogatásokat és
vizsgálatokat támogató tevékenységek, beleértve az alábbiakat:
— a kettős felhasználású termékek exportellenőrzése területén meglévő uniós jogszabályok végrehajtását támogató
információcsere, képzés, szemináriumok és kommunikációs tevékenységek,
— olyan kereskedelemvédelmi vizsgálatok keretében végzett vizsgálatokat elősegítő tevékenységek, amelyek célja
megvédeni az uniós termelőket a harmadik országok által folytatott azon tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben (dömpingellenes, szubvencióellenes és védintézkedési eszközök), amelyek kárt okozhatnak az Unió
gazdaságának. Az intézkedések különösen a következőkre összpontosulnak: védelmi tevékenységeket támogató
informatikai rendszerek fejlesztése, karbantartása, üzemeltetése és biztonsága, kommunikációs eszközök előállítása,
jogi szolgáltatások vásárlása harmadik országokban és szakértői tanulmányok folytatása,
— a hatályos kereskedelmi megállapodások végrehajtását felügyelő tanácsadó csoportokat támogató tevékenységek. Ez
magában foglalja a tagok és szakértők utazási és szállásköltségeinek finanszírozását,
— olyan tevékenységek, amelyek az Unió külkereskedelmi politikáját kívánják előmozdítani a kulcsfontosságú civil
társadalmi véleményformálókkal és érdekelt felekkel – ideértve a kis- és középvállalkozásokat is – külkereskedelmi
kérdésekben folytatott strukturált párbeszéd révén,
— a kereskedelmi megállapodások előmozdításával és kommunikációjával kapcsolatos tevékenységek, az Unión belül
és a partnerországokban egyaránt. Ennek megvalósítása elsősorban audiovizuális, elektronikus és grafikus segédanyagok, valamint nyomtatott kiadványok előállításával és terjesztésével, kereskedelmi médiára és adatbázisokra való
előfizetéssel, a kommunikációs anyagok nem uniós nyelvekre történő lefordításával, a médiát célzó fellépésekkel –
ideértve új sajtótermékeket is – történik,
— a „Kereskedelem” szakpolitikai terület operatív tevékenységeit támogató olyan informatikai rendszerek fejlesztése,
karbantartása és üzemeltetése, mint például: az integrált statisztikai adatbázis (ISDB), a kettős felhasználású
termékekkel kapcsolatos e-rendszer, a piacrajutási adatbázis (Market Access Database), az Export Helpdesk, az
exporthitel adatbázis (Export Credit Database), a SIGL és SIGL Wood rendszerek, civiltársadalmi platform és
eszközök a kereskedelmi megállapodások nyomon követésére és támogatására.
A meglévő kereskedelmi egyezmények végrehajtásához szükséges jogi és egyéb szakértői segítség
Olyan tevékenységek, amelyek célja annak biztosítása, hogy az Unió kereskedelmi partnerei ténylegesen elfogadják és
betartsák a Kereskedelmi Világszervezet, egyéb többoldalú és kétoldalú megállapodások keretében rájuk háruló kötelezettségeket, beleértve az alábbiakat:
— szakértői tanulmányok, beleértve az ellenőrző szemléket, továbbá a szakvizsgálatokat, valamint a szemináriumokat
arról, hogy külső országok miként hajtják végre a nemzetközi kereskedelmi megállapodások alapján rájuk háruló
kötelezettségeiket,
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— jogi szaktanácsadás, különösen külföldi joggal kapcsolatos kérdésekben, amely szükséges ahhoz, hogy az Unió
számára elősegítse álláspontjának megvédését a WTO előtti vitarendezési ügyekben, egyéb szakértői tanulmányok a
WTO előtti vitás ügyek rendezésére való felkészülésben, valamint azok irányításában és nyomon követésében,
— az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikke alapján megkötött nemzetközi megállapodások végrehajtásával adódó vitákkal kapcsolatban az Uniónál felmerült, választott bírósági, jogi tanácsadási és egyéb költségek.
A befektető és az állami viták nemzetközi megállapodások alapján történő rendezése
A következő kiadások az alábbiak támogatására szolgálnak:
— az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikke alapján kötött nemzetközi megállapodások végrehajtásából adódó vitákkal kapcsolatban az Uniónál felmerült, választott bírósági, jogi tanácsadási és egyéb költségek,
— az ilyen nemzetközi megállapodásokkal összefüggésben valamely befektetőnek történő kifizetés jogerős ítélet vagy
egyezség alapján.
A kereskedelempolitikát támogató tevékenységek
Az előirányzat az e jogcímcsoport alá tartozó program vagy intézkedések célkitűzéseinek eléréséhez közvetlenül
kapcsolódó fordításokkal, sajtóeseményekkel, tájékoztatással és kiadványokkal kapcsolatos általános kiadások, valamint
minden más technikai és igazgatási jellegű segítségnyújtáshoz kapcsolódó kiadás fedezésére szolgál, kivéve a Bizottság
által eseti jellegű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett olyan hatósági feladatokat, mint például a Kereskedelmi Főigazgatóság és a kereskedelmi biztos weboldalának karbantartása.
A befektető és az állam közötti vitarendezéshez kapcsolódó pénzügyi felelősségek Unió általi kezelésével összefüggésben keletkező bevételekből a költségvetési rendelet 21. cikkének (4) bekezdésével összhangban további előirányzatok
nyújthatók.
Az előirányzat egy része egy átfogó kommunikációs megközelítés fedezésére szolgál, amelynek célja a közvélemény és
az összes érdekelt fél megszólítása, és a lehető legnagyobb fokú átláthatóság biztosítása a Kereskedelmi Főigazgatóság
tevékenységeit illetően, különös tekintettel a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségre. Ebbe beletartozik az
érdekelt felek bevonását és a párbeszédet célzó események szervezése, úgymint sajtóesemények vagy az érdekelt felek
számára szervezett események, információk közzététele, fordítások készítése, konzultációk, nyomon követés és az e
jogcímcsoport alá tartozó tevékenységek célkitűzésének megvalósításához közvetlenül kapcsolódó kiadványok
készítése, valamint minden más technikai és igazgatási jellegű segítségnyújtáshoz kapcsolódó kiadás fedezése, kivéve a
Bizottság által eseti jellegű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett olyan hatósági feladatokat, mint például a
Kereskedelmi Főigazgatóság és a kereskedelmi biztos weboldalának karbantartása. Az átlátható, sikeres és átfogó
kereskedelempolitikához elengedhetetlenek a közvélemény és valamennyi érdekelt fél bevonását célzó tevékenységek.

Jogalap
Az Energia Charta Egyezmény, valamint az energiahatékonyságról és a kapcsolódó környezeti vonatkozásokról szóló
Energia Charta Jegyzőkönyv Európai Közösségek általi elfogadásáról szóló, 1997. szeptember 23-i 98/181/EK, ESZAK,
Euratom tanácsi és bizottsági határozat (HL L 69., 1998.3.9., 1. o.).
A Közösség piacrajutási stratégiájával kapcsolatos tevékenységeknek a Bizottság által történő végrehajtásáról szóló,
1998. szeptember 24-i 98/552/EK tanácsi határozat (HL L 265., 1998.9.30., 31. o.).
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BIZOTTSÁG
20. CÍM — KERESKEDELEM

20 02. ALCÍM — KERESKEDELEMPOLITIKA (folytatás)

20 02 01

(folytatás)
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdésében szereplő, a Bizottság intézményi szintű előjogaiból eredő
feladat.

20 02 03

Kereskedelemösztönző segély – Multilaterális kezdeményezések
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

4 500 000

Kifizetések

4 500 000

Kötelezettségvállalások

4 802 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

9 300 045

Kötelezettségvállalások

4 150 000,—

Kifizetések

3 447 021,20

Megjegyzések
Az előirányzat a fejlődő országoknak a multilaterális kereskedelmi rendszerben és a regionális kereskedelmi rendszerekben történő hatékony részvételre, valamint kereskedelmi teljesítményük javítására való képességének
megerősítésére irányuló kereskedelmi vonatkozású segítségnyújtás területéhez tartozó többoldalú programok és
kezdeményezések támogatására szolgál.
Az előirányzatból finanszírozott kezdeményezések és programok az alábbi tevékenységeket fogják támogatni:
Segítségnyújtás a kereskedelempolitikához, a tárgyalásokon való részvételhez, valamint a kereskedelmi megállapodások és a
kereskedelmi vonatkozású megállapodások végrehajtásához
A fejlődő országok saját kereskedelmi politikájuk kialakítására és a kereskedelempolitikában részt vevő intézmények
megerősítésére való képességének megerősítését szolgáló tevékenységek, többek között átfogó és aktualizált kereskedelmi beszámolók készítése, valamint a kereskedelem gazdasági növekedéssel és fejlesztéssel kapcsolatos politikáikba
történő integrálásának elősegítése.
A fejlődő országoknak a kereskedelmi és beruházási tárgyalásokon való hatékony részvétellel, a kereskedelmi és
beruházási megállapodások végrehajtásával, valamint a nyomonkövetési feladatok végrehajtásával kapcsolatos – többek
között a kereskedelem és a fenntartható fejlődés munkaerő-piaci és környezetvédelmi vonatkozásaira is kiterjedő –
képességének megerősítésére irányuló fellépések.
Kutatás a politikai döntéshozóknak nyújtott tanácsadás céljából, hogy miként lehet legjobban biztosítani a fejlődő
országok kistermelői és munkavállalói sajátos érdekeinek valamennyi politikai területen való megjelenését, valamint a
termelők világpiachoz való hozzáférését elősegítő környezet kialakítását.
A segítségnyújtás elsődleges célpontja az állami szektor, de kiterjedhet a vállalati társadalmi felelősségvállalás, valamint a
tisztességes kereskedelem támogatását célzó kezdeményezésekre is.
Kereskedelemfejlesztés
A kínálati oldali korlátozások könnyítését célzó fellépések, amelyek közvetlen hatást gyakorolnak a fejlődő országoknak
a nemzetközi kereskedelmi potenciál – különösen a magánszektor fejlesztése – kihasználására vonatkozó képességére.
Az előirányzat kiegészíti az Unió földrajzi programjait, és csak olyan többoldalú kezdeményezések és programok
finanszírozhatók belőle, amelyek valódi hozzáadott értéket jelentenek az Unió földrajzi programjaihoz képest.
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BIZOTTSÁG
20. CÍM — KERESKEDELEM

20 02. ALCÍM — KERESKEDELEMPOLITIKA (folytatás)

20 02 03

(folytatás)
A Bizottság éves jelentést nyújt be a végrehajtásról és az elért eredményekről, valamint a kereskedelemösztönző segélyek
keretén belüli segítségnyújtás legfőbb következményeiről és hatásairól. A Bizottság tájékoztatást nyújt az Unió általános
költségvetéséből finanszírozott valamennyi kereskedelemösztönző segély teljes összegéről, továbbá a kereskedelemösztönző segélynek a „kereskedelmi vonatkozású segítségnyújtáson” belüli teljes összegéről.
Jogalap
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdésében szereplő, a Bizottság intézményi szintű előjogaiból eredő
feladat.

20 02 77

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

20 02 77 01

Kísérleti projekt – Az érdekelt felek részvételének és az információhoz való hozzáférés erősítése a kereskedelmi
tárgyalások tekintetében
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

300 000

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

150 000

Megjegyzések
Ez a kísérleti projekt megerősíti és javítja a Bizottság arra irányuló erőfeszítéseit, hogy a kereskedelmi tárgyalásokba
bevonja az érdekelt feleket és biztosítsa a tárgyalásokkal kapcsolatos információkhoz való hozzáférést. Ez a legégetőbb
feladat a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségről szóló tárgyalások tekintetében. A projekt a Kereskedelmi
Főigazgatóság tevékenységei, különösen pedig a TTIP tekintetében a legnagyobb átláthatóság biztosítása mellett vonja be
a közvéleményt és az érdekelt feleket, . Ebbe beletartozik fordítások készítése, az érdekelt felek bevonását és a
párbeszédet célzó események – többek között sajtóesemények vagy az érdekelt felek számára szervezett események –
szervezése, információk közzététele, konzultációk, a nyomon követésről szóló kiadványok.
A Kereskedelmi Főigazgatóságnak Brüsszelen kívül, azaz a tagállamokban is aktívabban be kell tudnia vonni az érdekelt
feleket. Az információkat hatékonyabban kell hozzáférhetővé tenni és az érdekelt felek, köztük az uniós polgárok
figyelmébe ajánlani. Hatalmas mennyiségű információ áll rendelkezésre, de nem mindig könnyű az információkhoz való
hozzáférés és azok megtalálása.
E projekt kiterjed az online és az off line kezdeményezésekre egyaránt.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
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BIZOTTSÁG
21. CÍM — NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS FEJLESZTÉS

21. CÍM
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS FEJLESZTÉS
Az előirányzatok (2016 és 2015) és az egyenleg (2014) általános összegzése
Cím
Alcím

21 01

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

A „NEMZETKÖZI
EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS
FEJLESZTÉS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL
KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

259 803 477

386 194 747,68

Kifizetések

278 939 686

278 939 686

259 803 477

2 552 086 343

2 664 054 161

2 378 571 901

A DEMOKRÁCIA ÉS AZ
EMBERI JOGOK
EURÓPAI ESZKÖZE

130 293 231

133 614 523

130 166 185

113 853 650

132 782 368,05

127 991 318,56

A STABILITÁS ÉS A BÉKE
ELŐSEGÍTÉSÉT
SZOLGÁLÓ ESZKÖZ –
GLOBÁLIS ÉS A
RÉGIÓKON ÁTNYÚLÓ,
VALAMINT KIALAKULÓBAN LÉVŐ FENYEGETÉSEK

64 393 076

84 811 328

64 000 000

47 852 049

82 260 565,61

48 161 919,91

21 06

NUKLEÁRIS
BIZTONSÁGI
EGYÜTTMŰKÖDÉSI
ESZKÖZ

70 369 456

95 554 028

59 740 640

58 767 211

29 346 872,—

46 847 849,41

21 07

AZ EURÓPAI UNIÓ–
GRÖNLAND PARTNERSÉG

31 130 000

34 601 717

30 698 715

33 637 321

24 569 471,—

17 042 028,—

FEJLESZTÉS ÉS
EGYÜTTMŰKÖDÉS
VILÁGSZERTE

34 762 000

33 255 980

35 638 000

34 887 896

37 154 565,79

24 801 270,41

23 058 234

1 036,61

11 662 457,30

21 02

21 04

21 05

21 08

21 09

FEJLESZTÉSI
EGYÜTTMŰKÖDÉSI
ESZKÖZ (DCI)

AZ IPAROSODOTT
ORSZÁGOKKAL VALÓ
EGYÜTTMŰKÖDÉS
ESZKÖZE (ICI+
PROGRAM) KERETÉBEN
VÉGREHAJTOTT
TEVÉKENYSÉGEK
LEZÁRÁSA
21. cím – Összesen

—
3 161 973 792

21 052 357
3 345 883 780

—
2 958 618 918

386 194 747,68

2 077 785 314 2 268 134 855,41 1 699 350 375,33

2 649 645 152 2 960 444 482,15 2 362 051 966,60
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BIZOTTSÁG
21. CÍM — NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS FEJLESZTÉS

21. CÍM
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS FEJLESZTÉS

21 01. ALCÍM — A „NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS FEJLESZTÉS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK

Az 1., 2., 3. és 5. jogcímcsoport részletezése a(z) XX 01. fejezetben található.
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

21 01

A „NEMZETKÖZI
EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS
FEJLESZTÉS” SZAKPOLITIKAI
TERÜLETTEL KAPCSOLATOS
IGAZGATÁSI KIADÁSOK

21 01 01

A „Nemzetközi együttműködés és
fejlesztés” szakpolitikai területen
foglalkoztatott tisztviselőkkel és
ideiglenes alkalmazottakkal
kapcsolatos kiadások

PK

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

21 01 01 01 Tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások
– Központ

5,2

65 266 714

63 541 256

63 213 259,86

96,85

21 01 01 02 Tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások
– Uniós küldöttségek

5,2

78 479 959

70 232 286

69 997 705,08

89,19

143 746 673

133 773 542

133 210 964,94

92,67

21 01 01. jogcímcsoport –
Részösszeg
21 01 02

A „Nemzetközi együttműködés és
fejlesztés” szakpolitikai területen
foglalkoztatott külső munkatársakkal kapcsolatos és egyéb
igazgatási kiadások

21 01 02 01 Külső munkatársak – Központ

5,2

2 527 766

2 900 417

3 013 928,—

119,23

21 01 02 02 Külső munkatársak – Uniós
küldöttségek

5,2

2 703 892

1 767 753

1 639 383,60

60,63

21 01 02 11 Egyéb igazgatási kiadások –
Központ

5,2

4 371 601

5 760 617

6 064 667,—

138,73

21 01 02 12 Egyéb igazgatási kiadások – Uniós
küldöttségek

5,2

3 749 284

3 604 438

3 729 124,99

99,46

13 352 543

14 033 225

14 447 103,59

108,20

4 165 392

4 033 983

4 517 075,48

108,44

21 01 02. jogcímcsoport –
Részösszeg
21 01 03

A „Nemzetközi együttműködés és
fejlesztés” szakpolitikai terület
információs és kommunikációs
technológiai eszközökkel és szolgáltatásokkal, valamint ingatlanokkal kapcsolatos kiadásai

21 01 03 01 Információs és kommunikációs
technológiai eszközökkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások

5,2
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BIZOTTSÁG
21. CÍM — NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS FEJLESZTÉS

21 01. ALCÍM — A „NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS FEJLESZTÉS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK (folytatás)
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

21 01 03

Megnevezés

PK

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

(folytatás)

21 01 03 02 Ingatlanok és kapcsolódó kiadások
– Uniós küldöttségek

5,2

21 01 03. jogcímcsoport –
Részösszeg
21 01 04

2016. évi előirányzatok

17 674 595

14 443 042

26 292 585,81

148,76

21 839 987

18 477 025

30 809 661,29

141,07

A „Nemzetközi együttműködés és
fejlesztés” szakpolitikai terület
tevékenységeihez és programjaihoz kapcsolódó támogatási
kiadások

21 01 04 01 Fejlesztési Együttműködési Eszköz
(DCI) – Támogatási kiadások

4

83 880 954

77 916 396

99 912 754,31

119,11

21 01 04 03 A demokrácia és emberi jogok
európai eszköze (EIDHR) – Támogatási kiadások

4

9 899 061

9 805 929

10 340 810,—

104,46

21 01 04 04 A stabilitás és a béke elősegítését
szolgáló eszköz támogatási
kiadásai

4

2 206 924

2 100 000

2 144 504,50

97,17

21 01 04 05 Nukleáris Biztonsági
Együttműködési Eszköz (INSC) –
Támogatási kiadások

4

1 432 544

1 418 360

1 200 000,—

83,77

21 01 04 06 Az Európai Unió–Grönland partnerséghez kapcsolódó támogatási
kiadások

4

249 000

244 000

245 818,60

98,72

21 01 04 07 Európai Fejlesztési Alap (EFA) –
Támogatási kiadások

4

p.m.

p.m.

21 01 04 08 A Bizottság által kezelt vagyonkezelői alapokhoz kapcsolódó
támogatási kiadások

4

p.m.

p.m.

21 01 04. jogcímcsoport –
Részösszeg
21 01 06

91 796 120,45

97 668 483

91 484 685

205 640 007,86

210,55

2 332 000

2 035 000

2 087 010,—

89,49

21 01 06. jogcímcsoport –
Részösszeg

2 332 000

2 035 000

2 087 010,—

89,49

21 01. alcím – Összesen

278 939 686

259 803 477

386 194 747,68

138,45

Végrehajtó ügynökségek

21 01 06 01 Oktatási, Audiovizuális és
Kulturális Végrehajtó Ügynökség –
Hozzájárulás a Fejlesztési
Együttműködési Eszközből (DCI-k)

4
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BIZOTTSÁG
21. CÍM — NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS FEJLESZTÉS

21 01. ALCÍM — A „NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS FEJLESZTÉS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK (folytatás)

21 01 01

A „Nemzetközi együttműködés és fejlesztés” szakpolitikai területen foglalkoztatott tisztviselőkkel és ideiglenes
alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

21 01 01 01

Tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások – Központ
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

65 266 714

21 01 01 02

2014. évi teljesítés

63 541 256

63 213 259,86

Tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások – Uniós küldöttségek
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

78 479 959

2014. évi teljesítés

70 232 286

69 997 705,08

21 01 02

A „Nemzetközi együttműködés és fejlesztés” szakpolitikai területen foglalkoztatott külső munkatársakkal
kapcsolatos és egyéb igazgatási kiadások

21 01 02 01

Külső munkatársak – Központ
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

2 527 766

21 01 02 02

2014. évi teljesítés

2 900 417

3 013 928,—

Külső munkatársak – Uniós küldöttségek
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2 703 892

21 01 02 11

2014. évi teljesítés

1 767 753

1 639 383,60

Egyéb igazgatási kiadások – Központ
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

4 371 601

21 01 02 12

2014. évi teljesítés

5 760 617

6 064 667,—

Egyéb igazgatási kiadások – Uniós küldöttségek
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

3 749 284

2014. évi teljesítés

3 604 438

3 729 124,99
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21 01. ALCÍM — A „NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS FEJLESZTÉS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK (folytatás)

21 01 03

A „Nemzetközi együttműködés és fejlesztés” szakpolitikai terület információs és kommunikációs technológiai
eszközökkel és szolgáltatásokkal, valamint ingatlanokkal kapcsolatos kiadásai

21 01 03 01

Információs és kommunikációs technológiai eszközökkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

4 165 392

21 01 03 02

2014. évi teljesítés

4 033 983

4 517 075,48

Ingatlanok és kapcsolódó kiadások – Uniós küldöttségek
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

17 674 595

14 443 042

2014. évi teljesítés

26 292 585,81

21 01 04

A „Nemzetközi együttműködés és fejlesztés” szakpolitikai terület tevékenységeihez és programjaihoz kapcsolódó
támogatási kiadások

21 01 04 01

Fejlesztési Együttműködési Eszköz (DCI) – Támogatási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

83 880 954

2015. évi előirányzatok

77 916 396

2014. évi teljesítés

99 912 754,31

Megjegyzések
Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:
— technikai és igazgatási jellegű segítségnyújtáshoz kapcsolódó kiadások, kivéve a Bizottság által a kedvezményezettek
és a Bizottság kölcsönös előnyét szolgáló eseti jellegű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett hatósági
feladatokat,
— a központ azon külső munkatársaival (szerződéses alkalmazottakkal, kirendelt nemzeti szakértőkkel vagy kölcsönmunkaerővel) kapcsolatos kiadások, akik a tervek szerint átveszik a korábban a felszámolt technikai segítségnyújtási
irodákra bízott feladatokat. A központ külső munkatársaival kapcsolatos kiadások felső határa 7 549 714 EUR. Ez a
becslés egy olyan előzetes, emberévenkénti éves egységköltségen alapul, amelyből 93 % az adott személyzet
fizetését, 7 % pedig az ebből a költségvetési sorból finanszírozott külső munkatársakkal kapcsolatos képzés,
értekezletek, kiküldetés, valamint informatika és távközlés további költségeit fedezi,
— a harmadik országokban működő uniós küldöttségekhez delegált programirányítással vagy a felszámolt technikai
segítségnyújtási irodák feladatainak belső átvételével összefüggésben uniós küldöttségeken foglalkoztatott külső
munkatársakkal (szerződéses alkalmazottakkal, helyi alkalmazottakkal, kirendelt nemzeti szakértőkkel) kapcsolatos
kiadások, valamint azok a további logisztikai és infrastrukturális költségek – képzések, értekezletek, kiküldetések
költségei, valamint bérleti költségek – is, amelyek közvetlenül az e jogcím alá tartozó előirányzatokból fizetett, a
küldöttségeknél dolgozó külső munkatársak jelenlétéből erednek,

2016.2.24.
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L 48/1301

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
21. CÍM — NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS FEJLESZTÉS

21 01. ALCÍM — A „NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS FEJLESZTÉS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK (folytatás)

21 01 04

(folytatás)

21 01 04 01

(folytatás)
— a program célkitűzéseinek eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tanulmányokkal, szakértői találkozókkal, információs
rendszerekkel, figyelemfelkeltéssel, képzéssel, előkészítéssel, a tapasztalatok és a bevált gyakorlatok megosztásával és
kiadványokkal kapcsolatos kiadások, valamint minden más igazgatási vagy technikai jellegű segítségnyújtás,
— a releváns kérdésekre vonatkozó kutatási tevékenységek, valamint azok terjesztése,
— tájékoztatás nyújtásához és kommunikációs tevékenységekhez, többek között a kommunikációs stratégiák kialakításához és az Unió politikai prioritásainak belső kommunikációjához kapcsolódó kiadások.
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket –, valamint szervezetek vagy
természetes személyek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.
Az előirányzat a 21 02. alcím szerinti támogatási kiadásokat fedezi.

21 01 04 03

A demokrácia és emberi jogok európai eszköze (EIDHR) – Támogatási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

9 899 061

2014. évi teljesítés

9 805 929

10 340 810,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— technikai és igazgatási jellegű segítségnyújtáshoz kapcsolódó kiadások, kivéve a Bizottság által a kedvezményezettek
és a Bizottság kölcsönös előnyét szolgáló eseti jellegű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett hatósági
feladatokat,
— a központ azon külső munkatársaival (szerződéses alkalmazottakkal, kirendelt nemzeti szakértőkkel vagy kölcsönmunkaerővel) kapcsolatos kiadások, akik a tervek szerint átveszik a korábban a felszámolt technikai segítségnyújtási
irodákra bízott feladatokat. A központ külső munkatársaival kapcsolatos kiadások felső határa 1 613 273 EUR. Ez a
becslés egy olyan előzetes, emberévenkénti éves egységköltségen alapul, amelyből 95 % az adott személyzet
fizetését, 5 % pedig az ebből a költségvetési sorból finanszírozott külső munkatársakkal kapcsolatos képzés,
értekezletek, kiküldetés, valamint informatika és távközlés további költségeit fedezi,

L 48/1302
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
21. CÍM — NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS FEJLESZTÉS

21 01. ALCÍM — A „NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS FEJLESZTÉS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK (folytatás)

21 01 04

(folytatás)

21 01 04 03

(folytatás)
— a harmadik országokban működő uniós küldöttségekhez delegált programirányítással vagy a felszámolt technikai
segítségnyújtási irodák feladatainak belső átvételével összefüggésben uniós küldöttségeken foglalkoztatott külső
munkatársakkal (szerződéses alkalmazottakkal, helyi alkalmazottakkal, kirendelt nemzeti szakértőkkel) kapcsolatos
kiadások, valamint azok a további logisztikai és infrastrukturális költségek – képzések, értekezletek, kiküldetések
költségei, valamint bérleti költségek – is, amelyek közvetlenül az e jogcím alá tartozó előirányzatokból fizetett, a
küldöttségeknél dolgozó külső munkatársak jelenlétéből erednek,
— a program célkitűzéseinek eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tanulmányokkal, szakértői találkozókkal, információs
rendszerekkel, figyelemfelkeltéssel, képzéssel, előkészítéssel, a tapasztalatok és a bevált gyakorlatok megosztásával és
kiadványokkal kapcsolatos kiadások, valamint minden más igazgatási vagy technikai jellegű segítségnyújtás,
— a releváns kérdésekre vonatkozó kutatási tevékenységek, valamint azok terjesztése,
— tájékoztatás nyújtásához és kommunikációs tevékenységekhez, többek között a kommunikációs stratégiák kialakításához és az Unió politikai prioritásainak belső kommunikációjához kapcsolódó kiadások.
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket –, valamint szervezetek vagy
természetes személyek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.
Az előirányzat a 21 04. alcím szerinti támogatási kiadásokat fedezi.

21 01 04 04

A stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz támogatási kiadásai
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2 206 924

2014. évi teljesítés

2 100 000

2 144 504,50

Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— technikai és igazgatási jellegű segítségnyújtáshoz kapcsolódó kiadások, kivéve a Bizottság által a kedvezményezettek
és a Bizottság kölcsönös előnyét szolgáló eseti jellegű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett hatósági
feladatokat,

2016.2.24.

HU

L 48/1303

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
21. CÍM — NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS FEJLESZTÉS

21 01. ALCÍM — A „NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS FEJLESZTÉS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK (folytatás)

21 01 04

(folytatás)

21 01 04 04

(folytatás)
— a harmadik országokban működő uniós küldöttségekhez delegált programirányítással vagy a felszámolt technikai
segítségnyújtási irodák feladatainak belső átvételével összefüggésben uniós küldöttségeken foglalkoztatott külső
munkatársakkal (szerződéses alkalmazottakkal, helyi alkalmazottakkal, kirendelt nemzeti szakértőkkel) kapcsolatos
kiadások, valamint azok a további logisztikai és infrastrukturális költségek – képzések, értekezletek, kiküldetések
költségei, információtechnológiai és távközlési költségek, valamint bérleti költségek – is, amelyek közvetlenül az e
jogcím alá tartozó előirányzatokból fizetett, a küldöttségeknél dolgozó külső munkatársak jelenlétéből erednek,
— a program célkitűzéseinek eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tanulmányokkal, szakértői találkozókkal, információs
rendszerekkel, figyelemfelkeltéssel, képzéssel, előkészítéssel, a tapasztalatok és a bevált gyakorlatok megosztásával és
kiadványokkal kapcsolatos kiadások, valamint minden más igazgatási vagy technikai jellegű segítségnyújtás,
— a releváns kérdésekre vonatkozó kutatási tevékenységek, valamint azok terjesztése,
— tájékoztatás nyújtásához és kommunikációs tevékenységekhez, többek között a kommunikációs stratégiák kialakításához és az Unió politikai prioritásainak belső kommunikációjához kapcsolódó kiadások.
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket –, valamint szervezetek vagy
természetes személyek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.
Az előirányzat a 21 05. alcím szerinti támogatási kiadásokat fedezi.

21 01 04 05

Nukleáris Biztonsági Együttműködési Eszköz (INSC) – Támogatási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 432 544

2014. évi teljesítés

1 418 360

1 200 000,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— technikai és igazgatási jellegű segítségnyújtáshoz kapcsolódó kiadások, kivéve a Bizottság által a kedvezményezettek
és a Bizottság kölcsönös előnyét szolgáló eseti jellegű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett hatósági
feladatokat,
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
21. CÍM — NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS FEJLESZTÉS

21 01. ALCÍM — A „NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS FEJLESZTÉS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK (folytatás)

21 01 04

(folytatás)

21 01 04 05

(folytatás)
— a központ azon külső munkatársaival (szerződéses alkalmazottakkal, kirendelt nemzeti szakértőkkel vagy kölcsönmunkaerővel) kapcsolatos kiadások, akik a tervek szerint átveszik a korábban a felszámolt technikai segítségnyújtási
irodákra bízott feladatokat. A központ külső munkatársaival kapcsolatos kiadások felső határa 968 300 EUR. Ez a
becslés egy olyan előzetes, emberévenkénti éves egységköltségen alapul, amelyből 93 % az adott személyzet
fizetését, 7 % pedig az ebből a költségvetési sorból finanszírozott külső munkatársakkal kapcsolatos képzés,
értekezletek, kiküldetés, valamint informatika és távközlés további költségeit fedezi,
— a program célkitűzésének eléréséhez közvetlenül kapcsolódó kutatásokkal, szakértői találkozókkal, információs
rendszerekkel és kiadványokkal kapcsolatos kiadások.
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket –, valamint szervezetek vagy
természetes személyek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.
Az előirányzat a 21 06. alcím szerinti támogatási kiadásokat fedezi.

21 01 04 06

Az Európai Unió–Grönland partnerséghez kapcsolódó támogatási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

249 000

2014. évi teljesítés

244 000

245 818,60

Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— technikai és igazgatási jellegű segítségnyújtáshoz kapcsolódó kiadások, kivéve a Bizottság által a kedvezményezettek
és a Bizottság kölcsönös előnyét szolgáló eseti jellegű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett hatósági
feladatokat,
— a program célkitűzéseinek eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tanulmányokkal, szakértői találkozókkal, információs
rendszerekkel és kiadványokkal kapcsolatos kiadások.
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket –, valamint szervezetek vagy
természetes személyek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.

2016.2.24.

HU
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
21. CÍM — NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS FEJLESZTÉS

21 01. ALCÍM — A „NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS FEJLESZTÉS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK (folytatás)

21 01 04

(folytatás)

21 01 04 06

(folytatás)
Az előirányzat a 21 07 01. jogcímcsoport szerinti támogatási kiadásokat fedezi.

21 01 04 07

Európai Fejlesztési Alap (EFA) – Támogatási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

91 796 120,45

Megjegyzések
Az előirányzat az Európai Fejlesztési Alap keretében meghatározott igazgatási támogatási kiadások fedezésére szolgál.
Az Európai Fejlesztési Alapból származó, a bevételi kimutatás 6 3 2. jogcímcsoportja alatt szereplő, a támogatási
intézkedések költségeihez hozzájáruló bármely bevételből a költségvetési rendelet 21. cikke értelmében további
előirányzatok nyújthatók e jogcím alatt.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésével összhangban a címzett bevétel becsült összege 95 000 000 EUR.
Jogalap
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) és különösen annak 21. cikke (2) bekezdése.
21 01 04 08

A Bizottság által kezelt vagyonkezelői alapokhoz kapcsolódó támogatási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

Megjegyzések
Új jogcím
Az előirányzat a Bizottság igazgatási költségeinek fedezésére szolgál a vagyonkezelői alapokban összegyűlt összegek
maximum 5 %-áig, az egyes vagyonkezelői alapoknak biztosított hozzájárulások felhasználása megkezdésének első
évétől a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének megfelelően.
A támogatási intézkedések költségeihez hozzájáruló vagyonkezelői alapoktól származó, a bevételi kimutatás 6 3 4.
jogcímcsoportja alá tartozó bármely bevételből a költségvetési rendelet 21. cikke alapján további előirányzatok
nyújthatók e jogcím alatt.
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21 01. ALCÍM — A „NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS FEJLESZTÉS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK (folytatás)

21 01 04

(folytatás)

21 01 04 08

(folytatás)

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) bekezdésével összhangban a címzett bevétel becsült összege 500 000 EUR.

Jogalap

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) és különösen annak 21. cikke (2) bekezdése és 187. cikkének (7) bekezdése.

21 01 06

Végrehajtó ügynökségek

21 01 06 01

Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség – Hozzájárulás a Fejlesztési Együttműködési Eszközből
(DCI-k)
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2 332 000

2014. évi teljesítés

2 035 000

2 087 010,—

Megjegyzések

Az előirányzat az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségnél felmerült, az Erasmus+ program
felsőoktatással kapcsolatos nemzetközi dimenziója (4. fejezet) végrehajtásának az Ügynökségre ruházásából eredő, a
21 02. alcím szerinti működési költségek fedezésre szolgál. Az Ügynökség mandátuma kiterjed azon Ifjúság, Tempus és
Erasmus Mundus programok 2007–2013 közötti programozási időszakra tervezett, fennmaradó intézkedéseinek
irányítására is, amelyekben DCI-kedvezményezettek vesznek részt.
Az Ügynökség a 21 02 09. jogcímcsoport előirányzataiból finanszírozandó éves hozzájárulásban is részesül. Ez
lehetővé teszi az AKCS-n belüli azon mobilitási program folytatását, amelyet 2013-ig a tizedik Európai Fejlesztési
Alap keretében finanszíroztak, és amelynek célja a hallgatók mobilitásának előmozdítása Afrikában.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e tétel alá tartozó előirányzatokhoz. Ezen összegek a
bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államoktól származó hozzájárulásokból származnak,
amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek
minősülnek; azok megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos
kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete alapján, amely az általános költségvetés
elválaszthatatlan részét képezi.
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21 01. ALCÍM — A „NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS FEJLESZTÉS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK (folytatás)

21 01 06

(folytatás)

21 01 06 01

(folytatás)
A tagjelölt országok és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók, az engedélyezett
igazgatási kiadások és a programra meghatározott teljes előirányzat összegének arányában.
Az Ügynökség létszámtervét az e szakaszhoz csatolt „Személyzet” melléklet tartalmazza.
Jogalap
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.).
Az „Erasmus+” elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról, valamint az 1719/2006/EK,
az 1720/2006/EK és az 1298/2008/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1288/2013/
EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 50. o.).
A 2014–2020-as időszakra szóló fejlesztési együttműködési finanszírozási eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március
11-i 233/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 44. o.).
Jogi hivatkozások
Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség létrehozásáról és a 2009/336/EK határozat hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 18-i 2013/776/EU bizottsági végrehajtási határozat (HL L 343., 2013.12.19.,
46. o.).
Az oktatási, audiovizuális és kulturális területen az uniós programok – különösen az uniós költségvetésben szereplő
előirányzatok és az EFA-allokációk felhasználását érintő – végrehajtásához kötődő feladatok elvégzése céljából az
Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségre ruházott hatáskörökről szóló, 2013. december 18-i
C(2013) 9189 bizottsági határozat.
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21 02. ALCÍM — FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ESZKÖZ (DCI)
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

% 2014–
2016. évi
kifizetések

Kifizetések

21 02

FEJLESZTÉSI
EGYÜTTMŰKÖDÉSI
ESZKÖZ (DCI)

21 02 01

Együttműködés LatinAmerikával

4

320 267 528

133 651 000

294 342 737

80 330 136

259 804 272,—

0,—

0

Együttműködés
Ázsiával

4

666 614 525

265 089 650

633 098 094

136 220 080

538 057 123,—

50 000,—

0,02

Együttműködés
Közép-Ázsiával

4

128 698 347

49 066 277

124 955 010

19 364 164

95 031 914,—

31 914,—

0,07

Együttműködés a
Közel-Kelettel

4

66 504 914

26 581 395

66 711 154

12 933 170

53 500 000,—

0,—

0

Együttműködés
Afganisztánnal

4

199 417 199

83 419 366

199 417 199

48 762 723

182 500 000,—

0,—

0

Együttműködés DélAfrikával

4

60 000 000

12 678 745

26 721 430

4 431 255

26 000 000,—

0,—

0

21 02 02

21 02 03

21 02 04

21 02 05

21 02 06

21 02 07

Globális közjavak,
kihívások és szegénységcsökkentés, fenntartható fejlődés és
demokrácia

21 02 07 01

Környezetvédelem és
éghajlatváltozás

4

174 564 526

70 500 000

176 041 720

29 076 017

164 048 310,—

7 200 000,—

10,21

21 02 07 02

Fenntartható energia

4

77 584 234

72 000 000

67 875 236

21 043 003

82 851 742,—

0,—

0

21 02 07 03

Humán fejlődés

4

163 633 821

120 346 000

150 920 558

79 020 406

163 093 980,—

0,—

0

21 02 07 04

Élelmezés- és táplálkozásbiztonság és
fenntartható
mezőgazdaság

4

189 495 232

88 783 000

167 239 336

53 786 265

200 982 990,—

0,—

0

Migráció és menekültügy

4

57 257 470

22 560 000

41 605 380

10 128 583

46 504 665,—

0,—

0

662 535 283

374 189 000

603 682 230

193 054 274

657 481 687,—

7 200 000,—

1,92

21 02 07 05

21 02 07. jogcímcsoport
– Részösszeg
21 02 08

Civil társadalmi szervezetek és helyi
hatóságok által
indított vagy azokat
célzó fejlesztési
kezdeményezések
finanszírozása

21 02 08 01

A civil társadalom
fejlődésben

4

180 875 198

86 753 855

180 143 207

46 364 459

212 398 533,—

0,—

0

A helyi hatóságok
fejlesztése

4

60 291 733

18 116 751

45 035 802

7 945 698

36 366 417,—

0,—

0

241 166 931

104 870 606

225 179 009

54 310 157

248 764 950,—

0,—

0

21 02 08 02

21 02 08. jogcímcsoport
– Részösszeg
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21 02. ALCÍM — FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ESZKÖZ (DCI) (folytatás)
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím
21 02 09

21 02 20

21 02 30

21 02 40

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

% 2014–
2016. évi
kifizetések

Kifizetések

Az Afrika–Európai
Unió közös stratégiát
támogató pánafrikai
program

4

93 468 616

53 691 844

101 404 040

53 698 949

97 577 288,—

0,—

0

Erasmus+ – Hozzájárulás a Fejlesztési
Együttműködési
Eszközből (DCI)

4

105 000 000

61 455 647

90 038 998

47 908 017

100 356 946,—

507 645,98

0,83

Az ENSZ Élelmezési
és Mezőgazdasági
Szervezetével (FAO) és
az Egyesült Nemzetek
más szerveivel kötött
megállapodás

4

338 000

371 630

332 000

298 370

331 537,—

331 537,—

89,21

Nyersanyagokra
vonatkozó megállapodások

4

5 375 000

5 749 783

3 700 000

3 325 217

3 035 000,—

2 841 587,69

49,42

21 02 51

A Fejlesztési
Együttműködési
Eszköz (2014 előtti)
területén folytatott
tevékenységek lezárása

21 02 51 01

Harmadik országokkal
folytatott
együttműködés a
migráció és a menekültügy területén

4

—

21 470 540

—

35 415 225

0,—

52 785 804,20

245,85

Együttműködés LatinAmerika fejlődő országaival

4

—

237 700 000

—

205 062 655

14 631,89

268 952 094,24

113,15

Együttműködés Ázsia
fejlődő országaival,
köztük Közép-Ázsiával
és a Közel-Kelettel

4

—

570 761 524

—

502 119 834

448,72

589 691 720,06

103,32

21 02 51 04

Élelmezésbiztonság

4

—

103 400 000

—

140 324 836

45 877,25

181 025 325,97

175,07

21 02 51 05

Nem állami szereplők a
fejlesztésben

4

—

121 260 000

—

138 405 898

1 530,33

216 993 639,36

178,95

Környezetvédelem és a
természeti
erőforrásokkal való
fenntartható gazdálkodás, beleértve az
energiát

4

—

108 570 000

—

84 183 056

1 018,22

118 024 011,56

108,71

Humán és társadalmi
fejlesztés

4

—

47 696 646

—

65 148 307

380 632,—

110 861 720,95

232,43

Földrajzi
együttműködés az
afrikai, karib-tengeri és
csendes-óceáni térség
államaival (AKCS-államokkal)

4

—

267 200 000

—

240 105 670

0,—

142 756 320,38

53,43

—

1 478 058 710

—

1 410 765 481

444 138,41

1 681 090 636,72

113,74

21 02 51 02

21 02 51 03

21 02 51 06

21 02 51 07

21 02 51 08

21 02 51. jogcímcsoport
– Részösszeg
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21 02. ALCÍM — FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ESZKÖZ (DCI) (folytatás)
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

% 2014–
2016. évi
kifizetések

Kifizetések

21 02 77

Kísérleti projektek és
előkészítő intézkedések

21 02 77 01

Előkészítő intézkedés –
Együttműködés a
közepes jövedelmű
latin-amerikai országokkal

4

p.m.

14 029

p.m.

626 849

0,—

480 841,10 3 427,48

Előkészítő intézkedés –
Üzleti és tudományos
cserék Indiával

4

p.m.

1 147 755

p.m.

1 198 112

0,—

574 907,40

Előkészítő intézkedés –
Üzleti és tudományos
cserék Kínával

4

p.m.

124 157

p.m.

486 748

0,—

1 981 019,72 1 595,58

Előkészítő intézkedés –
Együttműködés a
közepes jövedelmű
ázsiai országokkal

4

p.m.

133 021

p.m.

48 910

0,—

0,—

0

Előkészítő intézkedés –
Európai Unió–Ázsia –
A politika és a
gyakorlat integrációja

4

p.m.

83 670

p.m.

29 170

0,—

0,—

0

Kísérleti projekt – A
mezőgazdasági
termelés finanszírozása

4

p.m.

Előkészítő intézkedés –
Regionális afrikai civil
társadalmi szervezetek
hálózata az 5.
millenniumi fejlesztési
cél megvalósítására

4

p.m.

Előkészítő
intézkedés – Vízgazdálkodás a fejlődő
országokban

4

Előkészítő intézkedés –
Gyógyszerészeti technológiatranszfer a
fejlődő országok javára

21 02 77 02

21 02 77 03

21 02 77 04

21 02 77 05

21 02 77 06

21 02 77 07

21 02 77 08

21 02 77 10

21 02 77 11

21 02 77 12

p.m.

50,09

p.m.

p.m.

0,—

44 998,—

334 002

p.m.

p.m.

0,—

951 867,81

284,99

p.m.

400 000

p.m.

671 576

0,—

1 180 879,74

295,22

4

p.m.

1 371 000

p.m.

671 576

0,—

217 588,25

15,87

Előkészítő intézkedés –
A szegénységgel
kapcsolatos, trópusi és
elhanyagolt betegségekkel kapcsolatos
kutatás és fejlesztés

4

p.m.

1 400 000

p.m.

503 683

0,—

300 000,—

21,43

Kísérleti projekt – Jobb
egészségügyi ellátás a
szexuális erőszak áldozatainak a Kongói
Demokratikus Köztársaságban (KDK)

4

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

103 145,14

p.m.
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21 02. ALCÍM — FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ESZKÖZ (DCI) (folytatás)
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

21 02 77

(folytatás)

21 02 77 13

Előkészítő intézkedés –
Jobb egészségügyi
ellátás a szexuális
erőszak áldozatainak a
Kongói Demokratikus
Köztársaságban (KDK)

4

p.m.

1 853 832

p.m.

Globális Energiahatékonysági és Megújulóenergia-alap (GEEREF)

4

p.m.

p.m.

p.m.

Kísérleti projekt – A
Szomáliai-félsziget
fenntartható békéjének
és demokratizálódásának megteremtésébe való
stratégiai befektetés

4

p.m.

400 883

Kísérleti projekt – Az
állat-egészségügyi szolgáltatások megerősítése
fejlődő országokban

4

p.m.

1 550 000

Kísérleti projekt –
Vállalati társadalmi
felelősségvállalás és
önkéntes családtervezéshez való hozzáférés
gyári munkások
számára a fejlődő
országokban

4

p.m.

300 000

Kísérleti projekt –
Befektetés a fenntartható béke megteremtésébe és a közösség
újjáépítésébe a
kolumbiai Cauca
térségében

4

p.m.

Előkészítő intézkedés –
Az ellenálló képesség
fokozása a nomád
közösségek jobb
egészsége érdekében a
Száhel-övezeti
válságokat követő
helyzetekben

4

Előkészítő intézkedés –
A Kongói Demokratikus Köztársaság
Dél-Kivu tartományában található
Luhwindja bányáiban
élő, a szexiparban
dolgozó gyermekek és
nők szocio-ökonómiai
reintegrációja

4

21 02 77 14

21 02 77 15

21 02 77 16

21 02 77 17

21 02 77 18

21 02 77 19

21 02 77 20

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

% 2014–
2016. évi
kifizetések

Kifizetések

0,—

1 461 806,78

0,—

0,—

293 815

1 000 000,—

0,—

0

1 421 576

2 000 000,—

0,—

0

p.m.

251 841

750 000,—

0,—

0

1 200 000

1 500 000

750 000

1 500 000,—

0,—

0

100 000

1 200 000

1 500 000

1 421 576

0,—

0,—

0

150 000

1 000 000

2 200 000

1 855 524

0,—

0,—

0

p.m.

1 500 000

755 524

2014. évi teljesítés

p.m.

78,85
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Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím
21 02 77 21

21 02 77 22

21 02 77 23

21 02 77 24

21 02 77 25

21 02 77 26

21 02 77 27

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Előkészítő intézkedés –
A helyi partnerségek
kialakítása és
megerősítése a szociális
gazdaság fejlesztése és
a szociális vállalkozások létrehozása
érdekében KeletAfrikában

4

p.m.

548 159

p.m.

251 841

Kísérleti projekt – Az
endémiás területeken
az elhanyagolt trópusi
betegségek kezelését
célzó megoldások
kidolgozásának és
bevezetésének integrált
megközelítése

4

p.m.

500 000

1 500 000

750 000

Kísérleti projekt – Az
igazságszolgáltatáshoz
és kártérítéshez való
hozzáférés a Kongói
Demokratikus Köztársaságban (KDK)
elkövetett legsúlyosabb
bűncselekmények
áldozatai számára

4

p.m.

395 000

790 000

395 000

Kísérleti projekt – Az
antimikrobiális
rezisztencia globális
veszélyének feltérképezése

4

750 000

375 000

Kísérleti projekt – A
gyermekek jogainak
erősítése, a Guatemalában, Hondurasban és
El Salvadorban lakóhelyüket elhagyni kényszerülő gyermekek és
serdülőkorúak védelme
és hozzáférése az
oktatáshoz

4

700 000

350 000

Kísérleti projekt –
Oktatási szolgáltatások
a korábban fegyveres
erőkhöz és csoportokhoz tartozó
gyermekek számára a
dél-szudáni Nagy-Pibor
közigazgatási területén

4

500 000

250 000

Kísérleti projekt – A
részvételen alapuló
legelőgazdálkodás
(PRM) irányítása
Kenyában és Tanzániában

4

500 000

250 000

21 02 77. jogcímcsoport
– Részösszeg

2 700 000

15 180 508

8 990 000

21 02. alcím –
Összesen

2 552 086 343

2 664 054 161

2 378 571 901

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

% 2014–
2016. évi
kifizetések

Kifizetések

0,—

0,—

0

12 383 321

5 250 000,—

7 297 053,94

48,07

2 077 785 314

2 268 134 855,41

1 699 350 375,33

63,79
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Megjegyzések
Amint arról a Szerződés is rendelkezik, az uniós fejlesztéspolitika elsődleges célja a szegénység csökkentése. A
fejlesztéspolitikáról szóló európai konszenzus adja a 233/2014/EU rendelet közvetlen végrehajtását vezérlő általános
szakpolitikai keretet, iránymutatásokat és fókuszt.
Az előirányzat a szegénység csökkentését, a fenntartható gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi fejlődést, valamint a
jogállam, a jó kormányzás, az emberi jogok és a nemzetközi jog idevágó elveinek kiteljesítését és támogatását szolgálja,
beleértve a millenniumi fejlesztési célokban, valamint a 2015 utáni időszakra vonatkozó, kialakulóban lévő nemzetközi
fejlesztési keretben megfogalmazott jogokat és elveket is. Adott esetben – nem szem elől tévesztve az imént említett
főbb célkitűzéseket – szinergiákat kell teremteni a többi uniós külpolitikai eszközzel.
Elvileg a földrajzi megoszlás szerinti programok kiadásai 100 %-ának, a tematikus programok kiadásai legalább 95 %ának, valamint a pánafrikai program kiadásai 90 %-ának meg kell felelnie a hivatalos fejlesztéstámogatáshoz szükséges
OECD/DAC-kritériumoknak.
Általános szabályként az előirányzatok legalább 20 %-át a szociális alapellátások és a középfokú oktatás támogatására
kell fordítani. Emellett a DCI-nek hozzá kell járulnia ahhoz a célkitűzéshez, amely szerint az uniós költségvetés legalább
20 %-át alacsony szén-dioxid-kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóképes társadalomra kell
fordítani.

21 02 01

Együttműködés Latin-Amerikával
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

320 267 528

Kifizetések

133 651 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

294 342 737

Kifizetések

80 330 136

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

259 804 272,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
A fejlesztési együttműködés célja e jogcímcsoport keretében elsősorban a demokrácia, a felelősségteljes kormányzás, az
egyenlőség, az emberi jogok és a jogállamiság tiszteletben tartásának ösztönzése, továbbá a fenntartható fejlődés és a
gazdasági integráció támogatása, valamint a millenniumi fejlesztési célok és a 2015-öt követő globális fejlesztési
kötelezettségvállalások eléréséhez való hozzájárulás.
A Bizottságnak továbbra is évente jelentést kell tennie a fejlődő országokban a szociális infrastruktúrára és szolgáltatásokra biztosított, a múltban használt támogatási referenciaértékről, felismerve, hogy az uniós hozzájárulást a
szociális ágazat számára nyújtott összes adomány részének kell tekinteni, és hogy bizonyos fokú rugalmasságnak kell a
normát jelentenie. Továbbá, a Bizottság törekedni fog annak biztosítására, hogy a fejlesztési együttműködési eszköz
keretében nyújtott támogatás 20%-át – amely az összes földrajzi régióra meghatározott átlag – szociális szolgáltatásokra, különösen egészségügyre és oktatásra, valamint középfokú oktatásra használják fel, felismerve, hogy egy
bizonyos fokú rugalmasságnak kell a normát jelentenie, például a rendkívüli támogatás esetében. Ez az előirányzat a
latin-amerikai fejlődő országokban, területeken és régiókban végzett együttműködési tevékenységek fedezésére szolgál,
az alábbiak céljából:
— a millenniumi fejlesztési célok megvalósításának támogatása a régióban,
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— szakszervezetek, nem kormányzati szervezetek és helyi kezdeményezések támogatása a befektetések nemzetgazdaságra gyakorolt hatásának nyomon követése terén, különösen ami a munkaügyi, környezetvédelmi, szociális és
emberi jogi követelményrendszer tiszteletben tartását illeti,
— a női nemi szervek megcsonkításához és a gyermekházassághoz hasonló ártalmas hagyományok elleni fellépés és a
nők jogokkal való felruházásának támogatása révén a nemek közötti egyenlőség előmozdítása,
— a civil társadalom megerősítése,
— harc a szegénység és a társadalmi kirekesztettség ellen, a társadalmi kohézió előmozdítása,
— a társadalmi jólét fokozása az oktatás középpontba állításával, ideértve a foglalkoztatási célú oktatást és szakmai
képzést, az egészségügyet és a szociális védelmi rendszerek javítását,
— a gazdasági expanzió és a csúcstechnológiás termelőágazatok számára kedvezőbb klíma kialakítása, a know-how
átadás előmozdítása, az üzletfelek közötti kapcsolatok és együttműködés régiók közötti javítása,
— a magánszféra fejlődésének előmozdítása, többek között a kis- és középvállalkozás-barát üzleti környezet létrehozása a tulajdonjogok, a bürokratikus terhek csökkentése, a hitelhez való könnyebb hozzáférés, valamint a kis- és
középvállalkozások szövetségeinek javítása révén,
— az élelmezésbiztonság előmozdítása és az alultápláltság elleni fellépés támogatása,
— a regionális integráció támogatása; Közép-Amerikában a régiók fejlesztése az EU–Közép-Amerika társulási megállapodás által biztosított különleges támogatások révén,
— a természeti erőforrások, köztük a vizek fenntartható használatának előmozdítása, az éghajlatváltozás elleni
küzdelem (hatásenyhítés és alkalmazkodás) támogatása,
— a jó kormányzás elősegítése, illetve a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság megszilárdítása,
— szakpolitikai reform ösztönzése különösen az igazságszolgáltatás és a biztonság területén, valamint az országok és
térségek fejlődésének előmozdítására irányuló, kapcsolódó fellépések támogatása.
Abban az esetben, ha a segítségnyújtásra a költségvetéshez nyújtott támogatáson keresztül kerül sor, a Bizottság
támogatja a partnerországoknak a parlamenti felügyelet, a pénzügyi ellenőrzési kapacitások és az átláthatóság
erősítésére irányuló erőfeszítéseit.
Az e költségvetési sor alatti előirányzatokat a beviteli (input) tevékenységekre és az eredményláncra (kimenet/output,
eredmény, hatás) összpontosító kritériumok alapján kell majd értékelni. Az értékelések eredményeit fel kell használni az
előirányzatokból finanszírozott későbbi intézkedések kidolgozásakor.
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A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket, szervezeteket vagy természetes
személyeket – által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át; ezt az uniós vagyonkezelői alapok
hozzájárulásai egészíthetik ki.

Jogalap

A 2014–2020-as időszakra szóló fejlesztési együttműködési finanszírozási eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március
11-i 233/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 44. o.).

21 02 02

Együttműködés Ázsiával
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

666 614 525

Kifizetések

265 089 650

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

633 098 094

Kifizetések

136 220 080

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

538 057 123,—

Kifizetések

50 000,—

Megjegyzések

Az előirányzat fejlesztési programok finanszírozására szolgál az ázsiai fejlődő országokban, különösen a legszegényebbekben, a humán és társadalmi fejlődés fokozása, valamint makroökonómiai és ágazati problémák kezelése érdekében.
A hangsúly a gazdasági és szociális kormányzáson és fejlesztésen, az emberi jogi helyzet javításán, a demokratizáláson,
az oktatáson, a szakképzésen, az egész életen át tartó tanuláson, az akadémiai és kulturális cserén, a környezeten, a
regionális együttműködésen, a katasztrófamegelőzésen és az újjáépítési intézkedéseken, valamint a fenntartható energia
és az információs és kommunikációs technológia ösztönzésén van.
További cél a civil társadalom fejlődésének támogatása, különösen nem kormányzati szervezeteknek a rászoruló
lakosságcsoportok, mint a nők, gyermekek, etnikai kisebbségek és fogyatékkal élők jogainak védelmében kifejtett
tevékenységeinek a támogatása.
Ezen előirányzat felhasználása az Unió tevékenységének alapját képező elvek betartásától függ. Megfelelő figyelmet kell
fordítani a közösen megállapított stratégiákat, partnerségeket, együttműködési és kereskedelmi megállapodásokat
tükröző alábbi területekre. A prioritások a fejlesztésre vonatkozó európai konszenzus és a változási menetrend, illetve
az azokat követő tanácsi következtetések alapján kerülnek kialakításra.
Az előirányzat humán fejlesztést elősegítő inkluzív és a fenntartható növekedéshez kapcsolódó intézkedéseket tartalmazza. A megcélzott területek közé tartozhatnak a következők:
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— szociális védelem és foglalkoztatás, az egészségügyi ellátásokhoz és az oktatáshoz való egyetemes hozzáférés,
— üzleti környezet, regionális integráció és világszintű piacok,
— fenntartható mezőgazdaság, táplálkozás és energia,
— éghajlatváltozás és környezetvédelem,
— a társadalmi kohézió, különösen a társadalmi befogadás előmozdítása, a jövedelmek méltányos elosztásának, a
tisztességes munkának, a méltányosságnak és a nemek közti egyenlőségnek az ösztönzése,
— inkluzív partnerségek létrehozása a kereskedelem, a befektetések, a segélyezés, a migráció, az anyakönyvezés, a
kutatás, az innováció és technológia területén,
— a fejlesztés szolgálatában álló aktív és szervezett civil társadalom támogatása, valamint a köz- és magánszféra
partnerségének (PPP) előmozdítása,
— az éghajlatváltozás hatásai enyhítésének és az azokhoz való alkalmazkodás támogatása, a fenntartható termelés és
fogyasztás, valamint a tiszta technológiákba, a fenntartható energiagazdálkodásba, a közlekedésbe és a fenntartható
mezőgazdasági termelésbe és halászatba való beruházások, a biológiai sokszínűség és az ökológiai rendszerekhez –
ideértve a vizeket, a higiéniát és az erdőket – kapcsolódó szolgáltatások védelmének és fejlesztésének, valamint a
zöld gazdaságban tisztességes munkalehetőségek teremtésének előmozdítása többek között a fiatalok és a nők
számára,
— a kiterjedtebb regionális integráció és együttműködés eredményközpontú előmozdítása a regionális integráció és
párbeszéd különböző eljárásainak támogatásán keresztül,
— hozzájárulás az egészségügyi kockázatok, köztük az emberek és állatok, valamint a különböző környezeti tényezők
egymásra hatásából eredő kockázatok megelőzéséhez, valamint a kockázatokra adott válaszokhoz,
— a katasztrófákra való felkészültség és a katasztrófa utáni – az élelmezés- és táplálkozásbiztonságot és az otthonuktól
elszakadt emberek részére nyújtott támogatást is magában foglaló – hosszú távú helyreállítás támogatása,
— az alapvető szociális szolgáltatásokhoz való egyetemes hozzáférés biztosítására szolgáló kapacitás erősítése,
különösen az egészségügyi és oktatási ágazatokban.
Az előirányzat a következőkhöz kapcsolódó fellépések fedezését szolgálja:
— demokrácia, emberi jogok – beleértve a gyermekek és a nők jogait – és a jogállamiság,
— a nemek közötti egyenlőség és a nők és lányok szerepének erősítése,
— államigazgatás,
— adópolitika és -igazgatás,
— korrupció és átláthatóság,
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— civil társadalom és helyi hatóságok,
— legitim, hatékony és elszámoltatható közintézmények és szervek kiépítése és megerősítése intézményi reformok
(beleértve a jó kormányzásra és a korrupció visszaszorítására, az államháztartás igazgatására, az adózásra és a
közigazgatásra vonatkozó reformokat), valamint a nemzetközi normáknak megfelelő törvényhozási, igazgatási és
szabályozási reformok előmozdítása által, különösen az instabil helyzetű, valamint a válságos vagy válságot követő
helyzetben lévő országokban,
— a fejlesztés és a biztonság közötti kapcsolattal összefüggésben a korrupció és a szervezett bűnözés elleni, a
kábítószer előállítása, fogyasztása és tiltott kereskedelme, valamint a tiltott kereskedelem egyéb formái elleni
küzdelem, valamint a hatékony határellenőrzés és a határon átnyúló együttműködés támogatása és az
anyakönyvezés javítása.
A fejlesztési együttműködés célja e költségvetési tétel keretében elsősorban a millenniumi fejlesztési célok eléréséhez
való hozzájárulás, valamint a demokrácia, a felelősségteljes kormányzás, az emberi jogok és a jogállamiság tiszteletben
tartásának ösztönzése, a fenntartható fejlődés és a gazdasági integráció támogatása, illetve a konf liktusmegelőzés, a
konf liktusmegoldás és a megbékélés előmozdítása.
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket –, valamint szervezetek vagy
természetes személyek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át; ezt az uniós vagyonkezelői alapok
hozzájárulásai egészíthetik ki.

Jogalap
A 2014–2020-as időszakra szóló fejlesztési együttműködési finanszírozási eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március
11-i 233/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 44. o.).

21 02 03

Együttműködés Közép-Ázsiával
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

128 698 347

Kifizetések

49 066 277

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

124 955 010

Kifizetések

19 364 164

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

95 031 914,—

Kifizetések

31 914,—

Megjegyzések
Ezen előirányzat célja, hogy hozzájáruljon a szegénység felszámolásához, valamint a fenntartható és befogadó jellegű
gazdasági és társadalmi fejlődés feltételeinek megteremtéséhez, valamint a társadalmi kohézió, a demokratizálódás és az
életszínvonal javításához.
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A kétoldalú programok a következőkre helyezik a hangsúlyt: integrált vidékfejlesztés, a fenntartható növekedés
előmozdítása, jövedelemtermelő lehetőségek létrehozása a vidéki területeken közösségi szinten és az élelmezésbiztonság
elősegítése; reformok a jogállamiság terén, a demokratizálódás és az emberi jogok, az átláthatóság és a korrupcióellenes
intézkedések előmozdítása és az államháztartás-irányítás támogatása; minőségi középfokú oktatásra és szakképzésre
összpontosító, a munkaerő-piaci igényekhez igazodó, hatékony oktatási rendszer létrehozása; és az egészségügyi szektor
támogatása a méltányos és minőségi egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés javítása révén.
A regionális programok célja a széles alapokra épülő párbeszéd és együttműködés támogatása a közép-ázsiai országok
között és konfrontációmentes megközelítést lehetővé tevő keretfeltételek kialakításának előmozdítása a régión belül,
különösen az általános politikai és társadalmi stabilitás szempontjából érzékeny területeken.
A programok végrehajtása során kiemelt figyelmet fordítanak a leginkább rászorulókra. Horizontális kérdések, például a
környezetvédelem és az éghajlatváltozás, a katasztrófakockázatok csökkentése, a helyi kormányzás, a korrupcióellenes
intézkedések, az emberi jogok és a nemek közötti egyenlőség általánosan érvényesülni fognak valamennyi uniós
programban.
Érdemi államvezetési reformok és valódi demokratizálódási folyamatok esetén a támogatás prioritást élvez. Hasonlóképpen, a határellenőrzés és a kábítószer-ellenes programok támogatását a várható eredményektől kell függővé tenni.
Az együttműködés fő elemét a civil társadalommal való együttműködés jelenti. Az említett programok végrehajtása
során nagyobb teret fog kapni a tagállami ügynökségekkel való együttműködés, hogy valamennyi ágazatban
hasznosítható legyen az uniós tudástranszfer.
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket –, valamint szervezetek vagy
természetes személyek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át; ezt az uniós vagyonkezelői alapok
hozzájárulásai egészíthetik ki.

Jogalap
A 2014–2020-as időszakra szóló fejlesztési együttműködési finanszírozási eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március
11-i 233/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 44. o.).

21 02 04

Együttműködés a Közel-Kelettel
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

66 504 914

Kifizetések

26 581 395

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

66 711 154

Kifizetések

12 933 170

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

53 500 000,—

Kifizetések

0,—
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Megjegyzések
A következő területekre kerül hangsúly: a gazdasági szervezettséget és az intézményi fejlődést befolyásoló tevékenységek, az emberi jogok, köztük a véleménynyilvánítás szabadsága, a gyülekezés szabadsága, a sajtó és a média
szabadsága, a vallás és a meggyőződés - és az azokkal való felhagyás - szabadsága, a digitális szabadságjogok
előmozdítása és védelme helyzetének javítása, a civil társadalom megerősítése, beleértve a demokratizálással kapcsolatos
tevékenységeket, a mindkét nemhez tartozó gyermekek és a nők, valamint a fogyatékkal élő gyermekek alap- és
középfokú oktatáshoz való egyetemes hozzáférése, az egészségügyi rendszerek erősítése, különösen – a Szíriában,
Irakban és Izraelben legutóbb kitört járványok nyomán – a gyermekbénulás felszámolása céljából,a környezet, valamint
a természeti erőforrásokkal, többek között a trópusi erdőkkel való fenntartható gazdálkodás, a regionális
együttműködés, a katasztrófamegelőzés és kockázatcsökkentés, ideértve az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó veszélyeket,
illetve újjáépítési intézkedések, a fenntartható energia előmozdítása, az éghajlatváltozás elleni küzdelem, továbbá az
internet és az IKT-használat digitális szabadságjogainak előmozdítása.
Ez az előirányzat a válságmegelőzés, a válságrendezés és a megbékélés előmozdítását célzó intézkedések fedezésére is
szolgál.
További cél a civil társadalom fejlődésének támogatása, különösen a nem kormányzati szervezeteknek a rászoruló
lakosságcsoportok - a nők, gyermekek, LMBTI-személyek, etnikai és vallási kisebbségek vagy ateisták, továbbá a
fogyatékossággal élők - jogainak előmozdítása és védelme érdekében kifejtett tevékenységeinek a támogatása.
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket –, valamint szervezetek vagy
természetes személyek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át; ezt az uniós vagyonkezelői alapok
hozzájárulásai egészíthetik ki.
Ez az előirányzat a következőkkel kapcsolatban felmerülő kiadások finanszírozására szolgál:
— demokrácia, emberi jogok és jogállamiság,
— a nemek közötti egyenlőség, valamint a nők és lányok szerepének erősítése,
— államigazgatás,
— adópolitika és -igazgatás,
— korrupció és átláthatóság,
— civil társadalom és helyi hatóságok,
— a biztonság és a fejlesztés közötti kapcsolat,
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— a mikrohitelrendszerekhez nyújtott támogatás,
— kapacitásbővítés: a fejlődő országok mezőgazdasági termelőinek támogatása annak érdekében, hogy meg tudjanak
felelni az uniós piachoz való hozzáférés szempontjából szükséges uniós higiéniai és növény-egészségügyi szabványoknak,
— támogatás menekülteknek és a lakóhelyét elhagyni kényszerült lakosságnak,
— a társadalmi fejlődés, a társadalmi kohézió és a jövedelmek méltányos elosztásának támogatása.

Jogalap
A 2014–2020-as időszakra szóló fejlesztési együttműködési finanszírozási eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március
11-i 233/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 44. o.).

21 02 05

Együttműködés Afganisztánnal
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

199 417 199

Kifizetések

83 419 366

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

199 417 199

Kifizetések

48 762 723

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

182 500 000,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat célja uniós tevékenységek finanszírozása az afganisztáni újjáépítési folyamat keretében. Ezt az
előirányzatot kiegészítik más eljárások érvénye alá tartozó alcímekből és jogcímcsoportokból származó források.
A Bizottság figyelemmel fogja kísérni a folyamathoz való uniós hozzájárulás feltételeinek betartását, többek között a
Bonn utáni folyamat maradéktalan megvalósítását. Megállapításairól és következtetéseiről folyamatosan tájékoztatja az
Európai Parlamentet és a Tanácsot.
Ez az előirányzat a szociális alapellátások és a gazdasági fejlődés támogatására szolgál Afganisztánban.
Az előirányzat további célja az afganisztáni nemzeti kábítószer-ellenőrzési stratégia támogatása, többek között az
ópium afganisztáni termesztésének megfékezése, valamint az ópiumhálózatok és az európai országokba vezető illegális
exportútvonalak szétzilálása és szétzúzása.
Az előirányzat jelentős részét kifejezetten az ópiumtermesztés fokozatos megszüntetésére és más növények
termesztésével való felváltására irányuló ötéves terv elindításának finanszírozására kell fordítani az e téren elérendő
ellenőrizhető eredmény érdekében, összhangban az új afganisztáni stratégiáról szóló, 2010. december 16-i európai
parlamenti állásfoglalásban (HL C 169. E, 2012.6.15., 108. o.) kifejezett kérésekkel.
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További cél az afgán menekültek és lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek származási országukba való visszatérését elősegítő programokhoz nyújtott uniós hozzájárulás finanszírozása, összhangban az Európai Közösség által a
2002. januári Tokiói Konferencián vállalt kötelezettségekkel.
Ez az előirányzat az afgán nők jogaiért már régóta tevékenykedő nőszervezetek tevékenységeit is finanszírozza.
Az Uniónak növelnie kell pénzügyi segítségnyújtását Afganisztánban olyan területeken, mint az egészségügy (kórházak
építése és újjáépítése, a gyermekhalandóság megelőzése, az egészségügyi rendszerek megerősítése, a gyermekbénulás
felszámolása az országban, amely a járvány sújtotta utolsó országok egyike), a kis- és közepes méretű infrastrukturális
projektek (úthálózat, gátak stb. helyreállítása), valamint a munkahelybiztonsággal és az élelmezésbiztonsággal
kapcsolatos rendszerek hatékony megvalósítása.
Az előirányzat egy részének célja a katasztrófakockázatok csökkentése megfelelő felelősségvállalás és a katasztrófák által
fenyegetett országokban megvalósított nemzeti stratégiák alapján.
A költségvetési rendelet rendelkezéseinek kellő figyelembevétele mellett ezen előirányzat egy részét a nők helyzetének
javítására – elsőbbségben részesítve az egészségügy és oktatás területén folytatott tevékenységeket –, továbbá a
döntéshozatal minden területén és szintjén való aktív bevonásuk támogatására kívánják fordítani.
Az ezen előirányzat által támogatott valamennyi egyéb tevékenység és projekt során különös figyelmet fordítunk a nők
és fiatal lányok helyzetére.
A tagállamok és más donor országok – mindkét esetben beleértve állami és félállami szerveiket – vagy nemzetközi
szervezetek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből a vonatkozó alapjogiaktus értelmében további előirányzatok nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e
hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az
igazgatási támogatási kiadások költségvetési sorba bevezetett összegeket minden operatív program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében sem haladják meg a
kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.

Jogalap
A 2014–2020-as időszakra szóló fejlesztési együttműködési finanszírozási eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március
11-i 233/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 44. o.).

21 02 06

Együttműködés Dél-Afrikával
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

60 000 000

Kifizetések

12 678 745

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

26 721 430

2014. évi teljesítés

Kifizetések

4 431 255

Kötelezettségvállalások

26 000 000,—

Kifizetések

0,—
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Megjegyzések
Az előirányzat Dél-Afrika kormányának támogatását szolgálja a munkanélküliség 25 %-ról (2013) 14 %-ra (2020) való
csökkentésében, valamint Dél-Afrika támogatását fejlesztési és átalakító szerepének ellátásában, ideértve a szolgáltatásnyújtás javítását.
A munkahelyteremtés a Dél-Afrika nemzeti fejlesztési tervében (2030) szereplő három prioritásterület egyike (a többi
terület: oktatás, képzés és innováció, működőképes állam kiépítése), mivel a munkanélküliség központi eleme a DélAfrikát érő, munkanélküliség-szegénység-egyenlőtlenség hármas kihívásnak. A támogatás várhatóan hozzájárul a
munkahely-teremtési döntéshozatal és végrehajtás javításához, többek között a „zöld munkahelyek” és az alacsony
szén-dioxid-kibocsátású fejlődést szolgáló zöld technológia területén; az üzleti tevékenységek költségeinek csökkentéséhez különösen a kis-, közép- és mikrovállalkozások tekintetében; valamint a fellépések fejlesztéséhez a készségfejlesztés és az elhelyezkedés területén.
A támogatás várhatóan hozzájárul a felügyeleti rendszer megerősítéséhez; a nemzeti kormány, a vidéki és helyi
önkormányzatok közötti kapcsolatok javításához; a közalkalmazottak támogatásához és a munkájuk ellátásához
szükséges autoritással, tapasztalattal és kompetenciával történő felruházásához; valamint az aktív polgári szerepvállalás
előmozdításához a szakpolitika kialakításában, végrehajtásában, nyomon követésében és értékelésében.
E program átfogó célkitűzése, hogy hozzájáruljon Dél-Afrika nemrégiben kidolgozott, 2030-ig terjedő nemzeti
fejlesztési tervének végrehajtásához és az azt kísérő eredményalapú megközelítés alkalmazásához, melyek célja a délafrikai lakosság életkörülményeinek javítása, ideértve a szegénység és a munkanélküliség csökkentését, a millenniumi
fejlesztési céloknak megfelelően. A program célja, hogy hozzájáruljon a tisztességes foglalkoztatás megvalósításának
átfogó célkitűzéséhez inkluzív gazdasági növekedéssel, emellett hatékony, eredményes és fejlődésorientált közszolgálat
létrehozásával, valamint önrendelkező, igazságos és inkluzív polgárság megteremtésével.
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket –, valamint szervezetek vagy
természetes személyek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át; ezt az uniós vagyonkezelői alapok
hozzájárulásai egészíthetik ki.

Jogalap
A 2014–2020-as időszakra szóló fejlesztési együttműködési finanszírozási eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március
11-i 233/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 44. o.).
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Globális közjavak, kihívások és szegénységcsökkentés, fenntartható fejlődés és demokrácia
Megjegyzések
A program elsősorban a legszegényebb és legkevésbé fejlett országoknak, valamint a 233/2014/EU rendelet hatálya alá
tartozó országokban élő lakosság leghátrányosabb helyzetben lévő rétegeinek a támogatására szolgál.
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Ez az előirányzat a „Globális közjavak és kihívások” program egyik összetevőjeként a szegénység csökkentésére és a
fenntartható fejlődés előmozdítására szolgál. A program célja, hogy a közjavakkal kapcsolatos főbb globális kihívások
rugalmas és átfogó kezelése révén támogassa a befogadó jellegű fenntartható fejlődést. A fellépés főbb területei a
környezetvédelem és az éghajlatváltozás, a fenntartható energia, a humán fejlődés (ideértve az egészségügyet, az
oktatást, a nemi alapú megkülönböztetést, az egyenlőséget, az identitást, a foglalkoztatást, a szakképzést, a szociális
védelmet, a társadalmi befogadást, valamint a gazdasági fejlődéshez kapcsolódó aspektusokat, mint a növekedés, a
munkahelyek, a kereskedelem és a magánszféra bevonása), az élelmezés- és táplálkozásbiztonság, a fenntartható
mezőgazdaság, valamint a migráció és a menedékjog. Ez a tematikus program lehetővé teszi a gyors reagálást a
legszegényebb népességcsoportokat sújtó, előre nem látható eseményekre és globális válságokra. Az egyes ágazatok
közötti szinergiák előmozdítása révén a „Globális közjavak és kihívások” program csökkenteni fogja az uniós fejlesztési
együttműködés széttöredezettségét, és növelni fogja az egyéb uniós programokat és eszközöket kiegészítő jellegét és a
koherenciát. A támogatások OECD-módszertanon alapuló mutatók („riói mutatók”) alkalmazását megelőzően számított
legalább 50 %-ának az éghajlattal kapcsolatos tevékenységeket és a környezetvédelemhez kapcsolódó célokat kell
szolgálnia.

21 02 07 01

Környezetvédelem és éghajlatváltozás
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

174 564 526

Kifizetések

70 500 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

176 041 720

Kifizetések

29 076 017

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

164 048 310,—

Kifizetések

7 200 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a „Globális közjavak és kihívások” program „Környezetvédelem és éghajlatváltozás” altémája alatti
fellépések finanszírozására szolgál.

Az előirányzatot különösen a következő területeket érintő kezdeményezések finanszírozására kell felhasználni: éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és az éghajlatváltozás mérséklése, elmozdulás az éghajlatváltozás hatásaival szemben
ellenállóképes, alacsony szén-dioxid-kibocsátású társadalom felé; a természeti tőke (pl. biodiverzitás, ökoszisztémaszolgáltatások, erdők, földek, vízerőforrások) védelme, javítása és az azzal való fenntartható gazdálkodás; inkluzív zöld
gazdaságra való átállás; a környezetvédelem, az éghajlatváltozás és a katasztrófakockázat-csökkentés beépítése az uniós
fejlesztési és együttműködési programokba; a környezetvédelemmel és éghajlattal kapcsolatos kérdések nemzetközi
irányítása. Figyelmet kell fordítani az idevonatkozó irányítási kérdésekre, és támogatni kell a vonatkozó globális
célkitűzéseket, például a 2015-öt követő fejlesztési keret tekintetében meghatározott fenntarthatósági célokat.

A tagállamok és más donor országok – mindkét esetben beleértve állami és félállami szerveiket – vagy nemzetközi
szervezetek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből a vonatkozó alapjogiaktus értelmében további előirányzatok nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e
hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az
igazgatási támogatási kiadások költségvetési sorba bevezetett összegeket minden operatív program esetében az átutalási
megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében sem haladják meg a kapcsolódó
programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át; ezt az uniós vagyonkezelői alapok hozzájárulásai egészíthetik ki.
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Jogalap
A 2014–2020-as időszakra szóló fejlesztési együttműködési finanszírozási eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március
11-i 233/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 44. o.).
21 02 07 02

Fenntartható energia
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

77 584 234

Kifizetések

72 000 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

67 875 236

Kifizetések

21 043 003

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

82 851 742,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat a „Globális közjavak és kihívások” program „Fenntartható energia” altémája alatti fellépések finanszírozására szolgál.
Célja, hogy támogassa a megbízható, biztonságos, megfizethető, éghajlatbarát és fenntartható energiaszolgáltatásokhoz
való hozzáférést, amely a szegénység felszámolására, valamint a befogadó jellegű növekedésre és fejlődésre irányuló
egyik alapvető eszköz, külön hangsúlyt fektetve a helyi és regionális megújuló energiaforrások használatára és arra, hogy
a távoli régiókban élő szegényebb rétegek számára is biztosítani kell a hozzáférést. Támogatást kapnak az energiatermelés, -átvitel, -elosztás, valamint az intelligens energiafelhasználás jobb energiahatékonyságát biztosító beruházások,
többek között a szegény városi és elővárosi közösségekben végrehajtott innovatív projektek előmozdítása révén.
Hasonlóan, a fő szereplőkkel és más donorokkal folytatott párbeszéd és koordináció megkönnyítése révén stratégiai
szövetségek kialakítását célzó intézkedéseket irányoznak elő a fenntartható energiára irányuló célok elérése érdekében.
A tagállamok és más donor országok – mindkét esetben beleértve állami és félállami szerveiket – vagy nemzetközi
szervezetek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből a vonatkozó alapjogiaktus értelmében további előirányzatok nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e
hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek Az
igazgatási támogatási kiadások költségvetési sorba bevezetett összegeket minden operatív program esetében az átutalási
megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében sem haladják meg a kapcsolódó
programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át; ezt az uniós vagyonkezelői alapok hozzájárulásai egészíthetik ki.

Jogalap

A 2014–2020-as időszakra szóló fejlesztési együttműködési finanszírozási eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március
11-i 233/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 44. o.).
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Humán fejlődés
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

163 633 821

Kifizetések

120 346 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

150 920 558

Kifizetések

79 020 406

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

163 093 980,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a „Humán fejlődés” altéma alatt a fejlődő országokban zajló fellépéseket hivatott finanszírozni, és a
„Globális közjavak és kihívások” program keretében az egészségügy, az oktatás, a nemi kérdések és a humán fejlődés
egyéb aspektusait támogatja. A program elsősorban a hatálya alá tartozó országokban élő lakosság leghátrányosabb
helyzetben lévő rétegeinek a támogatására szolgál.
Az egészségügyi rész a jó minőségű alapvető egészségügyi ellátáshoz való egyetemes hozzáférést támogatja. A kiemelt
területek közé tartozik a gyermekek és anyák egészségügyi ellátása, a szexuális és reproduktív egészség és jogok, a
családtervezéshez való hozzáférés, a gyermekbénulás felszámolása, a HIV/AIDS-szel, a tuberkulózissal, a maláriával és
az egyéb, a szegénységhez kapcsolható és az elhanyagolt betegségekkel szembeni védekezés, és e betegségek kezelése,
valamint az erőszak áldozatainak pszichológiai segítséghez való hozzáférése.
Támogatandó továbbá a mindenki – többek között a migránsok, a nők és lányok – számára hozzáférhető, jó minőségű
oktatás, elsősorban azokban az országokban, amelyek a leginkább lemaradtak a globális célkitűzések elérésében.
A nemek közötti egyenlőséget illetően támogatandók azok a programok, amelyek a nők és lányok gazdasági és
társadalmi érvényesülését helyezik előtérbe. A prioritások közé tartozik még a szexuális és nemi alapú erőszak és az
áldozatok támogatása, illetve a gyermek nemén alapuló szelekció gyakorlatának felszámolása.
Az előirányzatot a gyermekeket és fiatalokat támogató tevékenységekre is fel lehet használni, különösen olyanokra,
amelyek célja annak biztosítása, hogy a fiatalok maradéktalanul gyakorolhassák jogaikat, érvényre juttathassák
érdekeiket, különösen abban az esetben, ha a fiatal lányokra, egészségre és az oktatásra, a megkülönböztetésmentességre, a foglalkoztatásra, a készségekre, a szociális védelemre és a társadalmi befogadásra, a növekedésre, a munkahelyekre, a magánszféra részvételére és a kultúrára összpontosítanak.
A tagállamok és más donor országok – mindkét esetben beleértve állami és félállami szerveiket – vagy nemzetközi
szervezetek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből a vonatkozó alapjogiaktus értelmében további előirányzatok nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e
hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek Az
igazgatási támogatási kiadások költségvetési sorba bevezetett összegeket minden operatív program esetében az átutalási
megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében sem haladják meg a kapcsolódó
programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át; ezt az uniós vagyonkezelői alapok hozzájárulásai egészíthetik ki.
Abban az esetben, ha a segítségnyújtásra a költségvetéshez nyújtott támogatáson keresztül kerül sor, a Bizottság
támogatja a partnerországoknak a parlamenti felügyelet, a pénzügyi ellenőrzési kapacitások és az átláthatóság
erősítésére irányuló erőfeszítéseit.
Jogalap
A 2014–2020-as időszakra szóló fejlesztési együttműködési finanszírozási eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március
11-i 233/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 44. o.).
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Élelmezés- és táplálkozásbiztonság és fenntartható mezőgazdaság
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

189 495 232

Kifizetések

88 783 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

167 239 336

Kifizetések

53 786 265

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

200 982 990,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések

Az előirányzat a „Globális közjavak és kihívások” program „Élelmezés- és táplálkozásbiztonság és fenntartható
mezőgazdaság” altémája alatti fellépések finanszírozására szolgál.

Az élelmezés- és táplálkozásbiztonság, valamint a fenntartható mezőgazdaság terén az átfogó célkitűzés az élelmezésbiztonság javítása a legszegényebbek és a kiszolgáltatottabbak tekintetében, a szegénység és az éhezés felszámolása a
mostani és a jövőbeni generációk tekintetében, és az alultápláltság elleni fellépés javítása, csökkentve ezáltal a
gyermekhalandóságot. A célkitűzés megvalósítása az uniós szakpolitikával összhangban történik, és fókuszában a
kistermelők jövedelmének javítása, a kiszolgáltatott közösségek ellenálló képességének növelése, valamint a partnerországok megsegítése áll abban, hogy a fejlődésben visszamaradt gyermekek számát 2025-ig 7 millióval csökkentsék.
Mivel az élelmezésbiztonság globális kihívás, a „Globális közjavak és kihívások” program fókuszában a globális közjavak
kérdését és az ahhoz kapcsolódó kihívásokat kezelő tevékenységek és megközelítések állnak, melyek erős multiplikátorhatást gyakorolnak a mezőgazdasági, az élőállat- és a halászati ágazatra, a háztartások élelmezés- és táplálkozásbiztonságára, a vidéki gazdaságra és az élelmiszerrendszerekre, valamint a legkiszolgáltatottabb háztartások sokkokkal
és stresszhelyzetekkel szembeni ellenálló képességére. Ez kiegészíti a földrajzi programokon keresztül nyújtott
támogatást, és ahhoz hozzáadott értéket nyújt.

A téma a következő három komponenst tartalmazza:

— 1. komponens: tudás létrehozása és cseréje, valamint az innováció előmozdítása – ennek révén új tudás jön létre, mely
alkalmazható az élelmezés- és táplálkozásbiztonság kihívásaira, elsősorban nemzetközi és kontinentális szinten. Ez a
komponens együttműködik már meglévő globális és regionális kezdeményezésekkel, de olyan új partnerségeket is
előirányoz, amelyek szükségesek annak biztosításához, hogy a kutatás által létrehozott tudást a kedvezményezettek
jövedelmük és megélhetésük javításához használják fel.

— 2. komponens: a kormányzás és a kapacitás megerősítése és előmozdítása globális, kontinentális, regionális és nemzeti szinten,
valamennyi érintett számára. Ez a komponens az élelmezés- és táplálkozásbiztonság kérdéseit kezelő nemzetközi
kezdeményezéseket támogatja, ideértve a földdel, a fenntartható halászattal, valamint az élelmezés- és a táplálkozásbiztonságról folytatott párbeszéd hatékonyságának javításával kapcsolatos kérdéseket. A komponens elősegíti
továbbá a megbízható, hozzáférhető és kellő időben történő tájékoztatási és elemzési kapacitások létrehozására
irányuló, koordinált nemzetközi erőfeszítéseket a tényeken alapuló szakpolitikai döntéshozatal támogatása, valamint
fenntartható regionális és nemzeti élelmezésbiztonsági intézmények megerősítése és/vagy létrehozása céljából. Ez a
komponens az olyan érdekeltek kapacitásépítési kezdeményezéseit is támogathatja, mint a civil társadalmi
szervezetek, a mezőgazdasági termelői szervezetek és az értéklánc mentén található más szakmaközi csoportok.
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— 3. komponens: a szegények és az alultápláltak támogatása a válságokra való reagálásban és a reziliencia megerősítése. Ez a
komponens támogatást nyújt azoknak az országoknak, ahol nincsenek kétoldalú programok a földrajzi
programozás keretében; a jelentős, előre nem látható válság és/vagy sokk következményeitől szenvedő országoknak,
ideértve a természeti és ember okozta katasztrófákat, a járványokat az élelmezési és táplálkozási válságoknak kitett
országokban; a komponens támogatja továbbá a megelőzés megerősítését és a rezilienciaépítést szolgáló innovatív
megközelítéseket. Adott esetben a beavatkozások a humanitárius és a fejlesztési beavatkozások közötti szinergiák és
komplementaritások fokozását is szolgálni fogják. A humanitárius és fejlesztési terület érintettjei által közösen
végzett helyzetelemzés előmozdítása.
Jogalap
A 2014–2020-as időszakra szóló fejlesztési együttműködési finanszírozási eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március
11-i 233/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 44. o.).

21 02 07 05

Migráció és menekültügy
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

57 257 470

Kifizetések

22 560 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

41 605 380

Kifizetések

10 128 583

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

46 504 665,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat a „Globális közjavak és kihívások” program migráció és menekültügy tematikus területe kezdeményezéseinek végrehajtását finanszírozza a kormányzás javítása, valamint a migráció és a mobilitás fejlesztési hatásának
maximalizálása céljából.
A „Globális közjavak és kihívások” program a migráció és menekültügy területén arra irányul, hogy javítsa a migráció
kezelését a fejlődő országokban és a fejlődő országok által, külön figyelmet helyezve a migráció és a mobilitás alacsony
és közepes jövedelmű származási és célországok fejlődésére gyakorolt pozitív hatásainak maximalizálására és a negatív
hatások minimalizálására. Átfogó célkitűzés a migránsok emberi jogainak védelme és előmozdítása, ideértve a szolgáltatásokhoz, például az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, valamint az európai uniós kötelezettségvállalások
támogatása a migrációs politika fejlesztése terén biztosítandó szakpolitikai koherencia érdekében.
A program globális szintű és multiregionális szintű kezdeményezésekre fog koncentrálni (pl. a dél–dél vagy dél–észak
migrációs útvonalak menti együttműködés támogatása). Korlátozott számban nemzeti projektek is indíthatók az uniós
külső migrációs politika tekintetében kiemelt országokkal folytatandó új együttműködési tevékenységek támogatására.
Jogalap
A 2014–2020-as időszakra szóló fejlesztési együttműködési finanszírozási eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március
11-i 233/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 44. o.).
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Civil társadalmi szervezetek és helyi hatóságok által indított vagy azokat célzó fejlesztési kezdeményezések
finanszírozása
Megjegyzések
Az előirányzat célja, hogy a fejlődő országokban támogassa a civil társadalmi szervezetek és a helyi hatóságok által vagy
számára végrehajtott, a fejlesztést érintő, az Unióból és a partnerországokból származó kezdeményezéseket, valamint
hogy erősítse e szervezetek politikai döntéshozatalhoz való hozzájárulással kapcsolatos képességét, illetve hogy
biztosítsa az elszámoltathatóságot és az átláthatóságot.
Külön figyelmet kell szentelni a civil társadalmi szervezetek és helyi hatóságok támogatásának, a párbeszéd ösztönzésének és a polgári részvétel atmoszférája megteremtésének - kellő figyelemmel a nemek közötti egyenjogúság
kérdésére és a nők szerepének erősítésére -, továbbá a megbékélésnek és az intézményépítésnek, mind helyi, mind
regionális szinten.

21 02 08 01

A civil társadalom fejlődésben
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

180 875 198

Kifizetések

86 753 855

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

180 143 207

Kifizetések

46 364 459

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

212 398 533,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat célja a civil társadalmi szervezetek megerősítésére irányuló kezdeményezések támogatása a partnerországokban és az Unióban, és a nemzetközi fejlesztési nevelési és információs programba tartozó tevékenységek esetében
a 231/2014/EU rendelet szerint támogatásra jogosult kedvezményezettek megerősítése. A finanszírozandó kezdeményezéseket elsősorban civil társadalmi szervezetek végzik. Adott esetben, hatékonyságuk biztosítása érdekében, más
szereplők is végezhetnek kezdeményezéseket a civil társadalmi szervezetek javára, a következőkhöz való hozzájárulás
révén:
— többek között a nemek közötti egyenlőség szempontjából is befogadó és érett társadalom kialakítása a partnerországokban, megerősített civil társadalmi szervezetek révén,
— az európai és déli civil társadalmi hálózatok, platformok és szövetségek kapacitásának növelése érdemi és
folyamatos szakpolitikai párbeszéd érdekében a fejlesztés terén, előmozdítva a demokratikus kormányzást és a nők
szerepének erősítését,
— az uniós polgárokban a fejlesztési kérdések fokozottabb tudatosítása és aktív nyilvános támogatás mobilizálása a
szegénységcsökkentési és fenntartható fejlődési stratégiák számára a partnerországokban.
Az e program által támogatandó lehetséges tevékenységek:
— olyan intézkedések a partnerországokban, amelyek a civil társadalmi szervezetek által nyújtott alapszolgáltatások
révén támogatják a sérülékeny és a társadalom peremére szorult csoportokat,
— a célzott szereplők kapacitásának fejlesztése a nemzeti program keretében biztosított támogatás kiegészítéseként, az
intézkedések célja:
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— az állampolgári részvételt és a civil társadalmi fellépést kibontakoztató környezet megteremtése, valamint a civil
társadalmi szervezetek kapacitásának kiépítése a szakpolitika kialakításában és a szakpolitikai végrehajtási
folyamat nyomon követésében való hatékony részvétel érdekében,
— a civil társadalmi szervezetek, a helyi hatóságok, az állam és az egyéb fejlesztési szereplők közötti párbeszéd és
együttműködés javítása a fejlesztés keretében,
— civil társadalmi hálózatok koordinálása, kapacitásfejlesztése és intézményi erősítése, szervezeteiken belül és a
fejlesztésről szóló európai párbeszédben részt vevő érdekeltek különböző típusai között, valamint a civil társadalmi
szervezetek, helyi hatóságok és ernyőszervezeteik déli hálózatainak koordinálása, kapacitásfejlesztése és intézményi
erősítése,
— a nyilvánosság figyelmének felhívása a fejlesztési kérdésekre, az emberek tudatos szerepvállalásának kialakítása aktív
és felelős polgárok létrehozása céljából, valamint a fejlesztés formális és informális oktatásának előmozdítása az
Unióban, a tagjelölt országokban és a potenciális tagjelöltekben annak érdekében, hogy megszilárdítsák a fejlesztési
politika szerepét az európai társadalmakban, nagyobb nyilvános támogatást biztosítsanak a szegénység elleni
intézkedéseknek és a fejlett és a fejlődő országok közötti kapcsolatok kiegyensúlyozásának, felhívják a figyelmet a
fejlődő országokat és lakosaikat érintő kérdésekre és nehézségekre, valamint előmozdítsák a fejlődési folyamathoz
való jogot, amelyben minden emberi jog és alapvető szabadság teljes mértékben megvalósítható, továbbá a
globalizáció szociális dimenzióját.
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket –, valamint szervezetek vagy
természetes személyek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében az átutalási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében sem
haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át; ezt az uniós vagyonkezelői alapok hozzájárulásai egészíthetik ki.

Jogalap
A 2014–2020-as időszakra szóló fejlesztési együttműködési finanszírozási eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március
11-i 233/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 44. o.).
21 02 08 02

A helyi hatóságok fejlesztése
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

60 291 733

Kifizetések

18 116 751

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

45 035 802

2014. évi teljesítés

Kifizetések

7 945 698

Kötelezettségvállalások

36 366 417,—

Kifizetések

0,—
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21 02 08

(folytatás)

21 02 08 02

(folytatás)

Megjegyzések

Az előirányzat célja a civil társadalmi szervezetek megerősítésére irányuló kezdeményezések támogatása a partnerországokban és az Unióban, és nemzetközi fejlesztési nevelési és információs programba tartozó tevékenységek esetében a
231/2014/EU rendelet szerint támogatásra jogosult kedvezményezettek megerősítése. A finanszírozandó kezdeményezéseket elsősorban helyi hatóságok vagy azok szövetségei végzik. Adott esetben, hatékonyságuk biztosítása érdekében,
más szereplők is végezhetnek kezdeményezéseket a helyi hatóságok javára, a következőkhöz való hozzájárulás révén:
— befogadó és önrendelkező civil társadalom a partnerországokban megerősített helyi hatóságok révén,
— az európai és déli helyi hatóságok hálózatai, regionális és globális szövetségek, platformok és szövetségek
kapacitásának növelése érdemi és folyamatos szakpolitikai párbeszéd érdekében a fejlesztés terén és a demokratikus
kormányzás előmozdítása érdekében,
— az uniós polgárokban a fejlesztési kérdések fokozottabb tudatosítása és aktív nyilvános támogatás mobilizálása az
Unióban, a tagjelölt országokban és a potenciális tagjelöltekben a szegénységcsökkentési és fenntartható fejlődési
stratégiák számára a partnerországokban,
Az e program által támogatandó lehetséges tevékenységek:
— olyan intézkedések a partnerországokban, amelyek a helyi hatóságok által nyújtott alapszolgáltatások révén
támogatják a sérülékeny és a társadalom peremére szorult csoportokat,
— a célzott szereplők kapacitásának fejlesztése a nemzeti program keretében biztosított támogatás kiegészítéseként, az
intézkedések célja:
— a polgári szerepvállalást és polgári fellépést kibontakoztató környezet megteremtése, valamint a helyi hatóságok
kapacitásának kiépítése a szakpolitika kialakításában és a szakpolitikai végrehajtási folyamat nyomon
követésében való hatékony részvétel érdekében,
— a helyi hatóságok, a civil társadalmi szervezetek, az állam és az egyéb fejlesztési szereplők közötti párbeszéd és
együttműködés javítása a fejlesztés keretében,
— a helyi hatóságok kapacitásának erősítése a szerepüket és sajátosságaikat elismerő fejlesztési folyamatban való
hatékonyabb részvétel érdekében,
— a helyi hatóságok koordinálása, kapacitásfejlesztése és intézményi erősítése, szervezeteiken belül és a fejlesztésről
szóló európai párbeszédben részt vevő érdekeltek különböző típusai között, valamint a helyi hatóságok és
ernyőszervezeteik déli hálózatainak koordinálása, kapacitásfejlesztése és intézményi erősítése;
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— a nyilvánosság figyelmének felhívása a fejlesztési kérdésekre, az emberek tudatos szerepvállalásának kialakítása aktív
és felelős polgárok létrehozása céljából, valamint a fejlesztés formális és informális oktatásának előmozdítása az
Unióban, a tagjelölt országokban és a potenciális tagjelöltekben annak érdekében, hogy megszilárdítsák a fejlesztési
politika szerepét az európai társadalmakban, nagyobb nyilvános támogatást biztosítsanak a szegénység elleni
intézkedéseknek és a fejlett és a fejlődő országok közötti kapcsolatok kiegyensúlyozásának, felhívják a figyelmet a
fejlődő országokat és lakosaikat érintő kérdésekre és nehézségekre, valamint előmozdítsák a fejlődési folyamathoz
való jogot, amelyben minden emberi jog és alapvető szabadság teljes mértékben megvalósítható, továbbá a
globalizáció szociális dimenzióját.
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket –, valamint szervezetek vagy
természetes személyek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében az átutalási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében sem
haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át; ezt az uniós vagyonkezelői alapok hozzájárulásai egészíthetik ki.

Jogalap

A 2014–2020-as időszakra szóló fejlesztési együttműködési finanszírozási eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március
11-i 233/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 44. o.).

21 02 09

Az Afrika–Európai Unió közös stratégiát támogató pánafrikai program
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

93 468 616

Kifizetések

53 691 844

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

101 404 040

Kifizetések

53 698 949

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

97 577 288,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések

Az előirányzat célja az EU–Afrika közös stratégia végrehajtásának támogatása. Különösen a pánafrikai programon
keresztül kell biztosítani a transzregionális, kontinentális és transzkontinentális jellegű intézkedések, valamint a globális
színtéren az EU–Afrika közös stratégia vonatkozó kezdeményezéseinek támogatását. A pánafrikai program szorosan
együttműködik más eszközökkel, nevezetesen a 232/2014/EU rendelettel létrehozott Európai Szomszédsági Támogatási
Eszközzel, az Európai Fejlesztési Alappal és a 233/2014/EU rendelettel létrehozott Fejlesztési Együttműködési Eszköz
tematikus programjaival, és az EU–Afrika közös stratégia keretében megállapított meghatározott kezdeményezésekre
fog összpontosítani, biztosítva a szükséges koherenciát és szinergiát, valamint a párhuzamosságok és átfedések
elkerülését.
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Ez a következő fő kiemelt fejlesztési területeken kerül alkalmazásra:
— Békeépítés, biztonság, demokratikus kormányzás és emberi jogok, az afrikai kormányzási struktúra támogatásával
az Afrikai Unió Bizottságával és más kapcsolódó olyan intézményekkel való együttműködés révén, mint a Pánafrikai
Parlament, az Afrikai Emberi Jogi Bíróság és civil társadalmi szervezetek.
— A regionális integráció támogatása kontinentális szinten, ideértve a szakpolitikák, szabványok és jogszabályok
harmonizációját, valamint a regionális integráció, kereskedelem és beruházások előmozdítását szolgáló kapacitásépítést.
— A migrációt, a mobilitást és a foglalkoztatást illetően a következő területek javítása: átutalások, mobilitás és
munkaerő-migráció, az emberkereskedelem elleni küzdelem, illegális migráció és nemzetközi védelem.
— A természeti erőforrásokkal való jó gazdálkodás (olyan területeken, mint a környezetvédelem és éghajlatváltozás,
nyersanyagok és mezőgazdaság), valamint a belőlük származó bevételek fejlesztésközpontú felhasználása.
— Tudás- és készségalapú társadalom fejlesztése a versenyképesség és a fenntartható növekedés előmozdítása
érdekében a felsőfokú oktatás és kutatás kontinentális szintű támogatása révén, biztosítva ezeken a területeken a
támogatást az afrikai uniós kiemelt kezdeményezéseknek, és támogatva a pontos statisztikai adatok javítását és
rendelkezésre állását.
Támogatásban részesül az EU–Afrika partnerség fejlesztése, a globális kérdések világszintű kezelése és a civil társadalom
megerősítése is, kontinentális szintű meghatározott fellépésekhez.

Jogalap
A 2014–2020-as időszakra szóló fejlesztési együttműködési finanszírozási eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március
11-i 233/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 44. o.).

Jogi hivatkozások
A 2007. december 8–9-i lisszaboni csúcstalálkozón elfogadott Afrika–EU stratégiai partnerség: EU–Afrika közös
stratégia.

21 02 20

Erasmus+ – Hozzájárulás a Fejlesztési Együttműködési Eszközből (DCI)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

105 000 000

Kifizetések

61 455 647

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

90 038 998

Kifizetések

47 908 017

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

100 356 946,—

Kifizetések

507 645,98
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Megjegyzések

Az előirányzat az Erasmus+ program nemzetközi felsőoktatási dimenziójának a végrehajtása érdekében az e külső
eszköz keretében biztosított technikai és pénzügyi segítségnyújtás fedezésére szolgál.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e tétel alá tartozó előirányzatokhoz. Ezen összegek a
bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államoktól származó hozzájárulásokból származnak,
amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek
minősülnek; azok megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos
kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete alapján, amely az általános költségvetés
elválaszthatatlan részét képezi.
A tagjelölt országok és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók, az engedélyezett
igazgatási kiadások és a programra meghatározott teljes előirányzat összegének arányában.

Jogalap

Az „Erasmus+” elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról, valamint az 1719/2006/EK,
az 1720/2006/EK és az 1298/2008/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1288/2013/
EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 50. o.).
A 2014–2020-as időszakra szóló fejlesztési együttműködési finanszírozási eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március
11-i 233/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 44. o.).

21 02 30

Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetével (FAO) és az Egyesült Nemzetek más szerveivel kötött
megállapodás
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

338 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

371 630

Kötelezettségvállalások

332 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

298 370

Kötelezettségvállalások

331 537,—

Kifizetések

331 537,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Unió FAO-tagságával járó igazgatási és egyéb kiadásokat fedező, valamint a növénygenetikai
források élelmezési és mezőgazdasági felhasználásáról szóló nemzetközi egyezmény részes feleként az egyezmény
megerősítését követően teljesítendő átalánybefizetés fedezésére szolgál.
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Jogalap
A Közösségnek az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetéhez (FAO) történő csatlakozásáról szóló,
1991. november 25-i tanácsi határozat (HL C 326., 1991.12.16., 238. o.).
A növénygenetikai források élelmezési és mezőgazdasági felhasználásáról szóló nemzetközi egyezménynek az Európai
Közösség nevében történő megkötéséről szóló, 2004. február 24-i 2004/869/EK tanácsi határozat (HL L 378.,
2004.12.23., 1. o.).

21 02 40

Nyersanyagokra vonatkozó megállapodások
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

5 375 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

5 749 783

Kötelezettségvállalások

3 700 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

3 325 217

Kötelezettségvállalások

3 035 000,—

Kifizetések

2 841 587,69

Megjegyzések
Ez az előirányzat éves tagdíjak fedezésére szolgál, amelyeket az Uniónak az e területen való kizárólagos hozzáértése
miatti részvételéért kell fizetnie.
Az előirányzat jelenleg az alábbi kiadásokat finanszírozza:
— a Nemzetközi Kávészervezet részére fizetett éves tagdíj,
— a Nemzetközi Kakaószervezet részére fizetett éves tagdíj,
— jóváhagyást követően a gyapottal foglalkozó nemzetközi tanácsadó bizottság részére fizetett éves tagdíj.
Egyéb trópusi termékekről szóló megállapodások megkötésére a jövőben a politikai és jogi igényeknek megfelelően fog
sor kerülni.
Jogalap
A 2001. évi Nemzetközi Kakaómegállapodásnak az Európai Közösség nevében történő megkötéséről szóló, 2002.
november 18-i 2002/970/EK tanácsi határozat (HL L 342., 2002.12.17., 1. o.).
A Nemzetközi Kakaótanácsban a 2001. évi, kakaóról szóló nemzetközi megállapodás hatályának meghosszabbításával
kapcsolatban a Közösség által képviselendő álláspontról szóló, 2008. január 21-i 2008/76/EK tanácsi határozat (HL
L 23., 2008.1.26., 27. o.).
A 2007. évi Nemzetközi Kávémegállapodásnak az Európai Közösség nevében történő aláírásáról és megkötéséről szóló,
2008. június 16-i 2008/579/EK tanácsi határozat (HL L 186., 2008.7.15., 12. o.).
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A 2010. évi nemzetközi kakaómegállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról szóló, 2011. május 17-i 2011/634/EU tanácsi határozat (HL L 259., 2011.10.4., 7. o.).
A 2010. évi nemzetközi kakaómegállapodásnak a megkötéséről szóló, 2012. március 26-i 2012/189/EU tanácsi
határozat (HL L 102., 2012.4.12., 1. o.).
Az EU-nak a gyapottal foglalkozó nemzetközi tanácsadó bizottsághoz (ICAC) való csatlakozásával kapcsolatos, az Unió
nevében folytatandó tárgyalásokra vonatkozóan a Bizottságnak adott felhatalmazásról szóló, 2013. szeptember 25-i
13406/13 tanácsi határozat.
Jogi hivatkozások
Az Európai Közösséget létrehozó szerződés és különösen annak 133. cikke.
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés és különösen annak 207. cikke.
A 2007-ben megkötött, majd 2008-ban újratárgyalt nemzetközi kávémegállapodás, amely 2011. február 2-án lépett
hatályba a 2021. február 1-jéig tartó tízéves kezdeti időszakban, egy újabb időszakkal való meghosszabbítás lehetősége
mellett.
A 2001-ben, majd legutóbb 2010-ben újratárgyalt nemzetközi kakaómegállapodás, amely 2012. október 1-jén lépett
hatályba egy 2022. szeptember 30-án lejáró, tízéves kezdeti időszakra, öt év eltelte utáni felülvizsgálattal, és a még két
alkalommal, egyenként két évet meg nem haladó időtartammal történő meghosszabbítás lehetőségével.
A gyapottal foglalkozó nemzetközi tanácsadó bizottságra vonatkozó, 2004. április 29-i tanácsi következtetések (8972/
04), 2008. május 27-i tanácsi következtetések (9986/08) és 2010. április 30-i tanácsi következtetések (8674/10).

21 02 51

A Fejlesztési Együttműködési Eszköz (2014 előtti) területén folytatott tevékenységek lezárása
Megjegyzések
Az előirányzat az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.
Jogalap
Az ázsiai és latin-amerikai fejlődő országoknak nyújtandó pénzügyi és műszaki segítségről és a velük folytatott
gazdasági együttműködésről szóló, 1992. február 25-i 443/92/EGK tanácsi rendelet (HL L 52., 1992.2.27., 1. o.).
Az élelmiszer-segélyezési politikáról, az élelmiszersegélyek kezeléséről és az élelmezésbiztonság elősegítésére szolgáló
különleges műveletekről szóló, 1996. június 27-i 1292/96/EK tanácsi rendelet (HL L 166., 1996.7.5., 1. o.).
A hagyományos AKCS-beli banánszállítók számára különleges támogatási keret létrehozásáról szóló, 1999. április 22-i
856/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 108., 1999.4.27., 2. o.).
A decentralizált együttműködésről szóló 1659/98/EK tanácsi rendelet időbeli hatályának kiterjesztéséről és módosításáról szóló, 2002. május 13-i 955/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 148., 2002.6.6., 1. o.).
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A migráció és menekültügy területén harmadik országok számára biztosított pénzügyi és technikai segítségnyújtás
programjának (AENEAS) létrehozásáról szóló, 2004. március 10-i 491/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 80., 2004.3.18., 1. o.).

A decentralizált együttműködésről szóló 1659/98/EK rendelet időbeli hatályának meghosszabbításáról és módosításáról
szóló, 2004. március 31-i 625/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 99., 2004.4.3., 1. o.).

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

A fejlődő országok gyorsan emelkedő élelmiszeráraihoz kapcsolódó gyorsreagálási eszköz létrehozásáról szóló, 2008.
december 16-i 1337/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 354., 2008.12.31., 62. o.).

Jogi hivatkozások

Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

Kísérleti projektek az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről és a
pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló 2006. május 17-i intézményközi megállapodás (HL C
139., 2006.6.14., 1. o.) értelmében.

Az Európai Parlament 2005. április 12-i állásfoglalása az Európai Unió szerepéről a millenniumi fejlesztési célok
megvalósításában (HL C 33. E, 2006.2.9., 311. o.).

A „Politikák fejlesztési célú koherenciája – A haladás felgyorsítása a millenniumi fejlesztési célok elérése felé” című, a
Tanácshoz, az Európai Parlamenthez és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsághoz intézett 2005. április 12-i
bizottsági közlemény (COM(2005) 134 végleges).

Az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsa 2005. május 23–24-i ülésének következtetései a millenniumi
célkitűzésekről.

Az Európai Tanács 2005. június 16–17-i brüsszeli ülésének elnökségi következtetései.

Az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsa 2005. július 18-i ülésének következtetései az ENSZ-csúcstalálkozóról.

A „Külső fellépések a 2007–2013 közötti időszakra szóló jövőbeli pénzügyi terv tematikus programjai keretében” című,
az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett 2005. augusztus 3-i bizottsági közlemény (COM(2005) 324 végleges).
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„Közlemény a humán és szociális fejlesztést célzó tematikus programról és a 2007–2013 közötti időszakra szóló
pénzügyi tervről” című, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett 2006. január 25-i bizottsági közlemény
(COM(2006) 18 végleges).
A „Nem állami szereplők és helyi hatóságok a fejlesztésben” elnevezésű tematikus programról szóló, az Európai
Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett 2006.
január 25-i bizottsági közlemény (COM(2006) 19 végleges).
A „Külső fellépés – A környezetvédelemre, illetve a természetes erőforrásokkal és energiaforrásokkal való fenntartható
gazdálkodásra irányuló tematikus program” című, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett 2006. január 25-i
bizottsági közlemény (COM(2006) 20 végleges).
„Az élelmiszer-biztonságra vonatkozó tematikus stratégia – Az élelmiszer-biztonsági menetrend előmozdítása a
millenniumi fejlesztési célok elérése érdekében” című, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett 2006. január
25-i bizottsági közlemény (COM(2006) 21 végleges).
„A harmadik országokkal a migráció és a menekültügy területén történő együttműködésről szóló tematikus program”
című, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett 2006. január 25-i bizottsági közlemény (COM(2006) 26
végleges).
A kis- és középvállalkozásokról a fejlődő országokban szóló 2006. június 1-jei európai parlamenti állásfoglalás (HL C
298. E, 2006.12.8., 171. o.).
A „Helyi hatóságok: a fejlesztés tevékeny szereplői” című, az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai Gazdasági
és Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett 2008. október 6-i bizottsági közlemény (COM(2008) 626
végleges).
A „Nemzetközi éghajlat-politika Koppenhága után: Most kell cselekedni az éghajlatváltozással kapcsolatos globális
szintű intézkedések újraindítása érdekében” című, az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai Gazdasági és
Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett 2010. március 9-i bizottság közlemény (COM(2010) 86
végleges).
„A fejlődő országok élelmezésbiztonsági kihívásainak kezeléséhez nyújtott segítség uniós szakpolitikai kerete” című, az
Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett 2010. március 31-i bizottsági közlemény (COM(2010) 127 végleges).
Az Európai Parlament 2011. március 10-i állásfoglalása az EU Iránnal kapcsolatos megközelítéséről (2010/2050(INI)).

21 02 51 01

Harmadik országokkal folytatott együttműködés a migráció és a menekültügy területén
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

—

Kifizetések

21 470 540

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

—

Kifizetések

35 415 225

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

52 785 804,20

L 48/1338

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
21. CÍM — NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS FEJLESZTÉS

21 02. ALCÍM — FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ESZKÖZ (DCI) (folytatás)

21 02 51

(folytatás)

21 02 51 01

(folytatás)
Megjegyzések
Az előirányzat az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.
Jogalap
A migráció és menekültügy területén harmadik országok számára biztosított pénzügyi és technikai segítségnyújtás
programjának (AENEAS) létrehozásáról szóló, 2004. március 10-i 491/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 80., 2004.3.18., 1. o.).
A fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló, 2006. december 18-i 1905/2006/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 378., 2006.12.27., 41. o.).
Jogi hivatkozások
A „Külső fellépések a 2007–2013 közötti időszakra szóló jövőbeli pénzügyi terv tematikus programjai keretében” című,
az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett 2005. augusztus 3-i bizottsági közlemény (COM(2005) 324 végleges).
„A harmadik országokkal a migráció és a menekültügy területén történő együttműködésről szóló tematikus program”
című, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett 2006. január 25-i bizottsági közlemény (COM(2006) 26
végleges).
A „Változtatási program: az EU fejlesztéspolitikájának hathatósabbá tétele” című, az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz,
az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsághoz, valamint a Régiók Bizottságához intézett 2011. október 13-i bizottsági
közlemény (COM(2011) 637 végleges).
„A migrációval és a mobilitással kapcsolatos általános megközelítés” című, az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az
Európai Gazdasági és Szociális Bizottsághoz, valamint a Régiók Bizottságához intézett 2011. november 18-i bizottsági
közlemény (COM(2011) 743 végleges).

21 02 51 02

Együttműködés Latin-Amerika fejlődő országaival
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

—

Kifizetések

237 700 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

—

Kifizetések

205 062 655

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

14 631,89

Kifizetések

268 952 094,24

Megjegyzések
Az előirányzat az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.

2016.2.24.

HU

L 48/1339

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
21. CÍM — NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS FEJLESZTÉS

21 02. ALCÍM — FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ESZKÖZ (DCI) (folytatás)

21 02 51

(folytatás)

21 02 51 02

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

21 02 51 03

Együttműködés Ázsia fejlődő országaival, köztük Közép-Ázsiával és a Közel-Kelettel
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

—

Kifizetések

570 761 524

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

—

Kifizetések

502 119 834

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

448,72

Kifizetések

589 691 720,06

Megjegyzések
Az előirányzat az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.
Jogalap
A fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló, 2006. december 18-i 1905/2006/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 378., 2006.12.27., 41. o.).
21 02 51 04

Élelmezésbiztonság
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

—

Kifizetések

103 400 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

—

Kifizetések

140 324 836

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

45 877,25

Kifizetések

181 025 325,97

Megjegyzések
Az előirányzat az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.
Jogalap
A fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló, 2006. december 18-i 1905/2006/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 378., 2006.12.27., 41. o.).

L 48/1340

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
21. CÍM — NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS FEJLESZTÉS

21 02. ALCÍM — FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ESZKÖZ (DCI) (folytatás)

21 02 51

(folytatás)

21 02 51 05

Nem állami szereplők a fejlesztésben
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

—

Kifizetések

121 260 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

—

Kifizetések

138 405 898

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

1 530,33

Kifizetések

216 993 639,36

Megjegyzések
Az előirányzat az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.
Jogalap
A fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló, 2006. december 18-i 1905/2006/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 378., 2006.12.27., 41. o.).
21 02 51 06

Környezetvédelem és a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás, beleértve az energiát
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

—

Kifizetések

108 570 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

—

Kifizetések

84 183 056

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

1 018,22

Kifizetések

118 024 011,56

Megjegyzések
Az előirányzat az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.
Jogalap
A fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló, 2006. december 18-i 1905/2006/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 378., 2006.12.27., 41. o.).
21 02 51 07

Humán és társadalmi fejlesztés
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

—

Kifizetések

47 696 646

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

—

Kifizetések

65 148 307

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

380 632,—

Kifizetések

110 861 720,95

2016.2.24.

HU

L 48/1341

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
21. CÍM — NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS FEJLESZTÉS

21 02. ALCÍM — FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ESZKÖZ (DCI) (folytatás)

21 02 51

(folytatás)

21 02 51 07

(folytatás)
Megjegyzések
Az előirányzat az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.
Jogalap
A fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló, 2006. december 18-i 1905/2006/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 378., 2006.12.27., 41. o.).

21 02 51 08

Földrajzi együttműködés az afrikai, karib-tengeri és csendes-óceáni térség államaival (AKCS-államokkal)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

—

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

267 200 000

—

2014. évi teljesítés

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

240 105 670

0,—

Kifizetések

142 756 320,38

Megjegyzések
Az előirányzat az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.
Jogalap
A hagyományos AKCS-beli banánszállítók számára különleges támogatási keret létrehozásáról szóló, 1999. április 22-i
856/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 108., 1999.4.27., 2. o.).
A fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló, 2006. december 18-i 1905/2006/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 378., 2006.12.27., 41. o.).
Az iparosodott és egyéb, magas jövedelmű országokkal és területekkel folytatott együttműködés finanszírozási
eszközének létrehozásáról szóló 1934/2006/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2011. december 13-i 1338/
2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2011.12.30., 21. o.).
21 02 77

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

21 02 77 01

Előkészítő intézkedés – Együttműködés a közepes jövedelmű latin-amerikai országokkal
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

14 029

Kötelezettségvállalások

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

626 849

Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

480 841,10

L 48/1342

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
21. CÍM — NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS FEJLESZTÉS

21 02. ALCÍM — FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ESZKÖZ (DCI) (folytatás)

21 02 77

(folytatás)

21 02 77 01

(folytatás)
Megjegyzések
Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

21 02 77 02

Előkészítő intézkedés – Üzleti és tudományos cserék Indiával
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

1 147 755

Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

p.m.

1 198 112

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

574 907,40

Megjegyzések
Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
21 02 77 03

Előkészítő intézkedés – Üzleti és tudományos cserék Kínával
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

124 157

Kötelezettségvállalások

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

486 748

Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

1 981 019,72

Megjegyzések
Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

2016.2.24.

HU

L 48/1343

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
21. CÍM — NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS FEJLESZTÉS

21 02. ALCÍM — FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ESZKÖZ (DCI) (folytatás)

21 02 77

(folytatás)

21 02 77 03

(folytatás)

Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
21 02 77 04

Előkészítő intézkedés – Együttműködés a közepes jövedelmű ázsiai országokkal
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

p.m.

133 021

Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

p.m.

Kötelezettségvállalások

48 910

Kifizetések

0,—

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
21 02 77 05

Előkészítő intézkedés – Európai Unió–Ázsia – A politika és a gyakorlat integrációja
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

83 670

Kötelezettségvállalások

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

29 170

Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

L 48/1344

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
21. CÍM — NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS FEJLESZTÉS

21 02. ALCÍM — FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ESZKÖZ (DCI) (folytatás)

21 02 77

(folytatás)

21 02 77 05

(folytatás)

Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
21 02 77 06

Kísérleti projekt – A mezőgazdasági termelés finanszírozása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

44 998,—

Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
21 02 77 07

Előkészítő intézkedés – Regionális afrikai civil társadalmi szervezetek hálózata az 5. millenniumi fejlesztési cél
megvalósítására
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

334 002

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

951 867,81

Megjegyzések
Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

2016.2.24.

HU

L 48/1345

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
21. CÍM — NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS FEJLESZTÉS

21 02. ALCÍM — FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ESZKÖZ (DCI) (folytatás)

21 02 77

(folytatás)

21 02 77 07

(folytatás)
Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

21 02 77 08

Előkészítő intézkedés – Vízgazdálkodás a fejlődő országokban
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

400 000

Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

p.m.

Kötelezettségvállalások

671 576

0,—

Kifizetések

1 180 879,74

Megjegyzések
Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
Jogi hivatkozások
„A fejlődő országok vízgazdálkodásáról: az EU fejlesztési együttműködési politikái és prioritásai” című, az Európai
Parlamenthez és a Tanácshoz intézett 2002. március 12-i bizottsági közlemény (COM(2002) 132 végleges).
A fejlődő országok vízgazdálkodásáról: az EU fejlesztési együttműködési politikáiról és prioritásairól szóló 2002. május
30-i tanácsi állásfoglalás (DEVGEN 83 ENV 309, 9696/02).
21 02 77 10

Előkészítő intézkedés – Gyógyszerészeti technológiatranszfer a fejlődő országok javára
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

1 371 000

Kötelezettségvállalások

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

671 576

Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

217 588,25

L 48/1346

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
21. CÍM — NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS FEJLESZTÉS

21 02. ALCÍM — FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ESZKÖZ (DCI) (folytatás)

21 02 77

(folytatás)

21 02 77 10

(folytatás)
Megjegyzések
Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
Jogi hivatkozások
A TRIPS-megállapodásról és a gyógyszerekhez való hozzáférésről szóló, 2007. július 12-i európai parlamenti
állásfoglalás (HL C 175. E, 2008.7.10., 591. o.).

21 02 77 11

Előkészítő intézkedés – A szegénységgel kapcsolatos, trópusi és elhanyagolt betegségekkel kapcsolatos kutatás és
fejlesztés
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

1 400 000

Kötelezettségvállalások

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

503 683

Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

300 000,—

Megjegyzések
Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
Jogi hivatkozások
A TRIPS-megállapodásról és a gyógyszerekhez való hozzáférésről szóló, 2007. július 12-i európai parlamenti
állásfoglalás (HL C 175. E, 2008.7.10., 591. o.).

2016.2.24.

HU

L 48/1347

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
21. CÍM — NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS FEJLESZTÉS

21 02. ALCÍM — FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ESZKÖZ (DCI) (folytatás)

21 02 77

(folytatás)

21 02 77 12

Kísérleti projekt – Jobb egészségügyi ellátás a szexuális erőszak áldozatainak a Kongói Demokratikus Köztársaságban
(KDK)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

103 145,14

Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
21 02 77 13

Előkészítő intézkedés – Jobb egészségügyi ellátás a szexuális erőszak áldozatainak a Kongói Demokratikus Köztársaságban (KDK)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

p.m.

1 853 832

Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

p.m.

755 524

Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

1 461 806,78

Megjegyzések
Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
21 02 77 14

Globális Energiahatékonysági és Megújulóenergia-alap (GEEREF)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

L 48/1348

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
21. CÍM — NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS FEJLESZTÉS

21 02. ALCÍM — FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ESZKÖZ (DCI) (folytatás)

21 02 77

(folytatás)

21 02 77 14

(folytatás)
Megjegyzések
Az előirányzat az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére szolgál.
Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

21 02 77 15

Kísérleti projekt – A Szomáliai-félsziget fenntartható békéjének és demokratizálódásának megteremtésébe való stratégiai
befektetés
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

400 883

Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

p.m.

293 815

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 000 000,—

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
21 02 77 16

Kísérleti projekt – Az állat-egészségügyi szolgáltatások megerősítése fejlődő országokban
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

1 550 000

Kötelezettségvállalások

1 500 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

1 421 576

Kötelezettségvállalások

2 000 000,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

2016.2.24.

HU

L 48/1349

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
21. CÍM — NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS FEJLESZTÉS

21 02. ALCÍM — FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ESZKÖZ (DCI) (folytatás)

21 02 77

(folytatás)

21 02 77 16

(folytatás)
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

21 02 77 17

Kísérleti projekt – Vállalati társadalmi felelősségvállalás és önkéntes családtervezéshez való hozzáférés gyári munkások
számára a fejlődő országokban
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

300 000

Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

p.m.

251 841

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

750 000,—

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
21 02 77 18

Kísérleti projekt – Befektetés a fenntartható béke megteremtésébe és a közösség újjáépítésébe a kolumbiai Cauca
térségében
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

1 200 000

Kötelezettségvállalások

1 500 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

750 000

Kötelezettségvállalások

1 500 000,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

L 48/1350

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
21. CÍM — NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS FEJLESZTÉS

21 02. ALCÍM — FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ESZKÖZ (DCI) (folytatás)

21 02 77

(folytatás)

21 02 77 18

(folytatás)

Jogalap

Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

21 02 77 19

Előkészítő intézkedés – Az ellenálló képesség fokozása a nomád közösségek jobb egészsége érdekében a Száhel-övezeti
válságokat követő helyzetekben
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

100 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

1 200 000

Kötelezettségvállalások

1 500 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

1 421 576

Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések

Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Észak-Mali és Észak-Niger visszatérő egészségügyi válságok helyszíne, ahol az egészségügyi mutatók a legalacsonyabbak
közé tartoznak, különösen a szexuális és reprodukciós egészség vonatkozásában. Bár a válságokat követő helyzet e két
országban erősen különbözik, az alacsony szintű egészségügyi mutatók alapvető okai hasonlók: kiterjedt vidéki
területek, szociokulturális akadályok, nem megfelelő egészségügyi infrastruktúra, az egészségügyi hozzáértés és
kapacitás hiánya, elsősorban az egészségügyi szakemberek vonatkozásában és a képzett orvosok alacsony megtartási
aránya. Miközben e kihívások közösek szerte a Szaharától déli területeken, a projekt célterületén élő nagyrészt nomád
népességnek olyan további szükségletei vannak, amelyeket az egészségügyi rendszer jelenleg nem tud kielégíteni. Az
egészségügyi rendszer gyakran nem tud mit kezdeni e pásztorkodással foglalkozó csoportok mobil jellegével. Emiatt
rendkívül kiszolgáltatottak e csoportok, amelyek már amúgy is küzdenek a nem megfelelő táplálkozással, a nemek
közötti egyenlőtlenséggel, az anyák és gyermekek magas halálozási arányával és a minőségi egészségügyi szolgáltatásokhoz és információkhoz való korlátozott hozzáféréssel.

Az ezekben a régiókban egyidejűleg kialakult, válságot követő helyzetek lehetővé tehetik tanulságok levonását, az
ellenállással kapcsolatos bevált gyakorlatok beazonosítását, valamint a segélyezés, a helyreállítás és a fejlesztés
összekapcsolását (LRRD), ami rendkívül fontos lenne az Unió számára az AGIR kezdeményezés keretében, és a
kísérleti projekt révén megismert bevált gyakorlatokat fel lehetne használni e kezdeményezés és más kezdeményezések
keretében is.

2016.2.24.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 48/1351

BIZOTTSÁG
21. CÍM — NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS FEJLESZTÉS

21 02. ALCÍM — FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ESZKÖZ (DCI) (folytatás)

21 02 77

(folytatás)

21 02 77 19

(folytatás)
Az egészségügyi ágazat példáját felhasználva – különös hangsúlyt helyezve a szexuális és reprodukciós egészségre – az
előkészítő intézkedés igyekszik majd meghatározni az alapértékeket, operatív ajánlásokat megfogalmazni az ellenálló
képesség és a segélyezés, a helyreállítás és a fejlesztés összekapcsolására vonatkozóan, és felhasználni azokat a
közösségek egészségügyi kapacitásának erősítésére a nomád közösségek szükségletei vonatkozásában a Maliban és
Nigerben lezajlott válságokat követő időszakban.
A Száhel-övezetben és Mali északi részén romlott a helyzetet 2014 és 2015 között. A Bizottság 2015. évi kísérleti
projektek és előkészítő intézkedések végrehajtásáról szóló első időközi jelentése szerint a biztonsági problémák aláásták
az előkészítő intézkedés egyes célkitűzéseit és a nomád csoportokhoz való eljuttatását. Alapvetően fontos olyan
ellenálló képességre irányuló, hosszú távú mechanizmusok kidolgozása, amelyek figyelembe veszik a járványok
jelentette ismétlődő veszélyeket, és amelyek jobban képesek tájékoztatni a veszélyhelyzet-reagálási beavatkozásokról
műveleti és programozási szinten. Ezért további előirányzatok mellett meg kell hosszabbítani az előkészítő intézkedést,
hogy a harmadik évben is folytatódhasson a következők érdekében: az egészségügyi mutatókról megbízható adatok
konszolidálása, az egészségügyi dolgozók kritikus tömegének képzése, az ellenálló képességgel kapcsolatos bevált
gyakorlatok, valamint a segélyezés, a helyreállítás és a fejlesztés összekapcsolásának azonosítása a létrejött kapacitás
megtartását és továbbadását szolgáló mechanizmusok kidolgozása céljából.
Célok
A projekt átfogó célja az egészségügyi dolgozók kapacitásépítése a nomád csoportok speciális igényeinek (válságok
követő időszakokban) kielégítésére irányuló minőségi szolgáltatások nyújtása érdekében – különös tekintettel a szexuális
és reprodukciós egészségre. Az egészségügyi ágazat példáján az előkészítő intézkedés bevált gyakorlatokat értékel és
gyűjt össze a segélyezés, a helyreállítás és a fejlesztés összekapcsolására vonatkozóan, a Maliban és Nigerben lezajlott
válságokat követő időszakban. A projekt végül innovatív módszereket is kifejleszt, és javítja az egészségügyi képzést a
nomád csoportok igényeinek kezelése terén. A projekt várható eredményeként közösségi és helyi szinten gyűjtött
megbízható és átfogó egészségügyi adatok fognak rendelkezésre állni, elősegítve az egészségügyi tervezést és fokozva a
nemzeti és helyi egészségügyi rendszerek elszámoltathatóságát. Meg fogják osztani és terjeszteni fogják a bevált
gyakorlatokat az ellenálló képesség fejlesztése, valamint a segélyezés, a helyreállítás és a fejlesztés összekapcsolása
vonatkozásában, és a helyi kapacitások erősítése céljából fejleszteni fogják az egészségügyi képzések tartalmát a nomád
csoportok egészségügyi igényeinek kezelését célzó helyi kapacitások bővítése érdekében.
Az elsődleges célcsoport az észak-mali és észak-nigeri vidéki nomád lakosság, különös tekintettel e népesség legsebezhetőbb és legnagyobb kockázatnak kitett csoportjára (nők, lányok és ötéves kor alatt gyermekek). A másodlagos
célcsoport a szakmai és közösségi egészségügyi dolgozók csoportja ugyanezekben a régiókban.
A fellépést a régióban helyi alkalmazottakkal jelen levő helyi civil társadalmi és humanitárius szervezetek fogják
végrehajtani, összhangban a nemzeti prioritásokkal és a kormányzati tervekkel (és az ENSZ 4. és 5. millenniumi
fejlesztési céljával, mivel Mali és Niger egyaránt „countdown” országok (1)), valamint a régióban jelen levő valamennyi
szereplő szoros bevonásával: a helyi és nemzeti hatóságok, a helyi és nemzeti egészségügyi létesítmények és képzési
helyek, a közösségek, valamint a fejlesztési szereplők (Unió, donorok, ENSZ-ügynökségek, magánszektor, nem
kormányzati szervezetek, hatóságok, a közösségi egészségügyben dolgozók és egészségügyi dolgozók), figyelembe
véve az AGIR-kezdeményezés keretében tett erőfeszítéseket.
A projekthez kapcsolódó tevékenységek
Az előkészítő intézkedés három szakaszból fog állni:

(1) Mali és Niger egyaránt úgynevezett „countdown ország”, mivel előrelépésre van szükség a millenniumi fejlesztési célok 2015-re történő elérése
érdekében, különös tekintettel a 4. és 5. célra (gyermekhalandóság és gyermekágyi halandóság).
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Első szakasz: operatív kutatás végzése a nomád csoportok egészségügyi alapmutatóinak meghatározása érdekében
A fellépés célja a helyi nomád csoportok egészségügyi alapmutatóinak meghatározása és a minőségi egészségügyi
szolgáltatásokhoz való hozzáférésük (földrajzi, pénzügyi, szociokulturális stb.) tényezőinek tanulmányozása, különös
tekintettel a legsebezhetőbb és a legnagyobb kockázatnak kitett csoportokra (nők, lányok és ötéves kor alatt gyermekek).
Feltérképezi a meglévő egészségügyi kapacitásokat és kezdeményezéseket is (beleértve az AGIR-t és más nemzetközi
kezdeményezéseket, a kormányok által működtetett egészségügyi létesítményeket és képzési központokat, de a
hagyományos és közösségi egészségügyi dolgozókat is). Adott esetben a kutatás értékelni fogja a nomád csoportok
igényein alapuló egészségügyi alapellátás nyújtását, valamint a megelőzést szolgáló információkat és szolgáltatásokat
(beleértve az anyasági és gyermekgondozást, az oltásokat, a táplálkozást, a reprodukciós egészséget, a nemi alapú
erőszakot stb.) (1).
Második szakasz: operatív ajánlások készítése és a bevált gyakorlatok összegyűjtése a segélyezés, a helyreállítás és a fejlesztés
összekapcsolása, valamint az ellenálló képesség fejlesztése vonatkozásában, és ezen ismeretek továbbítása az AGIR-nak és más
kapcsolódó kezdeményezésnek
Az értékelés alapján elemezni fogják a fellépést, hogy fejlesztési szereplők (Unió, donorok, ENSZ-ügynökségek,
magánszektor, nem kormányzati szervezetek, hatóságok, a közösségi egészségügyben dolgozók és egészségügyi
dolgozók) miként kezelték a nomád csoportok igényeit a sürgősségi reagálás és a válságokat követő szakasz
vonatkozásában (koordinálás és figyelmeztető mechanizmusok). Az értékelés kiemeli a bevált gyakorlatokat mindkét
országban, nevezetesen a mobil és stabil egészségügyi szolgáltatások kombinálását, a kettős, humán és állati beavatkozásokat, és meghatározza az általuk alkalmazott megközelítések közötti hasonlóságokat és különbségeket.
Az értékelés végül operatív ajánlásokat fog megfogalmazni az Unió szerepvállalásáról, különösen az AGIR kapcsán arra
vonatkozóan, hogy válság idején és szükséghelyzeti válaszadás során hogyan tartsanak fenn egy hosszú távú, az
ellenálló képességre összpontosító megközelítést a helyi és nemzeti hivatalos és nem hivatalos struktúrák stabilitásának
megingatása nélkül.
Harmadik szakasz: a nomád csoportok egészségügyi szükségleteinek kezelését célzó kapacitások kiépítése és fenntartása a szakmai és
közösségi egészségügyi dolgozók körében az ellenálló egészségügyi rendszerek érdekében
A fellépés fel fogja használni a levont tanulságok némelyikét, figyelembe véve a nomád csoportok egészségügyi
igényeinek kezelését szolgáló egészségügyi kapacitásokat. Ez a szakasz a nomád csoportok egészségügyi igényein
alapuló speciális képzési tartalmak kifejlesztésére és a nomád csoportok körében eredményesnek bizonyult és elfogadást
nyert beavatkozási stratégiák dokumentálására fog összpontosítani. Ez a képzési létesítményekkel és a helyi és nemzeti
hatóságokkal partnerségben fog megvalósulni. A képzés ki fog terjedni az egészségügyi alapellátás és megelőzés
valamennyi elemére, beleértve a várandós nők egészségügyi központokhoz való fordulását is. Tartalmazni fog a
nomád csoportok egészségügyi állapotára vonatkozó adatok gyűjtésével és ellenőrzésével kapcsolatos képzést is. A
képzés az egészségügyi dolgozókat fogja célozni, különös tekintettel a közösségben élő női egészségügyi dolgozókra és
a hagyományos bábákra annak érdekében, hogy a nomád csoportok minél könnyebben hozzáférjenek az egészségügyi
szolgáltatásokhoz. A képzések összhangban lesznek a nemzeti prioritásokkal, és támogatni fogják a meglévő intézményeket.

(1) Alapellátás alatt a következőket értjük: az anyák és gyermekek orvosi ellátása, beoltása és táplálkozása (különös tekintettel az akut alultáplált
gyermekekre és a szoptató anyákra), reproduktív szexuális egészségügyi ellátás (sürgősségi nőgyógyászati ellátás, terhességi és szülés utáni ellátás,
családtervezési módszerek elérhetősége, veszélyes abortusz megelőzése, a járványok felügyelete és a betegségek kezelése (beleértve a HIV/AIDS-et),
orvosi ellátás, korai pszichológiai ellátás és klinikai kezelés, különös tekintettel a nemi alapú erőszakra (nemi erőszak, korai vagy kényszerházasság, női
genitális csonkítás, női nemi szervek kimetszése stb.).
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Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
21 02 77 20

Előkészítő intézkedés – A Kongói Demokratikus Köztársaság Dél-Kivu tartományában található Luhwindja bányáiban
élő, a szexiparban dolgozó gyermekek és nők szocio-ökonómiai reintegrációja
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

150 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

1 000 000

Kötelezettségvállalások

2 200 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

1 855 524

Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
A Kongói Demokratikus Köztársaság Dél-Kivu tartománya olyan válságot él át, amely a helyi közösségeket rendkívüli
szegénységgel sújtja.
E tartomány, amelyben a szegények aránya 84,7 %, Équateur és Bandundu tartományokkal együtt a Kongói Demokratikus Köztársaság három legszegényebb tartománya.
Luhwindja körzet a 17 másik körzettel együtt szintén megtapasztalja e helyzetet. Régen a népesség 90 %-a kézi erővel
végzett bányászatból élt.
Jelenleg szinte valamennyi bányát a Banro vállalat üzemeltet, akik ipari méretekben végzik a bányászatot, megnehezítve
a helyi közösségek jólétét jobban szolgáló egyéb tevékenységeket.
E közösségek a fennmaradás érdekében arra kényszerülnek, hogy egyéb, veszélyesnek ítélt területen bányásszanak
aranyat, és ez gyakran katasztrofális következményekkel jár. Az iskolából kimaradók aránya aggasztó mértéket öltött. A
szegény családokból származó fiatal fiúk és lányok felhagynak a tanulással, hogy a bányákban dolgozzanak.
A 2009. január 10-i törvény 53. cikkének a gyermekek védelméről szóló f) pontja tilt minden olyan munkát, amely
természeténél fogva és a munkavégzés körülményei miatt veszélyeztetheti a gyermek egészségét, fejlődését, biztonságát,
kibontakozását, árt méltóságának vagy erkölcseinek.
A családfőkké vált fiatal lányok (13 éves kortól) és nők prostitúcióra kényszerülnek a szociális egyensúly fenntartása
érdekében, különösen mivel a férfiak nagy része nem rendelkezik jövedelemforrással.
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A prostitúció és az azzal járó problémák, a fizikai erőszak, a drogfogyasztás jelentős problémák, amelyek Luhwindja
körzetben működő bányákban is tapasztalhatók.
A kormánynak, a civil társadalomnak és az ENSZ ügynökségeinek erőfeszítéseket kellene tenniük az 1. számú
millenniumi fejlesztési cél (a mélyszegénység és az éhezés felszámolása) e térségben való érvényre juttatása érdekében.
Célkitűzések
A gyermekek és a fiatalok kihasználása, a lányok és nők prostitúcióra kényszerítése a luhwindjai bányákban a
szegénység szembetűnő mutatói.
A projekt globális célja, hogy hozzájáruljon a Luhwindja körzet közösségei életkörülményeinek javításához, különös
hangsúlyt helyezve arra, hogy iránymutatást biztosítsanak a tanulmányaikat abbahagyó és a bányákban dolgozó fiatalok
számára.
Különös figyelmet fordítanak a szexiparban dolgozó fiatal lányokra és nőkre, akik e bányákban élnek, és akik gyakran
már fiatal korukban HIV/AIDS-szel és egyéb szexuális úton terjedő betegséggel fertőződtek, valamint a nem kívánt
terhességekre. Ennek érdekében együttműködés fog megvalósulni a Panzi Kórházzal, melynek vezetője Denis Mukwege.
Továbbá együtt kell működni a helyi és nemzeti hatóságokkal, a helyi közösségekkel és a fejlesztés terén érdekelt egyéb
felekkel (mint pl. adományozók, ENSZ-ügynökségek, a magánszektor szervezetei és nem kormányzati szervezetek).
A projekt tevékenységei
A fellépés három fő szakaszból fog állni:
Az első szakasz: a luhwindjai bányákban dolgozó öt és tizenöt év közötti valamennyi fiatal iskolai felzárkóztató központokba való
beíratása (800 000 USD)
— A helyi közösségek tudatosságának növelése a gyermekek védelméről szóló jogszabályokkal és egyéb nemzeti és
nemzetközi jogi eszközökkel kapcsolatosan.
— Iskolai felzárkóztató központ építése a bányából megmentett gyermekek számára, akik közül egyesek sosem jártak
iskolába.
— E központ felszerelése a megfelelő működéséhez szükséges felszerelésekkel. E központot, miután felépült, fel kell
szerelni pedagógiai eszközökkel többek között annak érdekében, hogy a lehető legjobb tanulási környezet álljon a
gyermekek rendelkezésére, hogy esélyt kaphassanak tanulmányaik utólagos folytatására.
— A projektben foglalt személyzet felvétele. Speciális pedagógiára szakosodott személyzet felvétele, akik a „törvényen
kívüli” gyermekekkel foglalkoznak. E személyzet feladata lesz ezenkívül a bányákban élő gyermekek regisztrációja
szüleik segítségével.
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— Pszicho-szociális tanácsadás biztosítása. A gyermekek a regisztrációt követően először egy kezdeti három hónapos
időszakot pszichológiai tanácsadó központban töltenek. Figyelembe kell venni, hogy e gyermekek veszélyes, nem
szokványos közegből származnak. Ehhez pszichológus szakértőt kell alkalmazni.
— A gyermekeket az elért iskolázottsági szintnek megfelelően kell orientálni. Három különböző szintet fognak
kialakítani: az 1. szint azon gyermekeket célozza, akik soha nem jártak iskolába, illetve azokat, akik az általános
iskola 1. vagy 2. osztálya után kimaradtak. E gyermekek az általános iskola 2. évének megfelelő oktatásban
részesülnek.
— A 2. szint a 3. és/vagy 4. osztályt elvégzett gyermekeket célozza. E gyermekek az általános iskola 4. évének
megfelelő oktatásban részesülnek.
— A 3. szint azon gyermekeket célozza, akik 5. osztályos korukban maradtak ki, illetve akik nem tudták elvégezni a 6.
osztályt. Ők az általános iskola 6. évének megfelelő oktatásban részesülnek.
Minden iskolai év végén minden 6. osztályos gyermek leteszi a Tenafep vizsgát (általános iskolát lezáró vizsga); ez a
vizsga készíti fel a gyermekeket a középiskolára.Iskolai étkeztetést kell biztosítani annak érdekében, hogy a
gyermekeket a tanórákon való részvételre ösztönözzék, a szülőket pedig visszatartsa arról, hogy a gyermekeket a
bányákba küldjék dolgozni.A gyermek által a bányában keresett pénz segített fedezni a háztartási költségeket. E
gyakorlat felszámolása érdekében a projekt tervei között szerepel, hogy minden hónapban egy zsák rizsből és egy
kis kanna olajból álló csomagot adjanak át az érintett gyermekek családjának.
— A program hatásának értékelése az alábbiak alapján: a részt vevő, a bányákban alkalmazott gyermekek száma és a
középiskola felé való előrehaladásuk, legyenek ők akár helyben vagy másutt, a helyi közösség és hatóságok
részvétele a bányákban dolgozó gyermekekkel kapcsolatos probléma kezelésében, a gyermekek által kapott képzés
minősége.
A második szakasz: szakképzési központ létrehozása a luhwindjai bányákban dolgozó (16–18 év közötti) serdülők számára
(1 150 000 USD)
— A helyi közösségek tudatosságának növelése a gyermekek védelméről szóló jogszabályokkal és egyéb nemzeti és
nemzetközi jogi eszközökkel kapcsolatosan. A serdülőket tájékoztatni kell jogaikról és kötelezettségeikről.
— A szakképzési központ felépítése. A helyi adottságok figyelembevételével az alábbi szakmákban fognak képzéseket
szervezni: szabás-varrás, kőműves, asztalos, szakács és hegesztő.
— E központ felszerelése a megfelelő működéséhez szükséges felszerelésekkel. Az elmélet és a gyakorlat összeegyeztetése érdekében gyakorlati képzésre kerül sor a helyi nem kormányzati szervezeteknél, illetve az állami vállalatoknál
stb.
— A projektben foglalt személyzet felvétele. Az egyes kurzusok tanítására szakosodott személyzet felvétele helyi
szinten vagy a térségen kívülről.
— Pszicho-szociális tanácsadás biztosítása. A tapasztalat azt mutatja, hogy ezen életkorban a szociális deviancia számos
formája előfordul: a drogfogyasztástól a prostitúcióig.
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— Segíteni kell a serdülőket a képzés kiválasztásában. Pszichoszociális tanácsadást követően a serdülőket segítik abban,
hogy képzést válasszanak maguknak. A cél az, hogy növeljék önértékelésüket, és a társadalom hasznos tagjaivá
váljanak.
— A projekt kedvezményezettekre gyakorolt hatásainak és annak értékelése, hogy a képzésük megoldást jelentett-e a
helyi problémákra. Értékelések és jelentések készítése, amelyeket elküldenek az adományozóknak.
A harmadik szakasz: a Luhwindja bányáiban élő, a szexiparban dolgozó fiatal lányok és nők segítése helyzetük megváltoztatásában,
egyéb jövedelemszerző tevékenységek biztosítása által, a szegénység csökkentése érdekében (760 000 USD)
— A szükséges személyzet felvétele. A projekt végrehajtása érdekében a társadalom szélére sodródott fiatal lányokkal és
nőkkel foglalkozó technikai és egyéb személyzet felvétele.
— A szexiparban dolgozó kiskorú lányok és nők tudatossá tétele emberi jogaikkal kapcsolatosan. A tudatosítás során
rendszeresen önkéntes HIV/AIDS-re és egyéb hasonló betegségekre vonatkozó teszteket folytatnak le a projekt
kedvezményezettjei körében.
E teszteket a Denis Mukwege által vezetett Panzi Kórház ápolói fogják elvégezni. Szükség esetén pszichomedikális
kezelésre kerül sor.
— Tájékoztatni kell a szexiparban dolgozó kiskorú lányokat és nőket a bevételt biztosító tevékenységek irányításával és
a születésszabályozással kapcsolatos témákról.
Drámai életkörülményeikre tekintettel számos születésszabályozási stratégiát fognak nekik megtanítani. A szervezet
akár megállapodást is írhat alá a prostituáltakkal a születéskorlátozásra és a bányák elkerülésére vonatkozóan.
— Felügyeleti csoport létrehozása a szervezet és a szexiparban dolgozó fiatal lányok és nők közötti megállapodások
betartására, miszerint nem térnek vissza a bányákba. E szexiparban dolgozó lányok és nők gyermekeinek nem
elhanyagolható hányada a bányákban él és dolgozik.
— Segíteni kell e fiatal lányokat, hogy jövedelemszerző tevékenységet találjanak (mezőgazdasági tevékenységek,
kiskereskedelem) háztartásuk fenntartása érdekében. A cél, hogy e lányok és nők gondoskodni tudjanak magukról.
A projekt értékelése: annak ellenőrzése, hogy a kedvezményezettek eleget tettek-e azon vállalásaiknak, hogy nem térnek
vissza a bányákba és a szexiparhoz, hogy megfelelően alakul-e jövedelemszerző tevékenységük, és hogy alkalmazzák-e a
születésszabályozásra vonatkozó tanácsokat.

Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
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Előkészítő intézkedés – A helyi partnerségek kialakítása és megerősítése a szociális gazdaság fejlesztése és a szociális
vállalkozások létrehozása érdekében Kelet-Afrikában
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

548 159

Kötelezettségvállalások

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

251 841

Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Ezen előkészítő intézkedés célja, hogy hozzájáruljon az Unió azon stratégiájához, amely az emberek jólétének
támogatására irányul Kelet-Afrikában, valamit arra, hogy segítse őket a szegénységből való kiemelkedésben és az
önfenntartó gazdasági fejlődés elérésében.
Célja a helyi szereplők kapacitásainak, szerepvállalásának és politikai kötelezettségvállalásának megerősítése a strukturális változások kezdeményezése, a szociális vállalkozások fejlesztésének támogatása és a szociális vállalkozások
fejlesztése érdekében, ami a szociális gazdaság és a civil társadalom fontos pillérét jelenti. E vállalkozások többek között
a fenntartható mezőgazdaság és állattenyésztés, a természeti erőforrásokkal való gazdálkodás, az energiahatékonyság, a
kultúra és az oktatás, valamint az egészségügy és a gondozás területén fognak termékeket és szolgáltatásokat kínálni.
A szociális vállalkozások a szövetkezetekkel együtt a szociális gazdaság olyan szereplői, amelyek árukkal és termékekkel
kereskednek abból a célból, hogy szociális hatást (1) érjenek el, és nem a tulajdonosok és részvényesek profitszerzése
céljából, nyíltan és felelősségteljesen vezetik és különösen saját kereskedelmi aktivitásuk által érintett (2) munkavállalókat, vásárlókat, részvényeseket foglal magában. Az ILO jelentős erőfeszítéseket tett a gazdasági fenntarthatóság, a
szociális igazságosság, az ökológiai egyensúly, az tisztességes munka, a politikai stabilitás, a konf liktusmegoldás és a
nemek közötti egyenlőség elősegítése terén betöltött szerepük hangsúlyozása érdekében (3), és az előkészítő intézkedés
magában fogja foglalni az ILO munkája nyomán levont tapasztalatokat.
A szociális vállalkozások és szövetkezetek elindításának, fejlesztésének és megsokszorozásának folyamatát sokszor az
erőforrások innovatív használatára és kombinációjára kell építeni, a szociális változás katalizálása és/vagy a szociális
vállalkozók által felkeltett szociális igények kielégítése legjobb kihasználása érdekében.
Ezen előkészítő intézkedés innovatív jellege azon alapul, hogy egyesíti a kevéssé kihasznált erőforrásokat és a helyi
fejlődés mozgatórugóit, és a fenntartható közösségek kialakításának új módjait és eszközeit fogja kifejleszteni két keletafrikai országban (Kenyában és Etiópiában) a szociális gazdaságon belüli erős gyökerekkel az alábbiak révén:
(1) A szociális hatás a hátrányos helyzetűekkel és a kirekesztettekkel való szolidaritást célzó intézkedések révén érhető el; a fiatal generációval és az
idősebbekkel, a jövő generációkkal való szolidaritás (pl. a természeti erőforrások hatékony használata, a kibocsátás és a hulladék csökkentése) az
életminőség javítása mindenki számára olyan szolgáltatások és termékek előállítása által, amelyek a közös szükségleteket szolgálják, és amelyek
hozzájárulnak a közösségi és szociális tőke előállításához pl. azáltal, hogy egészséges és megfizethető élelmiszert állítanak elő és forgalmaznak,
megkönnyítik, illetve biztosítják az oktatáshoz és az élethosszig tartó tanuláshoz való hozzáférést.
(2) Eva Deraedt, Social Enterprise: A Conceptual Framework (Szociális vállalkozás: fogalmi keret), az ILO számára készült tanulmány, Hoger instituut voor
de arbeid, Leuven 2009.
A Bizottság 2011. október 25-i közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók
Bizottságának – Kezdeményezés a szociális vállalkozásért – A szociális vállalkozásokat mint a szociális gazdaság és innováció kulcsszereplőit
előmozdító szabályozási légkör kialakításáról (COM(2011) 682 végleges).
(3) Pl.: The Reader 2010: Social and Solidarity Economy: Building a Common Understanding (Szociális és szolidaritásra épülő gazdaság: a közös
értelmezés kialakítása); a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Nemzetközi Képzési Központja, 2010.
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— a szociális vállalkozók mobilizálása és megerősítése, hogy az informális vállalkozásról áttérjenek a szociális
vállalkozásokra, ami lehetővé teszi a készségek fejlesztését, az önbizalom növelését, a kölcsönös felelősségvállalást,
a bevételeket és a jólétet,
— a szociális vállalkozások létrehozását és fejlesztését elősegítő kulcsfontosságú intézmények, az érintett felek és
személyiségek közötti helyi fejlesztési partnerségének létrehozása, olyan ökoszisztémába ágyazva, amely azok
fejlesztését, fenntarthatóságát segíti elő, és amely a részvétel, a közös szerepvállalás és a demokratikus irányítás
alapelveire épül,
— az Európában élő azon szórványközösségek mobilizálása és bevonása, amelyek jelentős gazdasági szerepet játszanak
a Kelet-Afrikába való tőkeáramlásban, és emellett szociálpolitikai kapcsolatokkal is rendelkeznek a régióval,
— a társaktól való tanulás megkönnyítése a szociális gazdaság szereplői által összegyűjtött tapasztalatok és szakértelem
felhasználása révén az Európai Unió azon új tagállamaiban, amelyeknek sikerült új gazdasági struktúrákat és új
üzleti modelleket kialakítaniuk a szociális vállalkozások számára az állam által ellenőrzött gazdaságról a szociális
piacgazdaságra való átállás időszaka során.
Ennek érdekében az előkészítő intézkedés kísérleti megközelítést fog alkalmazni, és a siker feltételeit különféle
konfigurációkban fogja tesztelni:
— magában fogja foglalni a kelet-afrikai helyi szociális gazdasági kezdeményezések, az európai szórványközösségek és
az új tagállamok szociális gazdasági szereplői közötti partnerségeket,
— azonosítani és támogatni fogja a helyi fejlesztési partnerségeket a különböző európai országokban és legalább két
kelet-afrikai országban, amelyek együttműködhetnek a szociális vállalkozások létrehozásában és a szociális
gazdasági ökoszisztémák fejlesztésében az afrikai partnerek közösségein belül,
— átmeneti helyi partnerségeket fognak létrehozni és fejleszteni a nagy- és középméretű városokban, valamint vidéki
falvakban működő helyi szociális gazdasági kezdeményezések között.
Az előkészítő intézkedés elemző munkát is magában fog foglalni (részvételre vonatkozó alapfelmérés és stratégiai
fejlesztések, megvalósíthatósági tanulmányok); szervezési munka (koordinációs egységek a partnerek tevékenységeit
célzó technikai segítségnyújtás előkészítéséhez és biztosításához), tanulási terek kialakítása (tanulmányi látogatások,
tanulmányi szemináriumok, kiküldetések, a szociális vállalkozások közötti együttműködés stb. révén), valamint az
infrastruktúra kialakítása és a szociális vállalkozások, a közösségen alapuló szövetkezetek és a termelői csoportok
ökoszisztémájának aktiválása. Ennek eredményeként beindulnak a kelet-afrikai és kelet-európai helyi szociális gazdasági
kezdeményezések közötti átmeneti partnerségek, amelyeket az európai szórványközösségek és az új tagállamok
szociális gazdasági szereplői támogatnak.
A várakozások szerint a szociális gazdasági kezdeményezések fejlesztése elősegíti a helyi közösségek fejlődését KeletAfrikában és megerősíti a szegénység megelőzését célzó folyamatokat, nevezetesen az informális foglalkoztatás
csökkentése, a termelési eszközök társtulajdonlásának lehetősége és a szociális gazdaság fellendítését szolgáló infrastruktúra fejlesztése révén.
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Jogalap

Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

21 02 77 22

Kísérleti projekt – Az endémiás területeken az elhanyagolt trópusi betegségek kezelését célzó megoldások kidolgozásának és bevezetésének integrált megközelítése
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

500 000

Kötelezettségvállalások

1 500 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

750 000

Megjegyzések

Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Az elhanyagolt trópusi betegségekre irányuló jelenlegi K+F-finanszírozási mechanizmusok gyakran elszigetelt jellegűek:
hiányok vannak a K+F ciklus egyes szakaszai között, és nem foglalkoznak több ágazaton átívelő megközelítést
alkalmazva az olyan járulékos kérdésekkel, mint a WASH és az oktatási programok. Ezenkívül nem fordítanak kellő
figyelmet arra, hogy ugyanilyen fontos a kiegészítő kutatás, amely jelentős mértékben hozzá tud járulni ahhoz, hogy az
e betegségek által érintett népességcsoportok jobban elfogadják a kezeléseket és diagnosztikai eljárásokat.

Az elhanyagolt trópusi betegségek terén fennálló kutatás-fejlesztési hiányosságok egy része kezelésének céljával e projekt
olyan alternatív modellhez járul hozzá, illetve nyújt társfinanszírozást, amely innovatív és koordinált megközelítésen
alapul a K+F terén a piaci hiányosságok miatt fennálló szakadék kezelése érdekében. A modell meghatározza az
elhanyagolt trópusi betegségek terén fennálló kutatás-fejlesztési hiányosságok azon konkrét területét, amely aránytalanul
sújtja a fejlődő országokat, és olyan alapvető elemeket biztosít, amelyek lehetővé teszik a minőségi, hozzáférhető,
megfizethető és megfelelő egészségügyi megoldások kifejlesztését.

A projekt felhasználja a korábbi előkészítő intézkedések és kísérleti projektek munkáját, a globális egészségügyi kutatási
és innovációs kísérleti projekteket, továbbá a címen elérhető WHO-jelentéshez kapcsolódó eljárással összhangban
azonosított és elismert hiányosságokkal foglalkozó támogató erőfeszítéseket, valamint az azonosított és az egészségügyi
K+F demonstrációs projektekkel foglalkozó globális technikai konzultációs ülés által kiválasztott demonstrációs
projekteket.
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Ennek során az elfogadhatóság javítására törekedve a projekt az alábbi célok legalább egyikéhez hozzá fog járulni:
— az egyéb aktuális kezdeményezésekkel való hatékony és eredményes koordinációs mechanizmusra irányuló
ajánlások elkészítése,
— a végső termék árának a K+F költségeitől való függetlenítését célzó innovatív módszerekre való javaslattétel,
— a közszférán belüli és a közszféra és a magánszféra közötti partnerségek maximalizálása a tudásmegosztás terén,
beleértve a nyílt tudás és innováció szemléletmódját,
— a kutatási, fejlesztési és termelési kapacitás megerősítése, többek között a technológiatranszfer révén a fejlődő
országokban.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

21 02 77 23

Kísérleti projekt – Az igazságszolgáltatáshoz és kártérítéshez való hozzáférés a Kongói Demokratikus Köztársaságban
(KDK) elkövetett legsúlyosabb bűncselekmények áldozatai számára
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

395 000

Kötelezettségvállalások

790 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

395 000

Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
A kísérleti projekt azon nem kormányzati szervezeteket, áldozatokat és szemtanúkat támogatja, akik nemzetközi
bűncselekmények tekintetében kérnek igazságszolgáltatást, valamint az áldozatokat nemzeti, regionális vagy
nemzetközi szinten, stratégiai jelentőségű peres eljárásokban képviselő nemzetközi és kongói demokratikus köztársasági
ügyvédek támogatása.
Várt eredmények
— részletes információk a nemzetközi bűncselekményekről, különös tekintettel a szexuális és nemi alapú erőszakra és
a büntetlenség elleni küzdelem állására,
— megfelelően képzett belföldi ügyvédek, akik támogatni tudják a nemzetközi bűncselekmények áldozatait a nemzeti
bíróságok előtt,
— a nemzeti emberi jogi szervezetek arra irányuló képességének megerősítése, hogy támogassák az áldozatokat a
legsúlyosabb bűncselekményekkel kapcsolatos büntetlenség elleni küzdelemben,
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— a büntetlenség elleni küzdelemben részt vevők hathatósabb védelme,
— esetek regionális emberi jogi szervek elé utalása, joggyakorlat kialakítása, támogatva a szexuális és nemi alapú
erőszak áldozatainak igazságszolgáltatáshoz és kártérítéshez való hozzáférését,
— a Nemzetközi Büntetőbíróság (NBB) ügyészségi hivatala által alkalmazott ügyészségi stratégia megerősítése, különös
tekintettel a szexuális bűncselekményekre és az áldozatok NBB-hez való hozzáférésére,
— a kormányközi szervezetek tájékoztatása a legsúlyosabb bűncselekményekkel kapcsolatos büntetlenség elleni
fellépés érdekében,
— a nemzeti hatóságok által kiadott nyilatkozatok és megvalósított konkrét lépések (jogszabályi és intézményi
reformok) a legsúlyosabb bűncselekményekkel kapcsolatos büntetlenség elleni küzdelem érdekében.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

21 02 77 24

Kísérleti projekt – Az antimikrobiális rezisztencia globális veszélyének feltérképezése
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

750 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

375 000

Megjegyzések
A kísérleti projekt keretében részletes kutatást fognak végezni az antibakteriális hatóanyagok szubszaharai Afrikában
történő használatáról és alkalmazásáról, ahol a kevés rendelkezésre álló adat miatt nehézségbe ütközik a nemzeti
nyomon követési tervek kidolgozása. A cél adatok gyűjtése az antibiotikum-fogyasztás típusairól, valamint a bakteriális
multirezisztencia jelenségéről a fejlődő országokban, továbbá az afrikai közösségek viselkedési mintáinak és
egészségügyi szükségleteinek megértése, különösen összpontosítva az antibiotikumok iránti keresletre, az e szerekhez
való hozzáférésre és használatukra és arra, milyen mértékben tartják be a kezeléseket.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
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Kísérleti projekt – A gyermekek jogainak erősítése, a Guatemalában, Hondurasban és El Salvadorban lakóhelyüket
elhagyni kényszerülő gyermekek és serdülőkorúak védelme és hozzáférése az oktatáshoz
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

700 000

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

350 000

Megjegyzések
A kísérleti projekt átfogó célja a gyermekek jogainak erősítése, az oktatáshoz való hozzáférés és a védelmi szakpolitikák
regionális szintű megerősítése, valamint legalább 2 000 lakóhelyét elhagyni kényszerülő gyermek és serdülőkorú,
köztük kísérő nélküli kiskorú jólétének javítása Guatemalában, Hondurasban és El Salvadorban.
A javasolt projekt konkrét célkitűzései a következők:
— a menekültügyi rendszerek és a nemzetközi védelem erősítése a tranzitországokban és menedékországokban,
valamint a lakóhelyüket elhagyni kényszerülők nemzetközi védelmének ellenőrzése,
— a lakóhelyüket elhagyni kényszerülők védelmének javítása, a gyermekvédelmi rendszerekre és a visszatoloncoltak
védelmi szükségleteire összpontosítva a származási országban,
— 2 000, lakóhelyét elhagyni kényszerülő gyermek és serdülőkorú – köztük kísérő nélküli kiskorú – oktatásának és
védelmének támogatása.
Ez a következők segítségével érhető el:
— a védelemre irányuló szakpolitikák megerősítése és/vagy fejlesztése regionális megállapodások végrehajtása révén,
— a civil társadalom és a védelmi hálózatok megerősítése a lakóhely kényszerű elhagyása által érintett területek
helyzetének ellenőrzése érdekében, regionális és országos szinten,
— a befogadóállomások és menedékhelyek megerősítése a legfontosabb határ- és tranzitterületeken, az erőszaktól és
üldöztetéstől félő közép-amerikai gyermekek és serdülőkorúak jogi, egészségügyi és pszichoszociális segítséghez
való hozzáférésének megerősítése,
— nem formális és formális oktatáshoz való hozzáférés biztosítása a befogadóállomásokon és menedékhelyeken,
— gyermekbarát terek létrehozása és ennek előmozdítása a befogadóállomásokon és menedékhelyeken, biztosítva a
fiúk és lányok védelmét az erőszak, bántalmazás, elhanyagolás és kizsákmányolás bármilyen formájával szemben,
— a kormányok arra irányuló erőfeszítéseinek és intézkedéseinek támogatása, hogy országos és nemzetközi szinten
felhívják a figyelmet arra, hogy a lakosság lakhelyének elhagyására van kényszerítve,

2016.2.24.

HU

L 48/1363

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
21. CÍM — NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS FEJLESZTÉS

21 02. ALCÍM — FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ESZKÖZ (DCI) (folytatás)

21 02 77

(folytatás)

21 02 77 25

(folytatás)
— a kormányok arra irányuló erőfeszítéseinek támogatása, hogy a lakosság lakhelyelhagyásra kényszerítésének előidéző
okai ellen fellépjenek, és védelmet és segítséget nyújtsanak a lakóhelyüket elhagyni kényszerülőknek, különös
tekintettel a speciális védelmet igénylőkre (gyermekek, nők, LGBTI személyek, fogyatékossággal élők stb.)
— kapacitásbővítés és technikai segítségnyújtás az államok és a civil szervezetek számára,
— a kormányok befogadási eljárások létrehozására irányuló erőfeszítéseinek támogatása, amely eljárás kiterjed a
kitoloncolt, védelemre szoruló gyermekek azonosítására és mindenek felett álló érdekük értékelésére és meghatározására,
— olyan gyermekek számára kialakított menedékhelyeket/befogadóállomásokat működtető civil szervezetek támogatása, amelyek ideiglenes védelmi mechanizmusként használhatóak a különleges védelemre szoruló, kitoloncolt
gyermekek esetében,
— technikai támogatás a civil szervezetek már működő, erőszakmegelőzéssel foglalkozó bizottságai részére a
gyermekek/fiatalok bandákba való erőszakos toborzásának megelőzése érdekében.
A közép-amerikai ún. „északi háromszög” három országát – El Salvadort, Guatemalát és Hondurast –egyre súlyosabban
érinti a nemzetközi szervezett bűnözés és egyéb illegális fegyveres csoportok tevékenysége, ami demokratikus
kormányaikat hatalmas kihívás elé állítja. Az erőszak növekedésének egyik látható következménye a három országban
a lakóhelyüket elhagyni kényszerülő kiskorúak magas aránya.
Az erőszak humanitárius és hosszú távú hatása, valamint az érintett lakosság védelmi szükségletei nem kerültek fel a
humanitárius és fejlesztési napirendekre. Az e három országból származó menekült és menedékkérő gyermekek
védelmi szükségletei a védelem átfogó megközelítését követelik. Amellett, hogy a kiváltó okokkal is foglalkozni kell,
azonnal figyelmet kell fordítani az elsődleges védelmi szükségletekre, különösen a kísérő nélküli gyermekek esetében
biztonságuk és jólétük garantálása érdekében. A lakhelyelhagyásra kényszerülés és a családtól való elszakadás miatt a
gyermekek kiszolgáltatottabbá válnak az erőszakkal, kínzással, erőszakos toborzással és egyéb súlyos emberi jogi
visszaélésekkel szemben.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

21 02 77 26

Kísérleti projekt – Oktatási szolgáltatások a korábban fegyveres erőkhöz és csoportokhoz tartozó gyermekek számára a
dél-szudáni Nagy-Pibor közigazgatási területén
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

500 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

250 000

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések
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Megjegyzések
A projekt átfogó célja 3 000 gyermek és serdülőkorú (1 500 veszélyeztetett és 1 500 korábban a Dél-Szudáni
Demokratikus Hadsereg Kobra Csoportjában harcoló) fiatal jólétének javítása pszichoszociális támogatáshoz, oktatáshoz
és jobb megélhetési lehetőségekhez való hozzáférésük révén, konkrét célkitűzése pedig a következő:
— a fegyveres csoportokhoz tartozó 2 000 gyermek és serdülőkorú szabadon bocsátásának, támogatott visszatérésének és újbóli integrációjának elősegítése, valamint társadalmi-gazdasági és védelmi szolgáltatások nyújtása
további 2 000 gyermeknek és serdülőkorúnak, akik ki vannak téve a toborzás veszélyének és egyéb veszélyeknek
Nagy-Piborban,
— a gyermekek és serdülőkorúak fegyveres erők és csoportok általi toborzásának és alkalmazásának megelőzését célzó
intézkedések támogatása,
— a legkiszolgáltatottabb 3 000 gyermek (szabadon bocsátott, illetve a közösségekben veszélyeztetett helyzetben lévő
gyermekek) oktatásának támogatása és a színvonalas oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása.
A pibori oktatási intézkedések célja, hogy legalább 3 000, a konf liktusban érintett, még nem iskoláskorú és iskoláskorú
lány, fiú és serdülőkorú hozzáférjen az életmentő és színvonalas oktatáshoz, gyermekbarát és biztonságos környezetben.
Ez a következők segítségével érhető el:
— biztonságos és védelmet nyújtó, tanulásra és játékra alkalmas ideiglenes terek kialakítása két fontos korcsoport
számára: kisgyermekkori nevelés 3–6 éveseknek és alapfokú oktatás iskoláskorú, 7–18 éves gyermekeknek,
— megfelelő és szükséges tanítási, tanulási és szabadidős anyagok (többek között szabadidős készletek, iskolaieszközcsomagok és fejlesztőjáték-csomagok kisgyermekeknek) beszerzése, előzetes elhelyezése és terjesztése,
— tanárok, egyéb oktatási személyzet és a közösség tagjainak képzése a következő témakörökben: pszichoszociális
támogatás, béketeremtés, kisgyermekkori fejlesztés vészhelyzetekben, életmentő üzenetek átadása, konf liktusérzékeny oktatás,
— a vészhelyzetekben folytatott oktatás és általában a lányok oktatásának előmozdítása.
Az UNICEF 2 000 gyermek szabadon bocsátását várja, akiknek egészségügyi ellátást, ideiglenes gondozást, azonnali
pszichoszociális támogatást kell biztosítani, valamint a családjuk felkutatása és családegyesítés céljából nyilvántartásba
kell venni őket. Ezután reintegrációs szolgáltatásokat kell biztosítani a szabadon bocsátott gyermekek, valamint további
2 000, a közösségben kiszolgáltatott helyzetben élő gyermek számára.
Közösségeken alapuló megközelítést kell kialakítani, összhangban a nemzetközileg bevált gyakorlatokkal, valamint a
korábbi dél-szudáni reintegrációs törekvések pozitív eredményeivel. A projekt kiterjed a közösség más gyermektagjaira
is a közösségen alapuló támogatásban, és a közvetlen támogatásban az egy-plusz-egy elvet alkalmazza (a párizsi
elveknek megfelelően) , kiegészítve minden szabadon bocsátott és családjával egyesített gyermeket egy veszélyeztetett
helyzetben lévő helyi gyermekkel. Emellett a projekt infrastruktúrába és szolgáltatásokba történő beruházást is
tartalmaz, ami a közösség valamennyi tagjának javát szolgálja.
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A projekt több összetevője egyidejűleg kerül végrehajtásra. A szabadon bocsátott gyermekek a családfelkutatási és
-egyesítési szolgáltatásokkal egy időben ideiglenes gondozást kapnak, amíg a családjuk felkutatására várnak. A szabadon
bocsátott gyermekek számára az átmeneti gondozóállomásokon pszichoszociális támogatást biztosítanak, többek
között kölcsönös támogatást, művészeti foglalkozásokat és egyéb csoportos tevékenységeket. A „Vissza a tanuláshoz”
kezdeményezés részeként az oktatási szolgáltatások gyarapodnak a tanulásra szolgáló terek felújításával, a tanárok
képzésével és felszerelések, többek között gyorsított oktatási programok biztosításával. Kutak fúrása és felújítása révén
biztosítva lesz a biztonságos ivóvízellátás. A biztonságos ivóvíz hagyományosan rendkívül szűkösen áll rendelkezésre, a
közösség tagjai a kezeletlen folyóvizet isszák. A biztonságos ivóvíz biztosítása mellett az UNICEF és partnerei nemek
szerint különböző latrinákat is biztosítanának az átmeneti gondozóállomásokon és az iskolákban. A közösségen
alapuló megközelítéseket szintén előnyben részesítik a szennyvízkezelés és a higiénés feltételek javítása érdekében,
lehetővé téve az adott közösség számára, hogy mentes legyen a szabadba történő székletürítéstől.

Több ágazaton átívelő, közösségeken alapuló reintegrációs megközelítést dolgoztak ki Nagy-Pibor számára, mely több
összetevőből áll, többek között az oktatási és a WASH programból, amint az fentebb már említésre került. A szabadon
bocsátási szakaszban biztosított szolgáltatásokon túl a stratégia kiterjed a konf liktus kiváltó okainak csökkentésére is,
gondoskodva a társadalmi-gazdasági reintegrációról bevételt jelentő tevékenységek, köztük képzési, vállalkozási és
munkahely-lehetőségek révén. Első lépésben a szabadon bocsátott gyermekek szakképzési tanácsadást és halászfelszerelést kapnak. Ezenfelül a szabadon bocsátott gyermekek és a veszélyeztetett helyzetben lévő serdülőkorúak, valamint
családjaik állattenyésztési vagy mezőgazdasági tevékenység megkezdéséhez szükséges kisebb támogatást is kaphatnak. A
tervezett intézkedések lehetővé tennék a munkaképes korú szabadon bocsátott serdülőkorúak és veszélyeztetett
helyzetben lévő fiatalok számára, hogy piacképes készségeket sajátítsanak el, és kockázatmentes üzleti lehetőségekhez
jussanak szakképzés, gyakorlati képzés és kisvállalkozásuk beindításához nyújtott támogatás révén.

Jogalap

Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
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Kísérleti projekt – A részvételen alapuló legelőgazdálkodás (PRM) irányítása Kenyában és Tanzániában
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

500 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

250 000

Megjegyzések

A kísérleti projekt időtartama két év.

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések
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A projekt 5 falura terjed ki Tanzánia egyik járásában (Kiteto), és 3 megyére Kenyában (Laikipia, Samburu, Isiolo és
Turkana).
A kísérleti projekthez szükséges előirányzatok becsült összege a Cordaid által más járásokban és megyékben végrehajtott tevékenységeken alapul.
1. szakasz: A PRM vizsgálata (ideértve az előző tapasztalatokat is) és az állomány-nyomonkövetési útvonalak feltérképezése
A közösségek hagyományosan közös erőforrás-területeket használtak. A szezonális legeltetés csökkenését a közösségek
a megélhetésükre jelentett közvetlen és valós veszélyként fogják fel, ezért ennek a tevékenységnek különös figyelemfelkeltő összetevője van. A területhatárok és a földtulajdon még inkább fenyegetést jelent az erőforrásoktól függő
közösségek fenntartható megélhetése szempontjából e falvakban Kenyában és Tanzániában. Az intézkedés az
erőforrások feltérképezését és a kapacitásfejlesztést ötvöző technikát alkalmaz:
— feltérképezés – korszerű földrajzi információs technológiák, például légi felvételek, távérzékelés és földrajzi
információs rendszerek alkalmazása a földterületekkel és természeti erőforrásokkal kapcsolatos jogok, használat és
gazdálkodás feltérképezésére,
— föld- és vízhasználati jogok – a kisüzemi gazdálkodók föld- és vízhasználati jogainak, a pásztorok közös legeltetési
területeinek és útvonalainak megismerése és dokumentálása,
— csoportos jogok – a csoportos jogok megismerése és dokumentálása, különös tekintettel a legelőkre, erdőkre és
kisüzemi halászati területekre, részvételen alapuló eljárás révén,
— nők hozzáférése – a nők földterületekhez és egyéb természeti erőforrásokhoz való hozzáférésének javítása,
— inkluzív vállalkozások – a bevált gyakorlatok dokumentálása a kisüzemi gazdálkodók és beruházók közötti
partnerségek által biztosított földhasználati és természeti erőforrásokhoz való jogok terén,
— a határokon átnyúló erőforrások – az ilyen erőforrások minimális konfiktusok melletti közös használatát elő fogják
segíteni az erőforrásokról készítendő térképek. Az információgyűjtés folyamatában több érdekelt fél is részt vesz, és
modern földrajzi információs rendszert használnak hozzá, amely a Global Tool Land Network által fejlesztett Social
Tenure Domain Model eszközt is használja, amely javítja a természeti erőforrások, határvonalak és folyosók
részvételen alapuló hatékony azonosítását.
Az erőforrások azonosítása és dokumentálása olyan térképek létrehozását foglalja magában, amelyek jelölik azokat a
területeket, ahol az erőforrások elhelyezkednek. A térképvázlatok készítése részvételen alapuló módon zajlik. A
közösségek megismerik, hogy mi található földterületeiken, továbbá a társadalmi és gazdasági haladás lehetőségeit.
Bizonyított, hogy ez a megközelítés párbeszédet nyit a különböző csoportok között, a problémák beazonosítása és a
lehetséges megoldások kigondolása érdekében.
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21 02. ALCÍM — FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ESZKÖZ (DCI) (folytatás)

21 02 77

(folytatás)

21 02 77 27

(folytatás)
2. szakasz: PRM-tárgyalások és az állomány-nyomonkövetési útvonalak jogi támogatásának elősegítése:
Tanzániában olyan intézmények léteznek, mint például a falufejlesztési bizottságok, amelyek segítik a közösségek
mobilizálását. A járási tanács (helyi szinten) megfelelő szakértőket biztosít, például járási földterülettel foglalkozó
tisztviselőket és járási állattenyésztési és mezőgazdasági tisztviselőket. Kenyában a hatékony földterület- és erőforrásfeltérképezéshez a megyei földterület-irányítási testületek, a közösségi földterület-irányítási testületek, a közösségi
földterület-irányítási közgyűlések és a megyei kormányok nyújtanak segítséget. Szoros együttműködést alakítanak ki a
nemzeti földterület-irányítási bizottsággal. A várakozások szerint a feltérképezés, dokumentálás és hitelesítési eljárások
eredményesek lesznek, és a gyakorlati megvalósításban részt vevő, helyi nem kormányzati szervezetek bevonásával
valósulnak meg, amelyek – szükség esetén – információval szolgálnak azokról a területekről, amelyeken dolgoznak.
Egyéb lehetséges tevékenységek ebben a szakaszban: a helyi hatóságok általi nyomon követés, beleértve a rezilienciairányítási stratégia közös kialakítását és a különböző csoportok rezilienciaépítési szükségleteinek azonosítását. PRMeszközök és a korábbi tapasztalatokból nyert ismeretek is felhasználásra kerülnek ebben a szakaszban. A korábbi
intézkedések alapján kidolgozott PRM-iránymutatások szükség esetén kiigazításra kerülnek.
3. szakasz: Végrehajtás
A kísérleti projekt nem egyedülálló, hanem az országok más régióiban végrehajtott hasonló kezdeményezések részét
képezi; szükség esetén a „fenntartható legelőgazdálkodási program”, a „falvak közös földhasználat-tervezése” és a
„legelőgazdálkodási kezdeményezés” koordinációjára is sor kerül. E kezdeményezés a fenti kezdeményezések keretében
kialakított infrastruktúrákat használja ki, és szinergiák is létrejönnek olyan partnerekkel kötött stratégiai partnerségek
révén, mint a Nemzetközi Mezőgazdasági Fejlesztési Alap és a Nemzetközi Földügyi Szövetség.
Az információgyűjtés és dokumentálása kapacitásépítési megközelítésen alapul, amely a közösség tagjai számára
elérhető audiovizuális anyagokat használ. A megbeszéléseket a közösség vezetői segítik majd, a megbeszélésekről
felvétel (DVD) készül, amelyek segítségével a különböző csoportok visszanézhetik a vitákat, és azt, hogy hogyan
születtek a döntések. Annak érdekében, hogy a folyamatról megfelelő és rendszeres tájékoztatás legyen, havi
tájékoztatók készülnek PRM-hírlevél formájában a „legelőgazdálkodási kezdeményezés” hírlevelének alapján. A szakpolitikai tájékoztatás érdekében technikai tájékoztató készül a politikai döntéshozók és partnerek részére.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

L 48/1368

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
21. CÍM — NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS FEJLESZTÉS

21 04. ALCÍM — A DEMOKRÁCIA ÉS AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI ESZKÖZE
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

21 04

A DEMOKRÁCIA ÉS
AZ EMBERI JOGOK
EURÓPAI ESZKÖZE

21 04 01

Az emberi jogok és
az alapvető szabadságok tiszteletben
tartásának és felügyeletének javítása,
valamint a demokratikus reformok
támogatása

21 04 51

21 04 77

2014. évi teljesítés

PK

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

4

130 293 231

75 025 044 130 166 185

35 737 439 132 782 020,—

58 589 479

77 948 317

A demokrácia és az
emberi jogok európai
eszközének(2014
előtti) lezárása
4

—

Kötelezettségvállalások

—

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

% 2014–
2016. évi
kifizetések

Kifizetések

7 946 252,20

10,59

348,05 119 752 721,70

204,39

Kísérleti projektek és
előkészítő intézkedések

21 04 77 02 Kísérleti projekt –
EU–Oroszország civil
társadalmi fórum

4

21 04 77.
jogcímcsoport –
Részösszeg
21 04. alcím –
Összesen

21 04 01

2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

p.m.

167 894

0,—

292 344,66

p.m.

p.m.

p.m.

167 894

0,—

292 344,66

130 293 231 133 614 523 130 166 185 113 853 650 132 782 368,05 127 991 318,56

95,79

Az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartásának és felügyeletének javítása, valamint a
demokratikus reformok támogatása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

130 293 231

Kifizetések

75 025 044

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

130 166 185

Kifizetések

35 737 439

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

132 782 020,—

Kifizetések

7 946 252,20

Megjegyzések
Az általános célkitűzés a demokrácia, valamint az emberi jogok tiszteletben tartásának kialakításához és megszilárdításához történő hozzájárulás, összhangban az Unió politikáival és iránymutatásaival és a civil társadalommal való
szoros együttműködésben.
A főbb tevékenységi területek:

2016.2.24.

HU

L 48/1369

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
21. CÍM — NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS FEJLESZTÉS

21 04. ALCÍM — A DEMOKRÁCIA ÉS AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI ESZKÖZE (folytatás)

21 04 01

(folytatás)
— az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában és más nemzetközi és regionális emberi jogi eszközökben kihirdetett
emberi jogok és alapvető szabadságok – köztük a nőket megillető jogok – tiszteletben tartásának és betartásának
javítása, különös tekintettel a véleménynyilvánítás szabadságára, a gyülekezés szabadságára és a digitális szabadságra,
valamint e szabadságjogok védelmének, elősegítésének és nyomon követésének fokozása, elsősorban az érintett civil
társadalmi szervezeteknek, az emberi jogi jogvédőknek, továbbá az elnyomás és az erőszak áldozatainak nyújtott
támogatás útján,
— a demokratikus reformok támogatása és megszilárdítása – az uniós választási megfigyelő misszióktól eltekintve –
harmadik országokban a részvételi és képviseleti demokrácia javítása, a nők szerepének erősítése, az általános
demokratikus folyamat erősítése, valamint a választási folyamatok megbízhatóságának javítása révén.
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket –, valamint szervezetek vagy
természetes személyek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében az átutalási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében sem
haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át; ezt az uniós vagyonkezelői alapok hozzájárulásai egészíthetik ki.
Jogalap
A demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítását szolgáló finanszírozási eszköz létrehozásáról szóló, 2014.
március 11-i 235/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 85. o.).

21 04 51

A demokrácia és az emberi jogok európai eszközének(2014 előtti) lezárása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

—

Kifizetések

58 589 479

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

—

Kifizetések

77 948 317

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

348,05

Kifizetések

119 752 721,70

Megjegyzések
Az előirányzat a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze keretében a 2007–2013 közötti időszakban még
fennálló kötelezettségvállalásokat érintő kifizetések fedezésére szolgál.
A tagállamok és más donor országok – mindkét esetben beleértve állami és félállami szerveiket – vagy nemzetközi
szervezetek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből a vonatkozó alapjogiaktus értelmében további előirányzatok nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e
hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az
igazgatási támogatási kiadások költségvetési sorba bevezetett összegeket minden operatív program esetében az átutalási
megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében sem haladják meg a kapcsolódó
programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.
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21 04. ALCÍM — A DEMOKRÁCIA ÉS AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI ESZKÖZE (folytatás)

21 04 51

(folytatás)
Jogalap
A demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítása finanszírozási eszközének (a demokrácia és az emberi jogok
európai eszköze) létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1889/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L
386., 2006.12.29., 1. o.).

21 04 77

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

21 04 77 02

Kísérleti projekt – EU–Oroszország civil társadalmi fórum
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

167 894

Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

292 344,66

Megjegyzések
Ez az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
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21 05. ALCÍM — A STABILITÁS ÉS A BÉKE ELŐSEGÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ ESZKÖZ – GLOBÁLIS ÉS A RÉGIÓKON ÁTNYÚLÓ, VALAMINT
KIALAKULÓBAN LÉVŐ FENYEGETÉSEK
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK

Kötelezettségvállalások

64 393 076 50 166 619 64 000 000 18 067 424

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

21 05

A STABILITÁS ÉS A
BÉKE ELŐSEGÍTÉSÉT
SZOLGÁLÓ ESZKÖZ –
GLOBÁLIS ÉS A
RÉGIÓKON ÁTNYÚLÓ,
VALAMINT KIALAKULÓBAN LÉVŐ
FENYEGETÉSEK

21 05 01

Globális és a régiókon
átnyúló, valamint kialakulóban lévő fenyegetések

4

„A biztonságot veszélyeztető globális fenyegetések” terület fellépéseinek (2014 előtti)
lezárása

4

—

34 644 709

—

4

p.m.

p.m.

p.m.

Előkészítő intézkedés – A
fejlődő országokban a
pénzügyi és gazdasági
válságra szükséghelyzet
esetén adott válasz
4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

21 05 51

21 05 77

Kísérleti projektek és
előkészítő intézkedések

21 05 77 01

Kísérleti projekt – A
kalózok által fenyegetett
területeken áthaladó
uniós hajók védelmét
szolgáló és ellenőrző
intézkedésekhez nyújtott
támogatás

21 05 77 02

21 05 77. jogcímcsoport –
Részösszeg
21 05. alcím –
Összesen

21 05 01

Kifizetések

29 700 678

83 947

p.m.
83 947

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

82 255 223,—

% 2014–
2016. évi
kifizetések

0,—

0

0,— 47 451 231,02

136,97

0,—

596 781,14

5 342,61

113 907,75

5 342,61

710 688,89

64 393 076 84 811 328 64 000 000 47 852 049 82 260 565,61 48 161 919,91

56,79

Globális és a régiókon átnyúló, valamint kialakulóban lévő fenyegetések
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

64 393 076

Kifizetések

50 166 619

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

64 000 000

Kifizetések

18 067 424

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

82 255 223,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat „a globális és a régiókon átnyúló, valamint a kialakulóban lévő fenyegetések kezeléséhez nyújtott
támogatás” fedezésére szolgál, amelyet a stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz létrehozásáról szóló 230/2014/
EU rendelet 5. cikke határoz meg.
Az előirányzat azon intézkedések fedezésére szolgál, amelyek segítik az országok és a lakosság védelmét a szándékos,
véletlen vagy természeti eredetű kockázatokkal szemben. Ez többek között az alábbiakat foglalhatja magában:
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21 05. ALCÍM — A STABILITÁS ÉS A BÉKE ELŐSEGÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ ESZKÖZ – GLOBÁLIS ÉS A RÉGIÓKON ÁTNYÚLÓ, VALAMINT
KIALAKULÓBAN LÉVŐ FENYEGETÉSEK (folytatás)

21 05 01

(folytatás)

— a védelmi célú kutatás alternatívájaként a polgári célú kutatási tevékenységek előmozdítása, valamint támogatás a
korábban fegyverekkel kapcsolatos területeken alkalmazott tudósok és mérnökök átképzéséhez és alternatív
foglalkoztatásához,
— támogatás olyan polgári létesítményekkel kapcsolatos biztonságos gyakorlatot elősegítő intézkedésekhez,
amelyekben polgári célú kutatási programok keretében érzékeny vegyi, biológiai, sugárzó vagy nukleáris
anyagokat tárolnak vagy kezelnek,
— támogatás uniós együttműködési politikák és célkitűzéseik keretében olyan polgári infrastruktúra létesítéséhez és
kapcsolódó polgári tanulmányokhoz, amely fegyverekkel kapcsolatos létesítmények és telepek leszereléséhez,
rendezéséhez vagy átalakításához szükséges, amennyiben az említett létesítmények és telepek már nem tartoznak
valamilyen védelmi programhoz,
— a vegyi, biológiai, sugárzó vagy nukleáris anyagok (beleértve az előállításukhoz és szállításukhoz szükséges
berendezéseket) illegális kereskedelmére vonatkozó hatékony ellenőrzés (illetve hatékony határellenőrzés) kidolgozásában és végrehajtásában érintett illetékes polgári hatóságok képességének megerősítése, többek között modern
logisztikai, értékelési és ellenőrzési berendezések telepítése révén. A fellépések természeti és ipari katasztrófákhoz,
valamint bűncselekményekhez kapcsolódnak,
— a NAÜ radioaktív anyagok illegális kereskedelmének feltárását szolgáló technikai kapacitásának fejlesztéséhez
nyújtott támogatás,
— a kettős felhasználású áruk hatékony exportellenőrzésének kialakításához és végrehajtásához szükséges jogi keret és
intézményi kapacitás létrehozása, beleértve a regionális együttműködési intézkedéseket,
— a hatékony polgári katasztrófakészültség, a vészhelyzeti tervezés, a válságintézkedések és az e területen esetlegesen
bekövetkező jelentős környezetvédelmi balesetek utáni helyreállítási képességek továbbfejlesztése.
A globális és transzregionális fenyegetésekkel kapcsolatos egyéb intézkedések a következők:
— a terrorizmus elleni küzdelemben részt vevő bűnüldözési, igazságügyi és polgári hatóságok megerősítése,
— az erőszakos szélsőségek – és a szervezett bűnözés elleni küzdelem, ideértve a tiltott ember-, kábítószer-, lőfegyverés robbanóanyag-kereskedelem, a számítógépes bűnözés, a gyógyszerhamisítás elleni küzdelmet, valamint az
illegális kereskedelem és határátlépések hatékony ellenőrzését is,
— a nemzetközi szállítás és energiaellátás, valamint az alapvető infrastruktúrák elleni fenyegetések kezelésére szolgáló
intézkedések támogatása, ideértve az utas- és áruszállítást és az energiaellátást, valamint az elektronikus információs
és hírközlési hálózatokat,
— a közegészséget érintő jelentős fenyegetésekre – mint például az esetlegesen határon átnyúló méretet öltő
pandémiák – adandó megfelelő válaszlépések biztosítása.
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21 05. ALCÍM — A STABILITÁS ÉS A BÉKE ELŐSEGÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ ESZKÖZ – GLOBÁLIS ÉS A RÉGIÓKON ÁTNYÚLÓ, VALAMINT
KIALAKULÓBAN LÉVŐ FENYEGETÉSEK (folytatás)

21 05 01

(folytatás)
Ilyen intézkedések ezen eszköz keretében stabil feltételek mellett hozhatók, ha céljuk a destabilizációs hatású konkrét
globális és transzregionális fenyegetések kezelése, és kizárólag olyan mértékig, amennyiben a kapcsolódó külső
segítségnyújtási uniós eszközök keretében nem biztosítható a megfelelő és hatékony reagálás.
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket, szervezeteket vagy természetes
személyeket – által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át; ezt az uniós vagyonkezelői alapok
hozzájárulásai egészíthetik ki.
Jogalap
A stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 230/2014/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 1. o.).

21 05 51

„A biztonságot veszélyeztető globális fenyegetések” terület fellépéseinek (2014 előtti) lezárása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

—

Kifizetések

34 644 709

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

—

Kifizetések

29 700 678

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

47 451 231,02

Megjegyzések
Az előirányzat az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.

Jogalap
A fejlődő országokban a gyalogsági aknák elleni fellépésről szóló, 2001. július 23-i 1724/2001/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet (HL L 234., 2001.9.1., 1. o.).
A fejlődő országokon kívüli harmadik országokban a gyalogsági aknák elleni fellépésről szóló, 2001. július 23-i 1725/
2001/EK tanácsi rendelet (HL L 234., 2001.9.1., 6. o.).
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.).
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21 05. ALCÍM — A STABILITÁS ÉS A BÉKE ELŐSEGÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ ESZKÖZ – GLOBÁLIS ÉS A RÉGIÓKON ÁTNYÚLÓ, VALAMINT
KIALAKULÓBAN LÉVŐ FENYEGETÉSEK (folytatás)

21 05 77

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

21 05 77 01

Kísérleti projekt – A kalózok által fenyegetett területeken áthaladó uniós hajók védelmét szolgáló és ellenőrző
intézkedésekhez nyújtott támogatás
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

83 947

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

596 781,14

Megjegyzések

Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Jogalap

Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
21 05 77 02

Előkészítő intézkedés – A fejlődő országokban a pénzügyi és gazdasági válságra szükséghelyzet esetén adott válasz
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

5 342,61

Kifizetések

113 907,75

Megjegyzések

Ez az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások
fedezésére szolgál.

Jogalap

Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
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21 06. ALCÍM — NUKLEÁRIS BIZTONSÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ESZKÖZ
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK

Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kifizetések

21 06

NUKLEÁRIS
BIZTONSÁGI
EGYÜTTMŰKÖDÉSI
ESZKÖZ

21 06 01

A magas szintű
nukleáris biztonság és a
sugárvédelem
előmozdítását, valamint
a nukleáris anyagokra
vonatkozó eredményes és
hatékony biztosítéki
intézkedések alkalmazását támogató intézkedések
4

30 369 456 22 127 600 29 740 640 13 689 696

További uniós hozzájárulás az Európai
Újjáépítési és Fejlesztési
Bank (EBRD) számára a
Csernobili Szarkofág
Alaphoz
4

40 000 000 40 488 828 30 000 000 29 511 172

21 06 02

21 06 51

Korábbi fellépések
(2014 előtti) lezárása
21 06. alcím –
Összesen

21 06 01

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

%
2014–2016.
évi
kifizetések

Kifizetések

0,—

0

15 566 343

0,— 46 847 849,41

142,23

70 369 456 95 554 028 59 740 640 58 767 211

29 346 872,— 46 847 849,41

49,03

4

—

32 937 600

—

29 346 872,—

A magas szintű nukleáris biztonság és a sugárvédelem előmozdítását, valamint a nukleáris anyagokra vonatkozó
eredményes és hatékony biztosítéki intézkedések alkalmazását támogató intézkedések
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

30 369 456

Kifizetések

22 127 600

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

29 740 640

Kifizetések

13 689 696

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

29 346 872,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat az alábbiak finanszírozására szolgál: hatékony nukleáris biztonsági és nukleáris védettségi kultúra
előmozdítása valamennyi szinten, különösen az alábbiak révén:
— a szabályozó testületek, a technikai támogatást nyújtó szervezetek, valamint a szabályozási keret megerősítésének
folyamatos támogatása, különösen az engedélyezési tevékenységek tekintetében az erős és független hatósági
felügyelet érdekében,
— kiégett fűtőelemek és atomerőművekből és más (gazdátlan) sugárforrásokból (gyógyászati alkalmazások, uránbányászat) származó radioaktív hulladék biztonságos szállításának, kezelésének és tárolásának támogatása,
— a meglévő létesítmények leszerelésére és a korábbi nukleáris telephelyek remediációjára irányuló stratégiák
kialakítása és végrehajtása,
— hatékony szabályozási keretek, eljárások és rendszerek támogatása a radioaktív anyagok – különösen a nagy
aktivitású sugárforrások – ionizáló sugárzásával szembeni megfelelő védelem biztosítása és a biztonságos ártalmatlanítás céljából,
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21 06. ALCÍM — NUKLEÁRIS BIZTONSÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ESZKÖZ (folytatás)

21 06 01

(folytatás)
— az uniós vívmányokon alapuló stressztesztek finanszírozása,
— a nukleáris biztonsági intézkedések végrehajtásához szükséges szabályozási keret és módszerek létrehozása,
beleértve a hasadóanyagok állami és üzemeltetői szintű, megfelelő nyilvántartását és ellenőrzését is,
— a radiológiai következményekkel járó balesetek megelőzését, illetve azok bekövetkezésekor a következmények
enyhítését, valamint a vészhelyzeti tervezést, felkészültséget és reagálást, továbbá polgári védelmet és rehabilitációs
intézkedéseket szolgáló hatékony rendszerek létrehozása,
— a fent említett területeken (többek között a vonatkozó nemzetközi szervezetek, nevezetesen a NAÜ keretében)
történő nemzetközi együttműködést ösztönző intézkedések, beleértve a nemzetközi egyezmények és szerződések
végrehajtását és felügyeletét, az információcserét, valamint a képzést és a kutatást is,
— nukleáris balesetek esetében a vészhelyzetekre való felkészülés javítása, valamint többek között a hatóságok
kapacitásait növelő képzés és oktatás.
Ez az előirányzat a csernobili balesetnek az emberi egészséget és környezetet érintő következményeit kezelő
egészségügyi és környezeti projekteket is finanszírozza, elsősorban Ukrajnában és Fehéroroszországban.
Prioritást élvez az európai szomszédságpolitikában részt vevő országok igényeinek kezelése.
A korábban az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) keretében végzett feladatokat a Nukleáris biztonsági együtt
működési eszköz veszi át az átfogó megközelítés biztosítása érdekében.
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket, szervezeteket vagy természetes
személyeket – által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.
Jogalap
A Nukleáris Biztonsági Együttműködési Eszköz létrehozásáról szóló, 2013. december 13-i 237/2014/Euratom tanácsi
rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 109. o.).

21 06 02

További uniós hozzájárulás az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) számára a Csernobili Szarkofág
Alaphoz
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

40 000 000

Kifizetések

40 488 828

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

30 000 000

Kifizetések

29 511 172

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések
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21 06. ALCÍM — NUKLEÁRIS BIZTONSÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ESZKÖZ (folytatás)

21 06 02

(folytatás)

Megjegyzések

Az előirányzat az Unió által az 1986-ban bekövetkezett baleset után szükségessé vált csernobili szarkofág elkészítéséhez
nyújtott hozzájárulásának fedezését szolgálja.
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket –, valamint szervezetek vagy
természetes személyek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.

Jogalap

A Nukleáris Biztonsági Együttműködési Eszköz létrehozásáról szóló, 2013. december 13-i 237/2014/Euratom tanácsi
rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 109. o.).

21 06 51

Korábbi fellépések (2014 előtti) lezárása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

—

Kifizetések

32 937 600

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

—

Kifizetések

15 566 343

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

46 847 849,41

Megjegyzések

Az előirányzat az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.

Jogalap

A Csernobili Védelmi Alap javára az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banknak biztosítandó harmadik közösségi
hozzájárulás első részletéről szóló, 2006. december 4-i 2006/908/EK, Euratom tanácsi határozat (HL L 346.,
2006.12.9., 28. o.).
A nukleáris biztonság célját szolgáló együttműködési eszköz létrehozásáról szóló, 2007. február 19-i 300/2007/
Euratom tanácsi rendelet (HL L 81., 2007.3.22., 1. o.).
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Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

PK

Kötelezettségvállalások

31 130 000 34 601 717 30 698 715 33 637 321

21 07

AZ EURÓPAI UNIÓ–
GRÖNLAND PARTNERSÉG

21 07 01

Együttműködés Grönlanddal

4

21 07 51

Korábbi fellépések
(2014 előtti) lezárása

4

21 07. alcím –
Összesen

21 07 01

2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

—

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

—

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

24 569 471,—

10 529 894,—

0,—

6 512 134,—

24 569 471,—

17 042 028,—

p.m.

31 130 000 34 601 717 30 698 715 33 637 321

%
2014–2016.
évi
kifizetések

30,43

49,25

Együttműködés Grönlanddal
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

31 130 000

Kifizetések

34 601 717

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

30 698 715

Kifizetések

33 637 321

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

24 569 471,—

Kifizetések

10 529 894,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:
— segítségnyújtás Grönland számára a legfontosabb kihívások kezeléséhez, különösen a gazdaság fenntartható
diverzifikációja, munkaereje – a tudósokat is ideértve – képességeinek fejlesztése és az információs és kommunikációs technológiák területén a grönlandi információs rendszerek javítása tekintetében,
— a grönlandi közigazgatási kapacitás megerősítése a nemzeti politikák jobb kidolgozása és végrehajtása érdekében,
különösen a közös érdekű új területeken.
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket, szervezeteket vagy természetes
személyeket – által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.

Jogalap

Az egyrészről az Európai Unió, másrészről Grönland és a Dán Királyság közötti kapcsolatokról szóló, 2014. március
14-i 2014/137/EU tanácsi határozat (HL L 76., 2014.3.15., 1. o.).
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(folytatás)
Jogi hivatkozások
Az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról szóló, 2013. november 25-i 2013/755/EU tanácsi
határozat (tengerentúli társulási határozat) (HL L 344., 2013.12.19., 1. o.).

21 07 51

Korábbi fellépések (2014 előtti) lezárása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

p.m.

—

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

6 512 134,—

Megjegyzések
Az előirányzat a 2014 előtt tett kötelezettségvállalások fedezését szolgálja.
Jogalap
Az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a Dán Királyság és Grönland közötti kapcsolatokról szóló, 2006. július
17-i 2006/526/EK tanácsi határozat (HL L 208., 2006.7.29., 28. o.).
Jogi hivatkozások
A Luxembourgban 2006. június 27-én aláírt, egyrészről az Európai Közösség, másrészről a Grönland helyi kormánya és
Dánia kormánya között létrejött együttes nyilatkozat (HL L 208., 2006.7.29., 32. o.).
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Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

21 08

FEJLESZTÉS ÉS
EGYÜTTMŰKÖDÉS
VILÁGSZERTE

21 08 01

Az uniós támogatás
eredményeinek
értékelése, nyomonkövetési intézkedések és
pénzügyi ellenőrzés

21 08 02

21 08 01

Kötelezettségvállalások

4

24 620 000 23 127 234 24 130 000 23 622 115

Koordináció és a
fejlesztési kérdések tudatosításának elősegítése
4
21 08. alcím –
Összesen

2015. évi előirányzatok

PK

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

%
2014–2016.
évi
kifizetések

Kifizetések

23 657 510,— 15 851 729,26

10 142 000 10 128 746 11 508 000 11 265 781 13 497 055,79

68,54

8 949 541,15

88,36

34 762 000 33 255 980 35 638 000 34 887 896 37 154 565,79 24 801 270,41

74,58

Az uniós támogatás eredményeinek értékelése, nyomonkövetési intézkedések és pénzügyi ellenőrzés
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

24 620 000

Kifizetések

23 127 234

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

24 130 000

Kifizetések

23 622 115

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

23 657 510,—

Kifizetések

15 851 729,26

Megjegyzések
Az előirányzat az előzetes és utólagos értékelések, nyomonkövetési és kísérő intézkedések finanszírozására szolgál a
fejlesztési műveletek, stratégiák és politikák programozása, előkészítése és végrehajtása alatt, beleértve az alábbiakat:
— eredményességi, hatékonysági, helytállósági, hatásvizsgálati és életképességi tanulmányok, továbbá a fejlesztési
együttműködés hatását mérő módszerek és mutatók kidolgozása,
— a műveletek nyomon követése a végrehajtás alatt és után,
— a folyamatban lévő műveletekre vonatkozó nyomonkövetési rendszerek, módszertanok és gyakorlatok minőségének
javítását, illetve a jövőbeni műveletek előkészítését célzó támogató intézkedések,
— tájékoztatásra vonatkozó visszajelzés és tájékoztatási tevékenységek a döntéshozatali ciklus értékeléseinek ténymegállapításaival, következtetéseivel és ajánlásaival kapcsolatban,
— az értékelések – és az azokkal kapcsolatos kutatások, visszajelzések, tájékoztatások és képzések – minőségének és
használhatóságának javítását célzó módszertani fejlesztések.
Az előirányzat fedezi továbbá a Bizottság által a külső támogatások terén végrehajtott programok és projektek
irányításával kapcsolatos ellenőrzési tevékenységek finanszírozását, valamint a külső ellenőröknek szervezett képzési
tevékenységek finanszírozását, az uniós külső támogatásra vonatkozó különös szabályok alapján.
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Az előirányzat az e jogcímcsoport alá tartozó program vagy intézkedések célkitűzéseinek eléréséhez közvetlenül
kapcsolódó tanulmányokkal, szakértői találkozókkal, tájékoztatással és kiadványokkal kapcsolatos kiadások, valamint
minden más technikai és igazgatási jellegű segítségnyújtáshoz kapcsolódó kiadás fedezésére szolgál, kivéve a Bizottság
által eseti jellegű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett hatósági feladatokat, valamint a külső támogatási
programok kialakításában és végrehajtásában részt vevő kulcsszereplők kapacitásépítési és a képzési tevékenységeinek
kiadásait.

Végül, ez az előirányzat szolgál a következőkkel kapcsolatos kiadások fedezésére is: módszertani eszközökkel
kapcsolatos tanulmányok és fejlesztések, szakértői találkozók, továbbá a külső segítségnyújtási programok kidolgozásával és végrehajtásával kapcsolatos tájékoztatások, kiadványok, illetve tudásmegosztási és képzési tevékenységek,
különösen a programciklus-menedzsment és a kapacitásfejlesztés kapcsán.

Jogalap

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdésében szereplő, a Bizottság intézményi szintű előjogaiból eredő
feladat.

21 08 02

Koordináció és a fejlesztési kérdések tudatosításának elősegítése
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

10 142 000

Kifizetések

10 128 746

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

11 508 000

Kifizetések

11 265 781

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

13 497 055,79

Kifizetések

8 949 541,15

Megjegyzések

A költségvetés-finanszírozás biztosítja a Bizottság számára szükséges támogatási eszközöket, hogy előkészítse, kialakítsa
és nyomon kövesse a saját fejlesztéspolitikája szerinti koordinációs intézkedéseket. A szakpolitikák közötti koordináció
az egységesség, a kiegészítő jelleg, valamint a segélyezési és fejlesztési hatékonyság miatt elengedhetetlen.

A koordinációs intézkedések alapvető elemei az uniós fejlesztéspolitika stratégiai és programozási szintű meghatározásának és alakításának. Az uniós fejlesztéspolitika specifikus jellegét közvetlenül testesítik meg a Szerződések (az
Európai Unió működéséről szóló szerződés 208. és 210. cikke). A fejlesztési együttműködés területén az uniós
támogatásnak és a tagállamok nemzeti politikáinak kölcsönösen ki kell egészíteniük és meg kell erősíteniük egymást,
ami koordináció nélkül nem lehetséges. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 210. cikke felkéri a Bizottságot,
hogy járjon el a tagállami és az uniós fejlesztéspolitikák, valamint a fejlesztési együttműködési fellépések koordinátoraként.
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A koordináció nemcsak a Bizottság által nyújtott hozzáadott érték jelentős tényezője a tagállami szakpolitikákhoz
képest, hanem egyúttal prioritás is a munkaprogramban az Unió és a nemzetközi közösségek céljainak egyeztetése
során. Ez az előirányzat különböző típusú intézkedéseket fedez:
A. tevékenység: európai és nemzetközi szintű koordináció
— A koordináció hatékonyságának, eredményességének, relevanciájának, hatásának és életképességének felmérése,
— támogatási és koordinációs tevékenységek a segélyhatékonyság és fejlesztési hatékonyság kiemelt területein (ideértve
az együttes programozást/együttes végrehajtást) és a fejlesztésfinanszírozás,
— szakértői találkozók, továbbá a Bizottság, a tagállamok és más nemzetközi szereplők (az USA, új donorok stb.)
közötti tapasztalatcsere, és nemzetközi fórumok – például a hatékony fejlesztési együttműködésre irányuló globális
partnerség –, illetőleg a fejlesztésfinanszírozásra irányuló szakpolitika, a végrehajtási eszközök és a 2015 utáni
ütemterv keretében létrehozott fórumok előkészítése és az azokon való részvétel,
— kutatás, tájékoztatás, konzultáció, értékelési szolgáltatások, többek között a technikai segítségnyújtás számára,
— szakpolitikák és tevékenységek nyomon követő ellenőrzése a végrehajtás során,
— a folyamatban lévő műveletek nyomon követésének minőségi fejlesztését, illetve a jövőbeni műveletek előkészítését
célzó támogató intézkedések, beleértve a kapacitásépítést,
— külső kezdeményezéseket támogató intézkedések a koordináció területén,
— közös álláspontok, állásfoglalások és kezdeményezések előkészítése,
— koordinációval kapcsolatos események szervezése,
— a Bizottság nemzetközi szervezeteknek és hálózatoknak fizetett tagsági díjai,
— információterjesztés kiadványok készítése és az informatikai rendszerek fejlesztése révén.
Az előirányzat fedezi továbbá a fejlesztéspolitikai döntéshozatalt segítő tevékenységeket a kutatás területén, építve az
„európai kutatás mobilizálása a fejlesztési szakpolitikákkal kapcsolatban” elnevezésű kezdeményezés tapasztalataira. E
tevékenységek közé tartozik az élvonalbeli kutatás támogatása és strukturált vita megteremtése a kutatók és a
döntéshozók közötti szinergiák fokozása érdekében, melynek célja a kulcsfontosságú fejlesztési kihívásokkal kapcsolatos
európai látásmód finomítása és az Unió által – a független tudáskiválóság segítségével – a nemzetközi fejlesztési
napirendre gyakorolt befolyás növelése.
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B. tevékenység: tudatosságnövelés

Az előirányzat olyan tevékenységek finanszírozását fedezi, amelyek célja a figyelem felhívása az Unió és a tagállamok
fejlesztési területen kifejtett tevékenységeire és a közvélemény tájékoztatása a fejlesztési kérdésekről. Minden, e fellépés
alapján finanszírozott tevékenységnek tartalmaznia kell a következő két – a Bizottság véleménye szerint kiegészítő
jellegű – komponenst:

— egy információkomponenst, amelynek célja az Unió által a nemzetközi együttműködés és a fejlesztési támogatás
területén vállalt különböző tevékenységek és az általa a tagállamokkal, valamint más nemzetközi intézményekkel
közös partnerségben végzett tevékenységek előmozdítása,

— egy tudatosságnövelő komponenst, amely az uniós és a partnerországokon belüli közvéleményt fedi le.

E tevékenységek elsősorban, az audiovizuális és online kiadványokhoz, fejlesztési témákban szervezett szemináriumokhoz és eseményekhez, tájékoztató anyagok előállításához és információs rendszerek kialakításához nyújtott
pénzügyi támogatásból állnak, és tartalmazzák a fejlesztési területen újságíróknak odaítélt Lorenzo Natali-díjat is.

E tevékenységek célzottjai az állami és magánszektorban működő partnerek, valamint a tagállamokban található uniós
képviseletek és küldöttségek.

Az előirányzat továbbá az Unió polgárait célzó és az Unió külső politikáit egészében kezelő elsődleges tájékoztatási és
kommunikációs tevékenységek fedezésére szolgál.

A tájékoztatási politika által lefedett területek között az alábbiakban említettek mellett az Unió külső politikáinak egyéb
aspektusai is szerepelhetnek – különösen az Unió majdani külső politikájával összefüggésben:

— a külső támogatás közmegítélésének kezelése az uniós intézmények és a tagállamok által 2015-ben, a fejlesztés
európai éve keretében végrehajtott tevékenységek eredményeire és azok értékelésére építve. A cél annak egyértelművé tétele, hogy a külső segítségnyújtás az Unió tevékenységének szerves részét képezi, és az egyik olyan
lényeges szakpolitika, amely meghatározza az Uniót és annak szerepét a világban. Cél továbbá annak tudatosítása is,
hogy az Unió az uniós polgárok képviseletében fellépve kézzel fogható eredményeket ér el világszerte a szegénység
elleni küzdelem és a kiváló minőségű fenntartható fejlődés terén,

— az évente megrendezésre kerülő Európai Fejlesztési Napok (EDD) szervezése. Ez az esemény a külkapcsolatok
szempontjából az egyik fő rendezvény lett a Bizottság menetrendjében. Az esemény összekapcsolja a fejlesztés
ügyének támogatóit, a döntéshozókat és a szakembereket. Az EDD minden évben a kulcsfontosságú nemzetközi
csúcstalálkozókat megelőző, a szakpolitikához kapcsolódó ötletbörze és előretekintő ajánlások kidolgozásának
platformja. Rávilágít arra, hogy az Unió nemcsak a világ legnagyobb fejlesztési támogatást nyújtó szervezeteként tölt
be fontos szerepet, hanem a nemzetközi fejlesztéspolitikai viták irányítójaként is,
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— újságírócsoportok és más célcsoportok látogatásainak szervezése.
A Bizottság két közleménnyel fordult az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, a Gazdasági és Szociális Bizottsághoz,
valamint a Régiók Bizottságához az Európai Unió tájékoztatási és kommunikációs politikája terén folyó együttműködés
új kereteivel kapcsolatban (COM(2001) 354 végleges és COM(2002) 350 végleges). Ezek a közlemények intézményközi
együttműködési keret létrehozását javasolják az intézmények és a tagállamok számára, az Európai Unió kommunikációs
és tájékoztatási politikai stratégiájának fejlesztése céljából.
A Tájékoztatási Intézményközi Csoport (IGI), amelynek társelnökei az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság, közös
iránymutatást határoz meg az intézményközi együttműködésre vonatkozóan az Unió tájékoztatási és kommunikációs
politikája szempontjából. Az IGI az európai ügyekben történő központi és decentralizált nyilvános tájékoztatási
tevékenységeket koordinálja. Az IGI minden évben véleményt ad ki a következő évre meghatározott prioritásokra
vonatkozóan, amelyet a Bizottságtól kapott információ alapján állapít meg.
Az előirányzat a következő kiadások fedezésére szolgál:
— technikai és igazgatási jellegű segítségnyújtáshoz kapcsolódó kiadások, kivéve a Bizottság által a kedvezményezettek
és a Bizottság kölcsönös előnyét szolgáló eseti jellegű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett hatósági
feladatokat,
— nyomtatási, fordítási költségek, tanulmányok, szakértői találkozók költségei, információs költségek és a program
eléréséhez közvetlenül kapcsolódó információs anyagok beszerzése.
Az előirányzat információs anyagok kiadványozási, előállítási, raktározási, elosztási és terjesztési költségeit is fedezi,
különösen az Európai Unió Kiadóhivatala révén, továbbá egyéb, a koordinációval kapcsolatos adminisztratív költségeket.

Jogalap

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdésében szereplő, a Bizottság intézményi szintű előjogaiból eredő
feladat.
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 210. cikke által közvetlenül a Bizottságnak adott konkrét felhatalmazásokból eredő feladat.
Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i
1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.).
Az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i 472/2014/EU határozata a fejlesztés európai évéről (2015) (HL L
136., 2014.5.9., 1. o.).
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21 09. ALCÍM — AZ IPAROSODOTT ORSZÁGOKKAL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS ESZKÖZE (ICI+ PROGRAM) KERETÉBEN
VÉGREHAJTOTT TEVÉKENYSÉGEK LEZÁRÁSA
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

% 2014–
2016. évi
kifizetések

Kifizetések

21 09

AZ IPAROSODOTT
ORSZÁGOKKAL VALÓ
EGYÜTTMŰKÖDÉS
ESZKÖZE (ICI+
PROGRAM) KERETÉBEN
VÉGREHAJTOTT
TEVÉKENYSÉGEK
LEZÁRÁSA

21 09 51

Korábbi fellépések
(2014 előtti) lezárása

21 09 51 01

Ázsia

4

—

9 212 441

—

13 540 855

1 036,61

6 591 538,35

71,55

21 09 51 02

Latin-Amerika

4

—

10 560 000

—

8 804 880

0,—

3 918 746,30

37,11

21 09 51 03

Afrika

4

—

1 279 916

—

712 499

0,—

1 152 172,65

90,02

21 09 51. jogcímcsoport –
Részösszeg

—

21 052 357

—

23 058 234

1 036,61 11 662 457,30

55,40

21 09. alcím –
Összesen

—

21 052 357

—

23 058 234

1 036,61 11 662 457,30

55,40

21 09 51

Korábbi fellépések (2014 előtti) lezárása

21 09 51 01

Ázsia
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

9 212 441

Kötelezettségvállalások

—

2014. évi teljesítés

Kifizetések

13 540 855

Kötelezettségvállalások

1 036,61

Kifizetések

6 591 538,35

Megjegyzések
Az előirányzat az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.
Jogalap
Az iparosodott és egyéb, magas jövedelmű országokkal és területekkel folytatott együttműködés finanszírozási
eszközének létrehozásáról szóló 1934/2006/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2011. december 13-i 1338/
2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2011.12.30., 21. o.).
21 09 51 02

Latin-Amerika
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

—

Kifizetések

10 560 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

—

2014. évi teljesítés

Kifizetések

8 804 880

Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

3 918 746,30
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21 09. ALCÍM — AZ IPAROSODOTT ORSZÁGOKKAL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS ESZKÖZE (ICI+ PROGRAM) KERETÉBEN
VÉGREHAJTOTT TEVÉKENYSÉGEK LEZÁRÁSA (folytatás)

21 09 51

(folytatás)

21 09 51 02

(folytatás)
Megjegyzések
Az előirányzat az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.
Jogalap
Az iparosodott és egyéb, magas jövedelmű országokkal és területekkel folytatott együttműködés finanszírozási
eszközének létrehozásáról szóló 1934/2006/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2011. december 13-i 1338/
2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2011.12.30., 21. o.).

21 09 51 03

Afrika
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

—

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

1 279 916

Kötelezettségvállalások

—

2014. évi teljesítés

Kifizetések

712 499

Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

1 152 172,65

Megjegyzések
Az előirányzat az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.
Jogalap
Az iparosodott és egyéb, magas jövedelmű országokkal és területekkel folytatott együttműködés finanszírozási
eszközének létrehozásáról szóló 1934/2006/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2011. december 13-i 1338/
2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2011.12.30., 21. o.).
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22. CÍM
SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA ÉS CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK
Az előirányzatok (2016 és 2015) és az egyenleg (2014) általános összegzése
Cím
Alcím

22 01

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

A „SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA
ÉS CSATLAKOZÁSI
TÁRGYALÁSOK” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL
KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

Kötelezettségvállalások

154 964 435

Kifizetések

154 964 435

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

151 516 123

Kifizetések

151 516 123

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

179 754 537,96

179 754 537,96

877 850 753 1 315 993 526,38

787 589 751,35

22 02

BŐVÍTÉSI FOLYAMAT ÉS
STRATÉGIA

22 04

EURÓPAI SZOMSZÉDSÁGI
TÁMOGATÁSI ESZKÖZ (ENI) 2 202 795 550 2 345 541 121 2 288 403 376 1 582 277 534 2 302 404 435,49 1 691 726 521,79

1 477 417 698 1 065 012 390 1 414 567 473

22. cím – Összesen 3 835 177 683 3 565 517 946 3 854 486 972 2 611 644 410 3 798 152 499,83 2 659 070 811,10
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22. CÍM
SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA ÉS CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK

22 01. ALCÍM — A „SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA ÉS CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS
IGAZGATÁSI KIADÁSOK

Az 1., 2., 3. és 5. jogcímcsoport részletezése a(z) XX 01. fejezetben található.
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

22 01

A „SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA ÉS CSATLAKOZÁSI
TÁRGYALÁSOK” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL
KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

22 01 01

A „Szomszédságpolitika és csatlakozási tárgyalások”
szakpolitikai területen foglalkoztatott tisztviselőkkel
és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

PK

2016. évi
előirányzatok

2015. évi
előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

22 01 01 01 Tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal
kapcsolatos kiadások – Központ

5,2

32 849 473

33 019 527

33 670 937,27

102,50

22 01 01 02 Tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal
kapcsolatos kiadások – Uniós küldöttségek

5,2

20 859 597

19 579 536

19 510 648,62

93,53

53 709 070

52 599 063

53 181 585,89

99,02

22 01 01. jogcímcsoport – Részösszeg
22 01 02

A „Szomszédságpolitika és csatlakozási tárgyalások”
szakpolitikai területen foglalkoztatott külső munkatársakkal kapcsolatos és egyéb igazgatási kiadások

22 01 02 01 Külső munkatársak – Központ

5,2

1 879 556

1 818 129

1 750 321,41

93,12

22 01 02 02 Külső munkatársak – Uniós küldöttségek

5,2

1 021 470

1 119 577

1 173 167,19

114,85

22 01 02 11 Egyéb igazgatási kiadások – Központ

5,2

2 218 855

1 098 544

1 061 353,51

47,83

22 01 02 12 Egyéb igazgatási kiadások – Uniós küldöttségek

5,2

1 034 028

451 423

482 370,22

46,65

6 153 909

4 487 673

4 467 212,33

72,59

22 01 02. jogcímcsoport – Részösszeg
22 01 03

A „Szomszédságpolitika és csatlakozási tárgyalások”
szakpolitikai terület információs és kommunikációs
technológiai eszközökkel és szolgáltatásokkal,
valamint ingatlanokkal kapcsolatos kiadásai

22 01 03 01 Információs és kommunikációs technológiai eszközökkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások

5,2

2 096 489

2 096 278

2 416 954,57

115,29

22 01 03 02 Ingatlanok és kapcsolódó kiadások – Uniós
küldöttségek

5,2

4 874 541

4 552 686

8 389 383,31

172,11

6 971 030

6 648 964

10 806 337,88

155,02

22 01 03. jogcímcsoport – Részösszeg
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22 01. ALCÍM — A „SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA ÉS CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS
IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

22 01 04

Megnevezés

PK

2016. évi
előirányzatok

2015. évi
előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

A „Szomszédságpolitika és csatlakozási tárgyalások”
szakpolitikai terület tevékenységeihez és programjaihoz kapcsolódó támogatási kiadások

22 01 04 01 Az Előcsatlakozási Támogatási Eszközhöz (IPA)
kapcsolódó támogatási kiadások

4

39 401 419

39 301 418

50 244 026,18

127,52

22 01 04 02 Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz (ENI) –
Támogatási kiadások

4

45 359 007

44 638 005

57 195 855,68

126,10

22 01 04 03 A Bizottság által kezelt vagyonkezelői alapokhoz
kapcsolódó támogatási kiadások

4

83 939 423 107 439 881,86

126,76

p.m.

84 760 426

22 01 04. jogcímcsoport – Részösszeg
22 01 06

p.m.

Végrehajtó ügynökségek

22 01 06 01 Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó
Ügynökség – Az előcsatlakozási támogatási eszközből
nyújtott hozzájárulások

4

820 000

885 000

1 029 880,—

125,60

22 01 06 02 Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó
Ügynökség – Hozzájárulás az Európai Szomszédsági
Támogatási Eszközből (ENI)

4

2 550 000

2 956 000

2 829 640,—

110,97

22 01 06. jogcímcsoport – Részösszeg

3 370 000

3 841 000

3 859 520,—

114,53

22 01. alcím – Összesen

154 964 435

151 516 123 179 754 537,96

116,00

22 01 01

A „Szomszédságpolitika és csatlakozási tárgyalások” szakpolitikai területen foglalkoztatott tisztviselőkkel és
ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

22 01 01 01

Tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások – Központ
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

32 849 473

22 01 01 02

2015. évi előirányzatok

33 019 527

2014. évi teljesítés

33 670 937,27

Tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások – Uniós küldöttségek
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

20 859 597

2015. évi előirányzatok

19 579 536

2014. évi teljesítés

19 510 648,62
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22 01. ALCÍM — A „SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA ÉS CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS
IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

22 01 02

A „Szomszédságpolitika és csatlakozási tárgyalások” szakpolitikai területen foglalkoztatott külső munkatársakkal
kapcsolatos és egyéb igazgatási kiadások

22 01 02 01

Külső munkatársak – Központ
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

1 879 556

22 01 02 02

2014. évi teljesítés

1 818 129

1 750 321,41

Külső munkatársak – Uniós küldöttségek
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

1 021 470

22 01 02 11

2014. évi teljesítés

1 119 577

1 173 167,19

Egyéb igazgatási kiadások – Központ
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2 218 855

22 01 02 12

2014. évi teljesítés

1 098 544

1 061 353,51

Egyéb igazgatási kiadások – Uniós küldöttségek
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 034 028

2014. évi teljesítés

451 423

482 370,22

22 01 03

A „Szomszédságpolitika és csatlakozási tárgyalások” szakpolitikai terület információs és kommunikációs
technológiai eszközökkel és szolgáltatásokkal, valamint ingatlanokkal kapcsolatos kiadásai

22 01 03 01

Információs és kommunikációs technológiai eszközökkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2 096 489

22 01 03 02

2014. évi teljesítés

2 096 278

2 416 954,57

Ingatlanok és kapcsolódó kiadások – Uniós küldöttségek
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

4 874 541

2014. évi teljesítés

4 552 686

8 389 383,31
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22 01. ALCÍM — A „SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA ÉS CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS
IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

22 01 04

A „Szomszédságpolitika és csatlakozási tárgyalások” szakpolitikai terület tevékenységeihez és programjaihoz
kapcsolódó támogatási kiadások

22 01 04 01

Az Előcsatlakozási Támogatási Eszközhöz (IPA) kapcsolódó támogatási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

39 401 419

2015. évi előirányzatok

39 301 418

2014. évi teljesítés

50 244 026,18

Megjegyzések
Korábbi 22 01 04 01. jogcím (részben)
Az előirányzat az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA) végrehajtásához és az előcsatlakozási támogatás fokozatos
megszüntetéséhez (TAIEX) közvetlenül kapcsolódó igazgatási költségek fedezésére szolgál, különös tekintettel a
következőkre:
— technikai és igazgatási jellegű segítségnyújtási kiadások, kivéve a Bizottság által – a kedvezményezettek és a Bizottság
kölcsönös hasznára – eseti jellegű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett hatósági feladatokat,
— a központ külső munkatársaival (szerződéses alkalmazottak, kirendelt nemzeti szakértők vagy kölcsönmunkaerő)
kapcsolatos kiadások, amelyek korlátja 5 146 149 EUR. Ez a becslés egy olyan előzetes, emberévenkénti éves
egységköltségen alapul, amelyből a becsült 95 % az adott személyzet fizetését, 5 % pedig az ebből az előirányzatból
finanszírozott külső munkatársakkal kapcsolatos képzés, értekezletek, kiküldetés, valamint informatika és távközlés
további költségeit fedezi,
— harmadik országokban működő uniós küldöttségeknél a delegált programirányítás vagy a felszámolt technikai
segítségnyújtási irodák feladatainak belső átvétele céljából uniós küldöttségeken foglalkoztatott külső munkatársakkal (szerződéses alkalmazottak, helyi alkalmazottak vagy kirendelt nemzeti szakértők), valamint a felszámolási
időszak alatt az új tagállamokban maradó, a csatlakozási programok lezárásához közvetlenül kapcsolódó feladatokon dolgozó, a Bizottság csatlakozási átmeneti csoportjainak külső munkatársaival (szerződéses alkalmazottak,
kölcsönmunkaerő) kapcsolatos kiadások. Mindkét esetben fedezi azokat a további logisztikai és infrastrukturális
költségeket – képzések, értekezletek, kiküldetések költségeit, valamint bérleti költségeket – is, amelyek közvetlenül
az e jogcím alá tartozó előirányzatokból fizetett, az uniós küldöttségeknél dolgozó külső munkatársakhoz köthetők,
— a program célkitűzéseinek eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tanulmányokkal, szakértői találkozókkal, információs
rendszerekkel, figyelemfelkeltéssel, képzéssel, előkészítéssel, a tapasztalatok és a bevált gyakorlatok megosztásával,
továbbá publikációs tevékenységekkel kapcsolatos kiadások, valamint minden más igazgatási vagy technikai jellegű
segítségnyújtás,
— a releváns kérdésekre vonatkozó kutatási tevékenységek, valamint azok terjesztése,
— tájékoztatás nyújtásához és kommunikációs tevékenységekhez, többek között a kommunikációs stratégiák kialakításához és az Unió politikai prioritásainak belső kommunikációjához kapcsolódó kiadások.
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket –, valamint szervezetek vagy
természetes személyek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.
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BIZOTTSÁG
22. CÍM — SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA ÉS CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK

22 01. ALCÍM — A „SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA ÉS CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS
IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

22 01 04

(folytatás)

22 01 04 01

(folytatás)
Ez az előirányzat a 22 02. alcím szerinti igazgatási kiadásokat fedezi.

22 01 04 02

Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz (ENI) – Támogatási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

45 359 007

2015. évi előirányzatok

44 638 005

2014. évi teljesítés

57 195 855,68

Megjegyzések
Korábbi 21 01 04 02. jogcím
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— technikai és igazgatási jellegű segítségnyújtáshoz kapcsolódó kiadások, kivéve a Bizottság által a kedvezményezettek
és a Bizottság kölcsönös előnyét szolgáló eseti jellegű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett hatósági
feladatokat,
— a székhely külső munkatársaival (szerződéses személyzet, kirendelt nemzeti szakértők, illetve kölcsönmunkaerő)
kapcsolatos kiadások, akik a tervek szerint átveszik a korábban a felszámolt technikai segítségnyújtási irodákra
bízott feladatokat. A székhely külső munkatársaival kapcsolatos kiadások felső határa 4 846 907 EUR. Ez a becslés
egy olyan előzetes, emberévenkénti éves költségegységen alapul, amelyből 93 % az adott személyzet fizetését, 7 %
pedig a képzését, találkozókat, kiküldetést, valamint az adott személyzettel kapcsolatos informatikai (IT) és
távközlési további költségeket fedezi,
— harmadik országokban működő uniós küldöttségeknél a delegált programirányítás vagy a felszámolt technikai
segítségnyújtási irodák feladatainak belső átvétele céljából uniós küldöttségeken foglalkoztatott külső munkatársakkal (szerződéses alkalmazottak, helyi alkalmazottak vagy kirendelt nemzeti szakértők), kapcsolatos kiadások,
valamint azok a további logisztikai és infrastrukturális költségek – képzések, értekezletek, kiküldetések költségei,
valamint bérleti költségek – is, amelyek közvetlenül az e jogcím alá tartozó előirányzatokból fizetett, a küldöttségeknél dolgozó külső munkatársakhoz köthetők,
— a program célkitűzéseinek eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tanulmányokkal, szakértői találkozókkal, információs
rendszerekkel, figyelemfelkeltéssel, képzéssel, előkészítéssel, a tapasztalatok és a bevált gyakorlatok megosztásával és
kiadványokkal kapcsolatos kiadások, valamint minden más igazgatási vagy technikai jellegű segítségnyújtás,
— a releváns kérdésekre vonatkozó kutatási tevékenységek, valamint azok terjesztése,
— tájékoztatás nyújtásához és kommunikációs tevékenységekhez, többek között a kommunikációs stratégiák kialakításához és az Unió politikai prioritásainak belső kommunikációjához kapcsolódó kiadások.
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket –, valamint szervezetek vagy
természetes személyek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.
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BIZOTTSÁG
22. CÍM — SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA ÉS CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK

22 01. ALCÍM — A „SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA ÉS CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS
IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

22 01 04

(folytatás)

22 01 04 02

(folytatás)
Az előirányzat a 21 03. alcím szerinti támogatási kiadásokat fedezi.

22 01 04 03

A Bizottság által kezelt vagyonkezelői alapokhoz kapcsolódó támogatási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

Megjegyzések
Új jogcím
Az előirányzat a Bizottság igazgatási költségeinek fedezésére szolgál a vagyonkezelői alapban összegyűlt összegek
maximum 5 %-áig, az egyes vagyonkezelői alapoknak biztosított hozzájárulások a költségvetési rendelet 187. cikke (7)
bekezdésében meghatározottak szerinti felhasználásának első évétől.
A támogatási intézkedések költségeihez hozzájáruló vagyonkezelői alapoktól származó, a bevételi kimutatás 6 3 4.
jogcímcsoportja alá tartozó bármely bevételből a költségvetési rendelet 21. cikke alapján további előirányzatok
nyújthatók e jogcím alatt.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) bekezdésével összhangban a címzett bevétel becsült összege 500 000 EUR.

Jogalap
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) és különösen annak 21. cikke (2) bekezdése és 187. cikkének (7) bekezdése.

22 01 06

Végrehajtó ügynökségek

22 01 06 01

Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség – Az előcsatlakozási támogatási eszközből nyújtott
hozzájárulások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

820 000

2014. évi teljesítés

885 000

1 029 880,—
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BIZOTTSÁG
22. CÍM — SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA ÉS CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK

22 01. ALCÍM — A „SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA ÉS CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS
IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

22 01 06

(folytatás)

22 01 06 01

(folytatás)

Megjegyzések
Az előirányzat az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség azon működési költségeinek fedezésére
szolgál, amelyek a programok irányításával kapcsolatosak a „Szomszédságpolitika és csatlakozási tárgyalások” szakpolitikai területen. Az Ügynökség mandátuma kiterjed azon Ifjúság, Tempus és Erasmus Mundus programok 2007–2013
közötti programozási időszakra tervezett, fennmaradó intézkedéseinek irányítására is, amelyekben IPA-kedvezményezettek vesznek részt. Az előirányzat ezenkívül az „Erasmus+” program keretében fedezni fogja a program bizonyos
tevékenységeinek működési költségeit a felsőoktatás és egyéb tevékenységek nemzetközi dimenziójának előmozdítása
érdekében.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
A tagjelölt országok és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók, az engedélyezett
igazgatási kiadások és a programra meghatározott teljes előirányzat összegének arányában.

Jogalap
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.).
Az egy előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló, 2006. július 17-i 1085/2006/EK tanácsi rendelet
(HL L 210., 2006.7.31., 82. o.).
Az „Erasmus+”: elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról, valamint az 1719/2006/EK,
az 1720/2006/EK és az 1298/2008/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1288/2013/
EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 50. o.).
Az IPA II Előcsatlakozási Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 231/2014/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 11. o.).

Jogi hivatkozások
Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség létrehozásáról és a 2009/336/EK határozat hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 18-i 2013/776/EU bizottsági végrehajtási határozat (HL L 343., 2013.12.19.,
46. o.).
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BIZOTTSÁG
22. CÍM — SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA ÉS CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK

22 01. ALCÍM — A „SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA ÉS CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS
IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

22 01 06

(folytatás)

22 01 06 01

(folytatás)
Az oktatási, audiovizuális és kulturális területen az uniós programok – különösen az uniós költségvetésben szereplő
előirányzatok és az EFA-allokációk felhasználását érintő – végrehajtásához kötődő feladatok elvégzése céljából az
Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségre ruházott hatáskörökről szóló, 2013. december 18-i
C(2013) 9189 bizottsági határozat.

22 01 06 02

Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség – Hozzájárulás az Európai Szomszédsági Támogatási
Eszközből (ENI)
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2 550 000

2014. évi teljesítés

2 956 000

2 829 640,—

Megjegyzések
Korábbi 21 01 06 02. jogcím
Az előirányzat az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségnél felmerült, az Erasmus+ program
felsőoktatással kapcsolatos nemzetközi dimenziója (4. fejezet) végrehajtásának az ügynökségre ruházásából eredő, a
22 04. alcím szerinti működési költségek fedezésre szolgál. Az Ügynökség mandátuma kiterjed azon Ifjúság, Tempus és
Erasmus Mundus programok 2007–2013 közötti programozási időszakra tervezett, fennmaradó intézkedéseinek
irányítására is, amelyekben ENI-kedvezményezettek vesznek részt.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e tétel alá tartozó előirányzatokhoz. Ezen összegek a
bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államoktól származó hozzájárulásokból származnak,
amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek
minősülnek; azok megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos
kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete alapján, amely az általános költségvetés
elválaszthatatlan részét képezi.
A tagjelölt országok és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók, az engedélyezett
igazgatási kiadások és a programra meghatározott teljes előirányzat összegének arányában.
A Végrehajtó Ügynökség létszámtervét e szakaszhoz csatolt „Személyzet” melléklet tartalmazza.
Jogalap
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.).
Az „Erasmus+” elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról, valamint az 1719/2006/EK,
az 1720/2006/EK és az 1298/2008/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1288/2013/
EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 50. o.).
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BIZOTTSÁG
22. CÍM — SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA ÉS CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK

22 01. ALCÍM — A „SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA ÉS CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS
IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

22 01 06

(folytatás)

22 01 06 02

(folytatás)
Az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 232/2014/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 27. o.).
Jogi hivatkozások
Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség létrehozásáról és a 2009/336/EK határozat hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 18-i 2013/776/EU bizottsági végrehajtási határozat (HL L 343., 2013.12.19.,
46. o.).
Az oktatási, audiovizuális és kulturális területen az uniós programok – különösen az uniós költségvetésben szereplő
előirányzatok és az EFA-allokációk felhasználását érintő – végrehajtásához kötődő feladatok elvégzése céljából az
Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségre ruházott hatáskörökről szóló, 2013. december 18-i
C(2013) 9189 bizottsági határozat.
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
22. CÍM — SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA ÉS CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK

22 02. ALCÍM — BŐVÍTÉSI FOLYAMAT ÉS STRATÉGIA
Cím

Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

% 2014–
2016. évi
kifizetések

Kifizetések

22 02

BŐVÍTÉSI FOLYAMAT ÉS
STRATÉGIA

22 02 01

Segítségnyújtás Abániának, Bosznia és Hercegovinának, Koszovónak (1), Montenegrónak, Szerbiának és
Macedónia Volt Jugoszláv
Köztársaságnak

22 02 01 01

A politikai reformokhoz és
a kapcsolódó, az uniós
vívmányokhoz való
fokozatos közelítéshez
nyújtott támogatás

4

190 000 000

54 301 667

203 000 000

44 582 508

244 813 034,25

0,—

0

A gazdasági, társadalmi és
területi fejlődéshez és a
kapcsolódó, az uniós
vívmányokhoz való
fokozatos közelítéshez
nyújtott támogatás

4

327 960 000

57 819 000

316 000 000

15 348 077

256 080 300,—

0,—

0

517 960 000

112 120 667

519 000 000

59 930 585

500 893 334,25

0,—

0

22 02 01 02

22 02 01. jogcímcsoport –
Részösszeg
22 02 02

Támogatás Izlandnak

22 02 02 01

A politikai reformokhoz és
a kapcsolódó, az uniós
vívmányokhoz való
fokozatos közelítéshez
nyújtott támogatás

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

A gazdasági, társadalmi és
területi fejlődéshez és a
kapcsolódó, az uniós
vívmányokhoz való
fokozatos közelítéshez
nyújtott támogatás

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

22 02 02 02

22 02 02. jogcímcsoport –
Részösszeg
22 02 03

Támogatás Törökországnak

22 02 03 01

A politikai reformokhoz és
a kapcsolódó, az uniós
vívmányokhoz való
fokozatos közelítéshez
nyújtott támogatás

4

255 300 000

122 258 000

213 000 000

84 751 355

349 959 624,—

0,—

0

A gazdasági, társadalmi és
területi fejlődéshez és a
kapcsolódó, az uniós
vívmányokhoz való
fokozatos közelítéshez
nyújtott támogatás

4

340 484 000

166 076 038

353 000 000

99 557 933

195 640 376,—

0,—

0

595 784 000

288 334 038

566 000 000

184 309 288

545 600 000,—

0,—

0

326 700 614

130 967 662

294 934 687

51 535 709

235 132 478,—

2 825 982,—

2,16

22 02 03 02

22 02 03. jogcímcsoport –
Részösszeg
22 02 04

Regionális integráció és
területi együttműködés,
valamint az országcsoportok támogatása (horizontális programok)

22 02 04 01

Több országot érintő
programok, regionális
integráció és területi
együttműködés

4

2016.2.24.

HU

L 48/1399

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
22. CÍM — SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA ÉS CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK

22 02. ALCÍM — BŐVÍTÉSI FOLYAMAT ÉS STRATÉGIA (folytatás)
Cím

Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
PK

Megnevezés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

% 2014–
2016. évi
kifizetések

22 02 04

(folytatás)

22 02 04 02

Hozzájárulás az
„Erasmus+” programhoz

4

32 035 349

27 877 772

31 115 000

21 780 981

30 943 492,—

441 335,50

1,58

22 02 04 03

Hozzájárulás a DélkeletEurópai Energiaközösséghez

4

4 937 735

4 937 735

3 517 786

3 428 016

3 274 300,21

3 274 300,21

66,31

363 673 698

163 783 169

329 567 473

76 744 706

269 350 270,21

6 541 617,71

3,99

p.m.

555 931 305

149 921,92

779 958 320,40

156,03

p.m.

p.m.

0,—

562 172,13

22 02 04. jogcímcsoport –
Részösszeg
22 02 51

A korábbi előcsatlakozási
támogatás lezárása (2014
előtt)

22 02 77

Kísérleti projektek és
előkészítő intézkedések

22 02 77 01

22 02 77 02

4

p.m.

Kísérleti projekt – A
kulturális örökség
megőrzése és helyreállítása
a konfliktusövezetekben

4

p.m.

Előkészítő intézkedés – A
kulturális örökség
megőrzése és helyreállítása
konfliktusövezetekben

4

499 872 531

p.m.

p.m.

901 985

p.m.

934 869

0,—

527 641,11

58,50

22 02 77. jogcímcsoport –
Részösszeg

p.m.

901 985

p.m.

934 869

0,—

1 089 813,24

120,82

22 02. alcím – Összesen

1 477 417 698

877 850 753

1 315 993 526,38

787 589 751,35

73,95

1 065 012 390

1 414 567 473

(1) Ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1244/1999. határozatával és
a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével.

22 02 01

Segítségnyújtás Abániának, Bosznia és Hercegovinának, Koszovónak (1), Montenegrónak, Szerbiának és Macedónia
Volt Jugoszláv Köztársaságnak

22 02 01 01

A politikai reformokhoz és a kapcsolódó, az uniós vívmányokhoz való fokozatos közelítéshez nyújtott támogatás
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

190 000 000

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

54 301 667

203 000 000

Kifizetések

44 582 508

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

244 813 034,25

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA II) keretében az előirányzat a következő konkrét célkitűzéseket érinti a
Nyugat-Balkánon:
— politikai reformokhoz nyújtott támogatás,
— a 231/2014/EU rendelet I. mellékletében felsorolt kedvezményezett országok azon képességének a javítása minden
szinten, hogy teljesíteni tudják a tagsággal járó kötelezettségeket a politikai reformok terén az uniós vívmányokhoz
való fokozatos közelítés, azok elfogadásának, végrehajtásának és érvényesítésének támogatása révén.
(1) Ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1244/
1999. határozatával és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével.
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
22. CÍM — SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA ÉS CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK

22 02. ALCÍM — BŐVÍTÉSI FOLYAMAT ÉS STRATÉGIA (folytatás)

22 02 01

(folytatás)

22 02 01 01

(folytatás)
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket –, valamint szervezetek vagy
természetes személyek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.

Jogalap
Az IPA II Előcsatlakozási Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 231/2014/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 11. o.) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésének a) és c) pontja.
22 02 01 02

A gazdasági, társadalmi és területi fejlődéshez és a kapcsolódó, az uniós vívmányokhoz való fokozatos közelítéshez
nyújtott támogatás
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

327 960 000

Kifizetések

57 819 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

316 000 000

Kifizetések

15 348 077

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

256 080 300,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA II) keretében az előirányzat a következő konkrét célkitűzéseket érinti a
Nyugat-Balkánon:
— az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés elérését célzó gazdasági, társadalmi és területi fejlődés támogatása,
— a 231/2014/EU rendelet I. mellékletében felsorolt kedvezményezett országok azon képességének a javítása minden
szinten, hogy teljesíteni tudják a tagsággal járó kötelezettségeket a gazdasági, társadalmi és területi fejlődés terén az
uniós vívmányokhoz való fokozatos közelítés, azok elfogadásának, végrehajtásának és érvényesítésének támogatása
révén, ideértve az uniós strukturális alapok, a Kohéziós Alap és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
irányítására vonatkozó felkészülést.
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket –, valamint szervezetek vagy
természetes személyek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.

2016.2.24.

HU

L 48/1401

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
22. CÍM — SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA ÉS CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK

22 02. ALCÍM — BŐVÍTÉSI FOLYAMAT ÉS STRATÉGIA (folytatás)

22 02 01

(folytatás)

22 02 01 02

(folytatás)

Jogalap
Az IPA II Előcsatlakozási Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 231/2014/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 11. o.) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja.

22 02 02

Támogatás Izlandnak

22 02 02 01

A politikai reformokhoz és a kapcsolódó, az uniós vívmányokhoz való fokozatos közelítéshez nyújtott támogatás
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA II) keretében az előirányzat a következő konkrét célkitűzéseket érinti
Izlandon:
— politikai reformokhoz nyújtott támogatás,
— a 231/2014/EU rendelet I. mellékletében felsorolt kedvezményezett országok azon képességének a javítása minden
szinten, hogy teljesíteni tudják a tagsággal járó kötelezettségeket a politikai reformok terén az uniós vívmányokhoz
való fokozatos közelítés, azok elfogadásának, végrehajtásának és érvényesítésének támogatása révén.
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket –, valamint szervezetek vagy
természetes személyek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.

Jogalap
Az IPA II Előcsatlakozási Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 231/2014/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 11. o.) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésének a) és c) pontja.

L 48/1402

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
22. CÍM — SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA ÉS CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK

22 02. ALCÍM — BŐVÍTÉSI FOLYAMAT ÉS STRATÉGIA (folytatás)

22 02 02

(folytatás)

22 02 02 02

A gazdasági, társadalmi és területi fejlődéshez és a kapcsolódó, az uniós vívmányokhoz való fokozatos közelítéshez
nyújtott támogatás
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

0,—

Megjegyzések
Az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA II) keretében az előirányzat a következő konkrét célkitűzéseket érinti
Izlandon:
— az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés elérését célzó gazdasági, társadalmi és területi fejlődés támogatása,
— a 231/2014/EU rendelet I. mellékletében felsorolt kedvezményezett országok azon képességének a javítása minden
szinten, hogy teljesíteni tudják a tagsággal járó kötelezettségeket a gazdasági, társadalmi és területi fejlődés terén az
uniós vívmányokhoz való fokozatos közelítés, azok elfogadásának, végrehajtásának és érvényesítésének támogatása
révén, ideértve az uniós strukturális alapok, a Kohéziós Alap és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
irányítására vonatkozó felkészülést.
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket –, valamint szervezetek vagy
természetes személyek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.
Jogalap
Az IPA II Előcsatlakozási Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 231/2014/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 11. o.) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja.
22 02 03

Támogatás Törökországnak

22 02 03 01

A politikai reformokhoz és a kapcsolódó, az uniós vívmányokhoz való fokozatos közelítéshez nyújtott támogatás
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

255 300 000

Kifizetések

122 258 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

213 000 000

Kifizetések

84 751 355

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

349 959 624,—

Kifizetések

0,—

2016.2.24.

HU

L 48/1403

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
22. CÍM — SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA ÉS CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK

22 02. ALCÍM — BŐVÍTÉSI FOLYAMAT ÉS STRATÉGIA (folytatás)

22 02 03

(folytatás)

22 02 03 01

(folytatás)
Megjegyzések
Az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA II) keretében az előirányzat a következő konkrét célkitűzéseket érinti
Törökországban:
— politikai reformokhoz nyújtott támogatás,
— a 231/2014/EU rendelet I. mellékletében felsorolt kedvezményezett országok azon képességének a javítása minden
szinten, hogy teljesíteni tudják a tagsággal járó kötelezettségeket a politikai reformok terén az uniós vívmányokhoz
való fokozatos közelítés, azok elfogadásának, végrehajtásának és érvényesítésének támogatása révén.
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket –, valamint szervezetek vagy
természetes személyek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.
Jogalap
Az IPA II Előcsatlakozási Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 231/2014/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 11. o.) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésének a) és c) pontja.

22 02 03 02

A gazdasági, társadalmi és területi fejlődéshez és a kapcsolódó, az uniós vívmányokhoz való fokozatos közelítéshez
nyújtott támogatás
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

340 484 000

Kifizetések

166 076 038

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

353 000 000

Kifizetések

99 557 933

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

195 640 376,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA II) keretében az előirányzat a következő konkrét célkitűzéseket érinti
Törökországban:
— az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés elérését célzó gazdasági, társadalmi és területi fejlődés támogatása,
— a 231/2014/EU rendelet I. mellékletében felsorolt kedvezményezett országok azon képességének a javítása minden
szinten, hogy teljesíteni tudják a tagsággal járó kötelezettségeket a gazdasági, társadalmi és területi fejlődés terén az
uniós vívmányokhoz való fokozatos közelítés, azok elfogadásának, végrehajtásának és érvényesítésének támogatása
révén, ideértve az uniós strukturális alapok, a Kohéziós Alap és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
irányítására vonatkozó felkészülést.
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
22. CÍM — SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA ÉS CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK

22 02. ALCÍM — BŐVÍTÉSI FOLYAMAT ÉS STRATÉGIA (folytatás)

22 02 03

(folytatás)

22 02 03 02

(folytatás)
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket –, valamint szervezetek vagy
természetes személyek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.
Jogalap
Az IPA II Előcsatlakozási Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 231/2014/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 11. o.) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja.

22 02 04

Regionális integráció és területi együttműködés, valamint az országcsoportok támogatása (horizontális programok)

22 02 04 01

Több országot érintő programok, regionális integráció és területi együttműködés
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

326 700 614

Kifizetések

130 967 662

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

294 934 687

Kifizetések

51 535 709

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

235 132 478,—

Kifizetések

2 825 982,—

Megjegyzések
Az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA II) keretében az előirányzat a 231/2014/EU rendelet I. mellékletében
felsorolt kedvezményezettek, a tagállamok és – adott esetben – a harmadik országok részvételével zajló regionális
integráció és területi együttműködés konkrét célkitűzéseinek támogatására szolgál a 232/2014/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet alkalmazási körén belül.
Az előirányzat a regionális és több kedvezményezettre irányuló előcsatlakozási programok fedezésére szolgál a
kedvezményezettek tekintetében.
Az előirányzat a kedvezményezetteknek az uniós vívmányok egészére vonatkozó jogszabályok közelítése területén
biztosított technikai segítségnyújtás fedezésére is szolgál, segítséget nyújtva minden, a vívmányok végrehajtásában és
érvényesítésében részt vevő szervnek, beleértve a nem kormányzati szervezeteket is, hogy elérjék célkitűzéseiket, és
folyamatosan ellenőrizzék eredményességük mértékét.
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket –, valamint szervezetek vagy
természetes személyek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.

2016.2.24.

HU
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
22. CÍM — SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA ÉS CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK

22 02. ALCÍM — BŐVÍTÉSI FOLYAMAT ÉS STRATÉGIA (folytatás)

22 02 04

(folytatás)

22 02 04 01

(folytatás)
A külső tevékenységek finanszírozására vonatkozó uniós eszközök végrehajtására vonatkozó közös szabályok és
eljárások megállapításáról szóló, 2014. március 11-i 236/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkének
megfelelően (HL L 77., 2014.3.15., 95. o.) az előirányzat az IPA II végrehajtásához közvetlenül szükséges, az
előkészítési, figyelemmel kísérési, nyomonkövetési, ellenőrzési és értékelési tevékenységekhez, valamint a tájékoztatás
nyújtásához és kommunikációs tevékenységekhez, többek között a kommunikációs stratégiák kialakításához és az Unió
politikai prioritásainak belső kommunikációjához kapcsolódó kiadások fedezésére is szolgál.

Jogalap
Az IPA II Előcsatlakozási Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 231/2014/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 11. o.) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésének d) pontja.
Az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 232/2014/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 27. o.).
22 02 04 02

Hozzájárulás az „Erasmus+” programhoz
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

32 035 349

Kifizetések

27 877 772

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

31 115 000

Kifizetések

21 780 981

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

30 943 492,—

Kifizetések

441 335,50

Megjegyzések
Az előirányzat az e külső eszköz keretében biztosított technikai és pénzügyi segítségnyújtás fedezésére szolgál annak
érdekében, hogy ösztönözze a felsőoktatás nemzetközi dimenzióját az „Erasmus mindenkinek” program végrehajtásához.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
A tagjelölt országok és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók, az engedélyezett
igazgatási kiadások és a programra meghatározott teljes előirányzat összegének arányában.

L 48/1406

HU
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
22. CÍM — SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA ÉS CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK

22 02. ALCÍM — BŐVÍTÉSI FOLYAMAT ÉS STRATÉGIA (folytatás)

22 02 04

(folytatás)

22 02 04 02

(folytatás)
Jogalap
Az „Erasmus+” : elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról, valamint az 1719/2006/EK,
az 1720/2006/EK és az 1298/2008/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1288/2013/
EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 50. o.).
Az IPA II Előcsatlakozási Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 231/2014/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 11. o.) és különösen annak 15. cikke (3) bekezdése.

22 02 04 03

Hozzájárulás a Délkelet-Európai Energiaközösséghez
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

4 937 735

4 937 735

Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

3 517 786

3 428 016

Kötelezettségvállalások

3 274 300,21

Kifizetések

3 274 300,21

Megjegyzések
Az előirányzat az Energiaközösség költségvetéséhez nyújtandó uniós hozzájárulás fedezésére szolgál. Ez a költségvetés
igazgatási és operatív kiadásokhoz kapcsolódik.
Jogalap
Az IPA II Előcsatlakozási Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 231/2014/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 11. o.).

22 02 51

A korábbi előcsatlakozási támogatás lezárása (2014 előtt)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

499 872 531

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

555 931 305

Megjegyzések
Az előirányzat a 2014 előtt tett kötelezettségvállalások fedezésére szolgál.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

149 921,92

Kifizetések

779 958 320,40

2016.2.24.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 48/1407

BIZOTTSÁG
22. CÍM — SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA ÉS CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK

22 02. ALCÍM — BŐVÍTÉSI FOLYAMAT ÉS STRATÉGIA (folytatás)

22 02 51

(folytatás)

Jogalap

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdésében szereplő, a Bizottság intézményi szintű előjogaiból eredő
feladat.
A 2003. április 16-i csatlakozási okmány 34. cikke és a 2005. április 25-i csatlakozási okmány III. címének 31. cikke
által közvetlenül a Bizottságra ruházott egyedi jogkörökből eredő feladatok.
A Horvátország csatlakozási szerződésének 30. cikke által közvetlenül a Bizottságra ruházott egyedi jogkörökből eredő
feladatok.
A Magyar Köztársaságnak és a Lengyel Népi Köztársaságnak nyújtandó gazdasági támogatásról szóló, 1989. december
18-i 3906/89/EGK tanácsi rendelet (HL L 375., 1989.12.23., 11. o.).
Az euromediterrán partnerség (MEDA) keretében végrehajtott gazdasági és társadalmi szerkezeti reformokat kísérő
pénzügyi és műszaki intézkedésekről szóló, 1996. július 23-i 1488/96/EK tanácsi rendelet (HL L 189., 1996.7.30.,
1. o.).
A Ciprusi Köztársaság és a Máltai Köztársaság előcsatlakozási stratégiájával kapcsolatos műveletek végrehajtásáról szóló,
2000. március 13-i 555/2000/EK tanácsi rendelet (HL L 68., 2000.3.16., 3. o.).
Az EK–Törökország vámunió erősítését célzó intézkedések megvalósításáról szóló, 2000. április 10-i 764/2000/EK
tanácsi rendelet (HL L 94., 2000.4.14., 6. o.).
Az Albániának, Bosznia és Hercegovinának, Horvátországnak, a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságnak és Macedónia Volt
Jugoszláv Köztársaságnak nyújtandó támogatásról, az 1628/96/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről és a 3906/89/
EGK és az 1360/90/EGK rendelet, valamint a 97/256/EK és az 1999/311/EK határozat módosításáról szóló, 2000.
december 5-i 2666/2000/EK tanácsi rendelet (HL L 306., 2000.12.7., 1. o.).
Törökország előcsatlakozási pénzügyi támogatásáról szóló, 2001. december 17-i 2500/2001/EK tanácsi rendelet (HL L
342., 2001.12.27., 1. o.).
Az Energiaközösséget létrehozó szerződés Európai Közösség általi megkötéséről szóló, 2006. május 29-i 2006/500/EK
tanácsi határozat (HL L 198., 2006.7.20., 15. o.).
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i
1083/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 25. o.).
Egy előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló, 2006. július 17-i 1085/2006/EK tanácsi rendelet (HL L
210., 2006.7.31., 82. o.).

L 48/1408

HU
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
22. CÍM — SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA ÉS CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK

22 02. ALCÍM — BŐVÍTÉSI FOLYAMAT ÉS STRATÉGIA (folytatás)

22 02 77

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

22 02 77 01

Kísérleti projekt – A kulturális örökség megőrzése és helyreállítása a konf liktusövezetekben
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

562 172,13

Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
22 02 77 02

Előkészítő intézkedés – A kulturális örökség megőrzése és helyreállítása konf liktusövezetekben
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

901 985

Kötelezettségvállalások

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

934 869

Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

527 641,11

Megjegyzések
Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
22. CÍM — SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA ÉS CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK

22 04. ALCÍM — EURÓPAI SZOMSZÉDSÁGI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ (ENI)
2016. évi előirányzatok

Cím

Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

22 04

EURÓPAI SZOMSZÉDSÁGI
TÁMOGATÁSI ESZKÖZ
(ENI)

22 04 01

A mediterrán országokkal
folytatott együttműködés
támogatása

PK

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

% 2014–
2016. évi
kifizetések

Kifizetések

22 04 01 01 Mediterrán országok –
Emberi jogok és mobilitás

4

144 000 000

63 310 000

193 000 000

33 675 282

158 300 000,—

0,—

0

22 04 01 02 Mediterrán országok –
Szegénységcsökkentés és
fenntartható fejlődés

4

640 900 000

289 000 000

553 545 237

96 576 523

831 241 702,—

0,—

0

22 04 01 03 Mediterrán országok – Bizalomépítés, biztonság,
valamint konfliktusmegelőzés és -rendezés

4

131 000 000

268 000 000

344 500 000

7 764 509

32 750 000,—

0,—

0

22 04 01 04 A békefolyamat támogatása
és pénzügyi támogatás
Palesztina és az Egyesült
Nemzetek Szervezetének a
közel-keleti palesztin menekülteket segélyező hivatala
(UNRWA) számára

4

290 100 000

310 000 000

286 500 000

218 104 163

309 500 000,—

250 750 000,—

80,89

930 310 000 1 377 545 237

356 120 477

1 331 791 702,—

250 750 000,—

26,95

22 04 01. jogcímcsoport –
Részösszeg
22 04 02

1 206 000 000

A keleti partnerség országaival folytatott
együttműködés támogatása

22 04 02 01 Keleti partnerség – Emberi
jogok és mobilitás

4

194 700 000

82 830 000

207 296 000

36 205 291

323 500 000,—

95 000 000,—

114,69

22 04 02 02 Keleti partnerség – Szegénységcsökkentés és fenntartható fejlődés

4

325 100 000

127 000 000

302 300 000

52 746 310

272 419 298,66

800 000,—

0,63

22 04 02 03 Keleti partnerség – Bizalomépítés, biztonság,
valamint konfliktusmegelőzés és -rendezés

4

9 300 000

4 000 000

8 000 000

1 395 866

12 966 060,—

0,—

0

529 100 000

213 830 000

517 596 000

90 347 467

608 885 358,66

95 800 000,—

44,80

83 485 550

21 780 000

82 806 886

14 447 219

6 910 223,—

0,—

0

22 04 02. jogcímcsoport –
Részösszeg
22 04 03

A határon átnyúló
hatékony együttműködés
biztosítása és más, több
országgal folytatott
együttműködések támogatása

22 04 03 01 Határon átnyúló
együttműködés (CBC) –
Hozzájárulás a 4. fejezetből

4
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
22. CÍM — SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA ÉS CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK

22 04. ALCÍM — EURÓPAI SZOMSZÉDSÁGI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ (ENI) (folytatás)
2016. évi előirányzatok

Cím

Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím
22 04 03

Megnevezés

PK

Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

Kötelezettségvállalások

% 2014–
2016. évi
kifizetések

Kifizetések

(folytatás)

22 04 03 02 Határon átnyúló
együttműködés (CBC) –
Hozzájárulás az 1b. alfejezetből (Regionális politika)

1,2

65 600 000

24 000 000

22 04 03 03 A szomszédságban több
országgal folytatott egyéb
együttműködés támogatása
– Ernyőprogram

4

193 500 000

85 000 000

184 000 000

22 04 03 04 Több országgal folytatott
egyéb együttműködés –
Támogatási intézkedések

4

29 700 000

4 000 000

372 285 550

95 410 000

22 04 03. jogcímcsoport –
Részösszeg
22 04 20

2014. évi teljesítés

0,—

0,—

0

38 044 996

200 000 000,67

48 000 000,—

56,47

35 801 253

5 000 000

43 709 999,33

0,—

0

134 780 000

302 608 139

57 492 215

250 620 223,—

48 000 000,—

35,61

75 481 736

90 654 000

61 830 124

106 769 355,—

1 636 260,49

2,17

1 597 784,83 1 225 582 883,78

129,01

Erasmus+ – Hozzájárulás
az Európai Szomszédsági
Támogatási Eszközből
(ENI)

4

Az európai szomszédságpolitika (2014 előtti)
területén folytatott tevékenységek lezárása és az
Oroszországgal folytatott
kapcsolatok

4

—

950 000 000

—

965 917 684

22 04 52

Határon átnyúló
együttműködés (CBC) –
Hozzájárulás az 1b. alfejezetből (Regionális politika)

1,2

—

40 000 000

—

48 773 098

0,—

68 000 000,—

170,00

22 04 77

Kísérleti projektek és
előkészítő intézkedések

22 04 77 03 Előkészítő intézkedés – Új
euromediterrán stratégia a
fiatalok foglalkoztatásának
előmozdítására

4

p.m.

590 619

p.m.

335 789

0,—

484 341,57

82,01

22 04 77 04 Kísérleti projekt – ENPfinanszírozás – A
személyzet felkészítése az
EU–ENP vonatkozású
állásokra

4

p.m.

56 523

p.m.

310 604

0,—

375 342,95

664,05

22 04 77 05 Előkészítő intézkedés –
Vagyonvisszaszerzés az arab
tavasz országaiban

4

p.m.

492 243

p.m.

1 150 076

2 740 012,—

1 097 693,—

223,00

p.m.

1 139 385

p.m.

1 796 469

2 740 012,—

1 957 377,52

171,79

2 202 795 550 2 345 541 121 2 288 403 376 1 582 277 534 2 302 404 435,49 1 691 726 521,79

72,13

22 04 51

22 04 77. jogcímcsoport –
Részösszeg
22 04. alcím – Összesen

22 04 01

A mediterrán országokkal folytatott együttműködés támogatása

22 04 01 01

Mediterrán országok – Emberi jogok és mobilitás
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

144 000 000

Kifizetések

63 310 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

193 000 000

Kifizetések

33 675 282

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

158 300 000,—

Kifizetések

0,—
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BIZOTTSÁG
22. CÍM — SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA ÉS CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK

22 04. ALCÍM — EURÓPAI SZOMSZÉDSÁGI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ (ENI) (folytatás)

22 04 01

(folytatás)

22 04 01 01

(folytatás)

Megjegyzések
Korábbi 21 03 01 01. jogcím
Ezen előirányzat elsősorban a kétoldalú és több ország közötti azon együttműködési intézkedések finanszírozását
szolgálja, melyek eredmények előmozdítását szolgálják többek között a következő területeken:
— emberi jogok és alapvető szabadságjogok,
— jogállamiság,
— egyenlőség elve,
— mélyen gyökerező és fenntartható demokrácia megteremtése,
— jó kormányzás,
— a szociális partnereket is felölelő erős civil társadalom kialakítása,
— a személyek jól szervezett mobilitásához szükséges feltételek megteremtése,
— az emberek közti kapcsolatok előmozdítása.
Megfelelő szintű előirányzatokat kell tartalékolni a civil társadalmi szervezetek támogatására.
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket, szervezeteket vagy természetes
személyeket – által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át; ezt az uniós vagyonkezelői alapok
hozzájárulásai egészíthetik ki.

Jogalap
Az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 232/2014/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 27. o.).
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
22. CÍM — SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA ÉS CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK

22 04. ALCÍM — EURÓPAI SZOMSZÉDSÁGI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ (ENI) (folytatás)

22 04 01

(folytatás)

22 04 01 02

Mediterrán országok – Szegénységcsökkentés és fenntartható fejlődés
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

640 900 000

Kifizetések

289 000 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

553 545 237

Kifizetések

96 576 523

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

831 241 702,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Korábbi 21 03 01 02. jogcím
Az előirányzat elsősorban a kétoldalú és több ország közötti azon együttműködési intézkedések finanszírozására
szolgál, amelyek eredményeket mozdítanak elő többek között a következő területeken:
— az Unió belső piacába való fokozatos integráció és megerősített ágazati és ágazatokat átfogó együttműködés
megvalósítása, többek között a következők révén:
— jogszabály-közelítés és az Unióhoz és más vonatkozó nemzetközi normákhoz közelítő szabályozási konvergencia,
— intézményfejlesztés,
— beruházások,
— fenntartható és inkluzív fejlődés minden tekintetben,
— szegénységcsökkentés, a magánszektor fejlesztése révén is,
— belső gazdasági, társadalmi és területi kohézió,
— vidékfejlesztés,
— éghajlat-politika,
— katasztrófavédelmi reziliencia.
Megfelelő szintű előirányzatokat kell tartalékolni a civil társadalmi szervezetek támogatására.
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket, szervezeteket vagy természetes
személyeket – által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.

2016.2.24.
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
22. CÍM — SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA ÉS CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK

22 04. ALCÍM — EURÓPAI SZOMSZÉDSÁGI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ (ENI) (folytatás)

22 04 01

(folytatás)

22 04 01 02

(folytatás)
Jogalap
Az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 232/2014/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 27. o.).

22 04 01 03

Mediterrán országok – Bizalomépítés, biztonság, valamint konf liktusmegelőzés és -rendezés
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

131 000 000

Kifizetések

268 000 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

344 500 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

7 764 509

Kötelezettségvállalások

32 750 000,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Korábbi 21 03 01 03. jogcím
Az előirányzat elsősorban a kétoldalú és több ország közötti azon együttműködési intézkedések finanszírozására
szolgál, amelyek eredményeket mozdítanak elő többek között a következő területeken:
— bizalom- és békeépítés, többek között gyermekek között,
— biztonság, valamint konf liktusmegelőzés és -rendezés,
— támogatás menekülteknek és a lakóhelyét elhagyni kényszerült lakosságnak, beleértve a gyermekeket.
Megfelelő szintű előirányzatokat kell tartalékolni a civil társadalmi szervezetek támogatására.
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket –, valamint szervezetek vagy
természetes személyek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.
Jogalap
Az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 232/2014/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 27. o.).

L 48/1414
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
22. CÍM — SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA ÉS CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK

22 04. ALCÍM — EURÓPAI SZOMSZÉDSÁGI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ (ENI) (folytatás)

22 04 01

(folytatás)

22 04 01 04

A békefolyamat támogatása és pénzügyi támogatás Palesztina és az Egyesült Nemzetek Szervezetének a közel-keleti
palesztin menekülteket segélyező hivatala (UNRWA) számára
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

290 100 000

Kifizetések

310 000 000

Kötelezettségvállalások

286 500 000

Kifizetések

218 104 163

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

309 500 000,—

Kifizetések

250 750 000,—

Megjegyzések
Korábbi 21 03 01 04. jogcím
Az előirányzat a közel-keleti békefolyamat keretében a palesztin lakosság, valamint Ciszjordánia és a Gázai övezet
megszállt palesztin területeinek javát szolgáló műveletek fedezésére szolgál.
A műveletek elsődleges célja:
— az államépítés és az intézményfejlesztés támogatása,
— a társadalmi és gazdasági fejlődés ösztönzése,
— a létfontosságú szolgáltatások és egyéb támogatás nyújtása révén a romló gazdasági, költségvetési és humanitárius
feltételek palesztin lakosságra gyakorolt hatásának enyhítése,
— hozzájárulás a gázai újjáépítési erőfeszítésekhez,
— hozzájárulás az Egyesült Nemzetek Szervezetének a közel-keleti palesztin menekülteket segélyező hivatala
(UNRWA) működéséhez, különösen egészségügyi, oktatási és szociális szolgáltatási programjainak finanszírozásához,
— a békefolyamat keretében Izrael és a vele szomszédos országok közötti együttműködés ösztönzését célzó előkészítő
műveletek finanszírozása, különös tekintettel az intézményekre, gazdasági kérdésekre, az ivóvízre, a környezetvédelemre és az energiaügyre,
— a békefolyamatról alkotott kedvező közvélemény kialakítását célzó tevékenységek finanszírozása,
— az izraeli–palesztin együttműködésről szóló tájékoztatás (arab és héber nyelven egyaránt), valamint ezen
információk terjesztésének finanszírozása,
— az emberi jogok és alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásának támogatása, a kisebbségi jogok fokozottabb
tiszteletben tartásának elősegítése, az antiszemitizmus elleni küzdelem, a nemek közötti egyenlőség és a megkülönböztetés tilalmának támogatása,
— a civil társadalom fejlődésének ösztönzése, többek között a társadalmi befogadás elősegítése érdekében.
Megfelelő szintű előirányzatokat kell tartalékolni a civil társadalmi szervezetek támogatására.

2016.2.24.

HU
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
22. CÍM — SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA ÉS CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK

22 04. ALCÍM — EURÓPAI SZOMSZÉDSÁGI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ (ENI) (folytatás)

22 04 01

(folytatás)

22 04 01 04

(folytatás)
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket –, valamint szervezetek vagy
természetes személyek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.
Jogalap
Az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 232/2014/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 27. o.).

22 04 02

A keleti partnerség országaival folytatott együttműködés támogatása

22 04 02 01

Keleti partnerség – Emberi jogok és mobilitás
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

194 700 000

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

82 830 000

207 296 000

Kifizetések

36 205 291

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

323 500 000,—

Kifizetések

95 000 000,—

Megjegyzések
Korábbi 21 03 02 01. jogcím
Az előirányzat elsősorban a kétoldalú és több ország közötti azon együttműködési intézkedések finanszírozására
szolgál, amelyek eredményeket mozdítanak elő többek között a következő területeken:
— emberi jogok és alapvető szabadságjogok,
— jogállamiság,
— egyenlőség elve,
— mélyen gyökerező és fenntartható demokrácia megteremtése,
— felelősségteljes kormányzás,
— a szociális partnereket is felölelő erős civil társadalom kialakítása,
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
22. CÍM — SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA ÉS CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK

22 04. ALCÍM — EURÓPAI SZOMSZÉDSÁGI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ (ENI) (folytatás)

22 04 02

(folytatás)

22 04 02 01

(folytatás)
— a személyek jól szervezett mobilitásához szükséges feltételek megteremtése,
— az emberek közti kapcsolatok előmozdítása.
A polgári társadalmi szervezetek támogatása érdekében fenn kell tartani az előirányzatok megfelelő szintjét.
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket, szervezeteket vagy természetes
személyeket – által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.
Jogalap
Az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 232/2014/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 27. o.).

22 04 02 02

Keleti partnerség – Szegénységcsökkentés és fenntartható fejlődés
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

325 100 000

Kifizetések

127 000 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

302 300 000

Kifizetések

52 746 310

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

272 419 298,66

Kifizetések

800 000,—

Megjegyzések
Korábbi 21 03 02 02. jogcím
Az előirányzat elsősorban a kétoldalú és több ország közötti azon együttműködési intézkedések finanszírozására
szolgál, amelyek eredményeket mozdítanak elő többek között a következő területeken:
— az Unió belső piacába való fokozatos integráció és megerősített ágazati és ágazatközi együttműködés megvalósítása,
többek között a következők révén:
— jogszabály-közelítés és az Unióhoz és más vonatkozó nemzetközi normákhoz közelítő szabályozási konvergencia,
— intézményfejlesztés,
— beruházások,
— fenntartható és inkluzív fejlődés minden tekintetben,
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BIZOTTSÁG
22. CÍM — SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA ÉS CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK

22 04. ALCÍM — EURÓPAI SZOMSZÉDSÁGI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ (ENI) (folytatás)

22 04 02

(folytatás)

22 04 02 02

(folytatás)
— szegénységcsökkentés, a magánszektor fejlesztése révén is,
— belső gazdasági, társadalmi és területi kohézió,
— vidékfejlesztés,
— éghajlat-politika,
— katasztrófavédelmi reziliencia.
A polgári társadalmi szervezetek támogatása érdekében fenn kell tartani az előirányzatok megfelelő szintjét.
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket –, valamint szervezetek vagy
természetes személyek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.
Jogalap
Az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 232/2014/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 27. o.).

22 04 02 03

Keleti partnerség – Bizalomépítés, biztonság, valamint konf liktusmegelőzés és -rendezés
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

9 300 000

4 000 000

Kötelezettségvállalások

8 000 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

1 395 866

Kötelezettségvállalások

12 966 060,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Korábbi 21 03 02 03. jogcím
Az előirányzat elsősorban a kétoldalú és több ország közötti azon együttműködési intézkedések finanszírozására
szolgál, amelyek eredményeket mozdítanak elő többek között a következő területeken:
— bizalom- és békeépítés,
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BIZOTTSÁG
22. CÍM — SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA ÉS CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK

22 04. ALCÍM — EURÓPAI SZOMSZÉDSÁGI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ (ENI) (folytatás)

22 04 02

(folytatás)

22 04 02 03

(folytatás)
— biztonság, valamint konf liktusmegelőzés és -rendezés,
— támogatás a menekülteknek és a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyeknek, beleértve a gyermekeket.
Ezen előirányzat egy részét az Ukrajna keleti részén zajló fegyveres konf liktus polgári és katonai áldozatainak sürgősségi
orvosi kezelésére és hosszú távú rehabilitációjára használják majd fel. Ezek a fellépések elengedhetetlenek a konf liktusövezetekből az Unióba irányuló bevándorlási áramlások kockázatainak minimalizálása érdekében.
Ezen előirányzatot részben az Unióból a keleti partnerség országaiba és a térség más országaiba irányuló célzott
stratégiai kommunikációra használják majd fel, a lehetséges dezinformációk eloszlatása érdekében.
Megfelelő szintű előirányzatokat kell tartalékolni a civil társadalmi szervezetek támogatására.
Az előirányzatok egy részét a keleti szomszédság több rögzült konf liktusának feloldására irányuló intézkedésekre,
valamint a politikai megoldások fellelésére kell fordítani.
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket, szervezeteket vagy természetes
személyeket – által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.
Az e költségvetési sor keretében végzett fellépést az Európai Unió – mint adományozó és finanszírozó – lehető
legnagyobb mértékű láthatósága mellett kell végrehajtani.
Jogalap
Az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 232/2014/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 27. o.).

22 04 03

A határon átnyúló hatékony együttműködés biztosítása és más, több országgal folytatott együttműködések
támogatása

22 04 03 01

Határon átnyúló együttműködés (CBC) – Hozzájárulás a 4. fejezetből
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

83 485 550

Kifizetések

21 780 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

82 806 886

Kifizetések

14 447 219

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

6 910 223,—

Kifizetések

0,—
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BIZOTTSÁG
22. CÍM — SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA ÉS CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK

22 04. ALCÍM — EURÓPAI SZOMSZÉDSÁGI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ (ENI) (folytatás)

22 04 03

(folytatás)

22 04 03 01

(folytatás)
Megjegyzések
Korábbi 21 03 03 01. jogcím
Az előirányzat a határon átnyúló együttműködési programokat fedezi egyfelől a tagállamok, másfelől a partnerországokkal és/vagy az Orosz Föderációval az Unió külső határai mentén, a szomszédos határterületek közötti integrált és
fenntartható regionális fejlesztés, valamint az Unióban és a szomszédos országokban a harmonikus területi integráció
előmozdítása érdekében.
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket, szervezeteket vagy természetes
személyeket – által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.
Jogalap
Az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 232/2014/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 27. o.).

22 04 03 02

Határon átnyúló együttműködés (CBC) – Hozzájárulás az 1b. alfejezetből (Regionális politika)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

65 600 000

Kifizetések

24 000 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Korábbi 21 03 03 02. jogcím
Az előirányzat a 2014–2020 közötti programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében
az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközből a határon átnyúló és a tengeri medencékkel kapcsolatos
együttműködési programokhoz nyújtandó ERFA-támogatás fedezésére szolgál.
Az előirányzat különösen az Unió külső határai menti, a partnerországok és a tagállamok közötti, határon átnyúló
együttműködési programokat finanszíroz a szomszédos határ menti régiók (beleértve a Balti-tengert és a Fekete-tengert)
közötti integrált és fenntartható regionális fejlesztés, valamint a harmonikus területi integráció előmozdítása érdekében
az Unióban és a szomszédos országokkal.
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BIZOTTSÁG
22. CÍM — SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA ÉS CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK

22 04. ALCÍM — EURÓPAI SZOMSZÉDSÁGI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ (ENI) (folytatás)

22 04 03

(folytatás)

22 04 03 02

(folytatás)
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket –, valamint szervezetek vagy
természetes személyek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.
Jogalap
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatásra
vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2013. december 17-i 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 347., 2013.12.20., 259. o.).
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és
Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347.,
2013.12.20., 320. o.).
Az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 232/2014/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 27. o.).

22 04 03 03

A szomszédságban több országgal folytatott egyéb együttműködés támogatása – Ernyőprogram
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

193 500 000

Kifizetések

85 000 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

184 000 000

Kifizetések

38 044 996

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

200 000 000,67

Kifizetések

48 000 000,—

Megjegyzések
Korábbi 21 03 03 03. jogcím (részben)
Az előirányzat elsősorban a több országot érintő ernyőprogramok finanszírozását szolgálja, kiegészítve az ország
pénzügyi allokációit. A több országot érintő ernyőprogramok célja – a 232/2014/EU rendelet alapján – az ösztönzőkre
épülő megközelítés végrehajtásának elősegítése.
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket, szervezeteket vagy természetes
személyeket – által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.
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BIZOTTSÁG
22. CÍM — SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA ÉS CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK

22 04. ALCÍM — EURÓPAI SZOMSZÉDSÁGI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ (ENI) (folytatás)

22 04 03

(folytatás)

22 04 03 03

(folytatás)
Jogalap
Az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 232/2014/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 27. o.).

22 04 03 04

Több országgal folytatott egyéb együttműködés – Támogatási intézkedések
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

29 700 000

Kifizetések

4 000 000

Kötelezettségvállalások

35 801 253

2014. évi teljesítés

Kifizetések

5 000 000

Kötelezettségvállalások

43 709 999,33

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Korábbi 21 03 03 03. jogcím (részben)
Az előirányzatból a következőkett célzó intézkedések kerülnek finanszírozásra:
— általános támogatás az Unió a Mediterrán Térségért működéséhez,
— általános támogatás a keleti partnerség kezdeményezés működéséhez,
— más regionális együttműködési keretek működésének általános támogatása, mint pl. az Északi Dimenzió és a feketetengeri szinergia.
Az előirányzatot továbbá olyan intézkedések fedezésére használják, amelyek javítják az uniós támogatás végrehajtásának
szintjét és kapacitását, valamint olyan intézkedésekre, amelyek célja a közvélemény és a támogatás potenciális kedvezményezettjeinek tájékoztatása, valamint a láthatóság növelése.
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket, szervezeteket vagy természetes
személyeket – által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.
Jogalap
Az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 232/2014/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 27. o.).
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22 04 20

Erasmus+ – Hozzájárulás az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközből (ENI)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

95 410 000

Kifizetések

75 481 736

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

90 654 000

Kifizetések

61 830 124

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

106 769 355,—

Kifizetések

1 636 260,49

Megjegyzések
Korábbi 21 03 20. jogcímcsoport
Az előirányzat az e külső eszköz keretében biztosított technikai és pénzügyi segítségnyújtás fedezésére szolgál annak
érdekében, hogy ösztönözze a felsőoktatás nemzetközi dimenzióját az „Erasmus mindenkinek” program végrehajtásához.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
A tagjelölt országok és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók, az engedélyezett
igazgatási kiadások és a programra meghatározott teljes előirányzat összegének arányában.
Jogalap
Az „Erasmus+” elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról, valamint az 1719/2006/EK,
az 1720/2006/EK és az 1298/2008/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1288/2013/
EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 50. o.).
Az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 232/2014/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 27. o.).

22 04 51

Az európai szomszédságpolitika (2014 előtti) területén folytatott tevékenységek lezárása és az Oroszországgal
folytatott kapcsolatok
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

—

Kifizetések

950 000 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

—

Kifizetések

965 917 684

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

1 597 784,83

Kifizetések

1 225 582 883,78
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22 04. ALCÍM — EURÓPAI SZOMSZÉDSÁGI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ (ENI) (folytatás)

22 04 51

(folytatás)

Megjegyzések
Korábbi 21 03 51. jogcímcsoport
Az előirányzat az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.
Az előirányzat továbbá a mediterrán országokkal kötött pénzügyi jegyzőkönyvek lezárásának fedezését szolgálja,
ideértve többek között az Európai Beruházási Bank Euromediterrán Beruházási és Partnerségi Pénzügyi Eszköz
támogatását, és fedezi a dél-mediterrán országokkal kötött, harmadik és negyedik pénzügyi jegyzőkönyvekhez
nyújtott, nem EBB pénzügyi támogatások végrehajtását. A jegyzőkönyvek a harmadik generációs jegyzőkönyvek
esetében az 1986. november 1. és 1991. október 31. közötti, míg a negyedik generációs pénzügyi jegyzőkönyvek
esetében az 1991. november 1. és 1996. október 31. közötti időszakot fedik le.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államokból befolyó hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
A tagállamok és más donor országok – beleértve mindkét esetben állami és félállami szerveiket – vagy nemzetközi
szervezetek által az uniós finanszírozású és nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből vonatkozó alap-jogiaktus
értelmében további előirányzatok nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások
a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási
támogatási kiadások költségvetési sorába bevezetett összegeket minden operatív program esetében a hozzájárulási
megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében sem haladják meg a kapcsolódó
programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.

Jogalap
Az Európai Gazdasági Közösség és az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság közötti együttműködési megállapodás
megkötéséről szóló, 1978. szeptember 26-i 2210/78/EGK tanácsi rendelet (HL L 263., 1978.9.27., 1. o.).
Az Európai Gazdasági Közösség és a Marokkói Királyság közötti együttműködési megállapodás megkötéséről szóló,
1978. szeptember 26-i 2211/78/EGK tanácsi rendelet (HL L 264., 1978.9.27., 1. o.).
Az Európai Gazdasági Közösség és a Tunéziai Köztársaság közötti együttműködési megállapodás megkötéséről szóló,
1978. szeptember 26-i 2212/78/EGK tanácsi rendelet (HL L 265., 1978.9.27., 1. o.).
Az Európai Gazdasági Közösség és az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti együttműködési megállapodás megkötéséről
szóló, 1978. szeptember 26-i 2213/78/EGK tanácsi rendelet (HL L 266., 1978.9.27., 1. o.).
Az Európai Gazdasági Közösség és a Libanoni Köztársaság közötti együttműködési megállapodás megkötéséről szóló,
1978. szeptember 26-i 2214/78/EGK tanácsi rendelet (HL L 267., 1978.9.27., 1. o.).
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BIZOTTSÁG
22. CÍM — SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA ÉS CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK

22 04. ALCÍM — EURÓPAI SZOMSZÉDSÁGI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ (ENI) (folytatás)

22 04 51

(folytatás)

Az Európai Gazdasági Közösség és a Jordán Hásimita Királyság közötti együttműködési megállapodás megkötéséről
szóló, 1978. szeptember 26-i 2215/78/EGK tanácsi rendelet (HL L 268., 1978.9.27., 1. o.).
Az Európai Gazdasági Közösség és a Szíriai Arab Köztársaság közötti együttműködési megállapodás megkötéséről
szóló, 1978. szeptember 26-i 2216/78/EGK tanácsi rendelet (HL L 269., 1978.9.27., 1. o.).
Az Európai Gazdasági Közösség és az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki
együttműködésről szóló jegyzőkönyv elfogadásáról szóló, 1982. november 22-i 3177/82/EGK tanácsi rendelet (HL L
337., 1982.11.29., 1. o.).
Az Európai Gazdasági Közösség és az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló
jegyzőkönyv elfogadásáról szóló, 1982. november 22-i 3178/82/EGK tanácsi rendelet (HL L 337., 1982.11.29., 8. o.).
Az Európai Gazdasági Közösség és a Jordán Hásimita Királyság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló
jegyzőkönyv elfogadásáról szóló, 1982. november 22-i 3179/82/EGK tanácsi rendelet (HL L 337., 1982.11.29., 15. o.).
Az Európai Gazdasági Közösség és a Libanoni Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló
jegyzőkönyv elfogadásáról szóló, 1982. november 22-i 3180/82/EGK tanácsi rendelet (HL L 337., 1982.11.29., 22. o.).
Az Európai Gazdasági Közösség és a Marokkói Királyság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló
jegyzőkönyv elfogadásáról szóló, 1982. november 22-i 3181/82/EGK tanácsi rendelet (HL L 337., 1982.11.29., 29. o.).
Az Európai Gazdasági Közösség és a Szíriai Arab Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló
jegyzőkönyv elfogadásáról szóló, 1982. november 22-i 3182/82/EGK tanácsi rendelet (HL L 337., 1982.11.29., 36. o.).
Az Európai Gazdasági Közösség és a Tunéziai Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló
jegyzőkönyv elfogadásáról szóló, 1982. november 22-i 3183/82/EGK tanácsi rendelet (HL L 337., 1982.11.29., 43. o.).
Az Európai Gazdasági Közösség és az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki
együttműködésről szóló jegyzőkönyv elfogadásáról szóló, 1987. december 21-i 88/30/EGK tanácsi határozat (HL L
22., 1988.1.27., 1. o.).
Az Európai Gazdasági Közösség és az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló
jegyzőkönyv elfogadásáról szóló, 1987. december 21-i 88/31/EGK tanácsi határozat (HL L 22., 1988.1.27., 9. o.).
Az Európai Gazdasági Közösség és a Jordán Hásimita Királyság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló
jegyzőkönyv elfogadásáról szóló, 1987. december 21-i 88/32/EGK tanácsi határozat (HL L 22., 1988.1.27., 17. o.).
Az Európai Gazdasági Közösség és a Libanoni Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló
jegyzőkönyv elfogadásáról szóló, 1987. december 21-i 88/33/EGK tanácsi határozat (HL L 22., 1988.1.27., 25. o.).
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22 04. ALCÍM — EURÓPAI SZOMSZÉDSÁGI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ (ENI) (folytatás)

22 04 51

(folytatás)
Az Európai Gazdasági Közösség és a Tunéziai Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló
jegyzőkönyv elfogadásáról szóló, 1987. december 21-i 88/34/EGK tanácsi határozat (HL L 22., 1988.1.27., 33. o.).
Az Európai Gazdasági Közösség és a Marokkói Királyság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló
jegyzőkönyv megkötéséről szóló, 1988. június 30-i 88/453/EGK tanácsi határozat (HL L 224., 1988.8.13., 32. o.).
Az Európai Gazdasági Közösség és a Tunéziai Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló
jegyzőkönyv elfogadásáról szóló, 1991. december 19-i 92/44/EGK tanácsi határozat (HL L 18., 1992.1.25., 34. o.).
Az Európai Gazdasági Közösség és az Algériai Demokratikus Népköztársaság közötti pénzügyi és műszaki
együttműködésről szóló jegyzőkönyv elfogadásáról szóló, 1992. március 16-i 92/206/EGK tanácsi határozat (HL L
94., 1992.4.8., 13. o.).
Az Európai Gazdasági Közösség és az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló
jegyzőkönyv elfogadásáról szóló, 1992. március 16-i 92/207/EGK tanácsi határozat (HL L 94., 1992.4.8., 21. o.).
Az Európai Gazdasági Közösség és a Jordán Hásimita Királyság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló
jegyzőkönyv elfogadásáról szóló, 1992. március 16-i 92/208/EGK tanácsi határozat (HL L 94., 1992.4.8., 29. o.).
Az Európai Gazdasági Közösség és a Libanoni Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló
jegyzőkönyv elfogadásáról szóló, 1992. március 16-i 92/209/EGK tanácsi határozat (HL L 94., 1992.4.8., 37. o.).
Az 1638/2006/EK rendelettel (HL L 310., 2006.11.9., 1. o.) hatályon kívül helyezett, a földközi-tengeri, tagsággal nem
rendelkező országoknak nyújtandó pénzügyi és műszaki segítségről és a velük folytatott gazdasági együttműködésről
szóló, 1992. június 29-i 1762/92/EGK tanácsi rendelet (HL L 181., 1992.7.1., 1. o.).
Az Európai Gazdasági Közösség és a Marokkói Királyság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló
jegyzőkönyv megkötéséről szóló, 1992. november 16-i 92/548/EGK tanácsi határozat (HL L 352., 1992.12.2., 13. o.).
Az Európai Gazdasági Közösség és a Szíriai Arab Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló
jegyzőkönyv megkötéséről szóló, 1992. november 16-i 92/549/EGK tanácsi határozat (HL L 352., 1992.12.2., 21. o.).
Az Európai Gazdasági Közösség és a Szíriai Arab Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló
jegyzőkönyv elfogadásáról szóló, 1994. január 24-i 94/67/EK tanácsi határozat (HL L 32., 1994.2.5., 44. o.).
Az 1638/2006/EK rendelettel (HL L 310., 2006.11.9., 1. o.) hatályon kívül helyezett, a nyugati parttal és a Gázai
övezettel való pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló, 1994. július 11-i 1734/94/EK tanácsi rendelet (HL L 182.,
1994.7.16., 4. o.).
Latin-Amerika, Ázsia, a Földközi-tenger térsége és Dél-Afrika országai számára az Európai Közösségek beruházási
partnerei pénzügyi eszköz végrehajtásáról szóló, 1996. január 29-i 213/96/EK tanácsi rendelet (HL L 28., 1996.2.6.,
2. o.).
Az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározásáról szóló, 2006. október 24-i 1638/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 310., 2006.11.9., 1.
o.).
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i
1083/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 25. o.).
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BIZOTTSÁG
22. CÍM — SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA ÉS CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK

22 04. ALCÍM — EURÓPAI SZOMSZÉDSÁGI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ (ENI) (folytatás)

22 04 52

Határon átnyúló együttműködés (CBC) – Hozzájárulás az 1b. alfejezetből (Regionális politika)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

—

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

40 000 000

—

2014. évi teljesítés

Kifizetések

48 773 098

Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

68 000 000,—

Megjegyzések
Korábbi 21 03 52. jogcímcsoport
Az előirányzat az Európai Regionális Fejlesztési Alap 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó, az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz keretében történő, határon átnyúló együttműködéshez nyújtott hozzájárulással kapcsolatos, még fennálló kötelezettségvállalások fedezésére szolgál.
Jogalap
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i
1083/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 25. o.).
Az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározásáról szóló, 2006. október 24-i 1638/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 310., 2006.11.9., 1.
o.).
22 04 77

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

22 04 77 03

Előkészítő intézkedés – Új euromediterrán stratégia a fiatalok foglalkoztatásának előmozdítására
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

p.m.

590 619

Kötelezettségvállalások

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

335 789

Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

484 341,57

Megjegyzések
Korábbi 21 03 77 03. jogcím
Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
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BIZOTTSÁG
22. CÍM — SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA ÉS CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK

22 04. ALCÍM — EURÓPAI SZOMSZÉDSÁGI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ (ENI) (folytatás)

22 04 77

(folytatás)

22 04 77 04

Kísérleti projekt – ENP-finanszírozás – A személyzet felkészítése az EU–ENP vonatkozású állásokra
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

56 523

Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

p.m.

310 604

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

375 342,95

Megjegyzések
Korábbi 21 03 77 04. jogcím
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
22 04 77 05

Előkészítő intézkedés – Vagyonvisszaszerzés az arab tavasz országaiban
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

p.m.

492 243

Kötelezettségvállalások

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

1 150 076

Kötelezettségvállalások

2 740 012,—

Kifizetések

1 097 693,—

Megjegyzések
Korábbi 21 03 77 05. jogcím
Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Mivel az arab tavasz átalakulóban lévő országaiban történő vagyonvisszaszerzés területén továbbra is komoly akadályt
jelent a megkeresett államok nemzeti jogszabályainak sokfélesége és összetettsége, valamint a megkereső államokon
belüli jogi szakértelem és intézményi kapacitás korlátozott volta, elengedhetetlen, hogy alapvető jogi és technikai
támogatást nyújtsunk az érintett dél-mediterrán partnerországoknak.
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BIZOTTSÁG
22. CÍM — SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA ÉS CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK

22 04. ALCÍM — EURÓPAI SZOMSZÉDSÁGI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ (ENI) (folytatás)

22 04 77

(folytatás)

22 04 77 05

(folytatás)
Ez a kísérleti projekt a korábbi diktátorok és rezsimjeik által eltulajdonított vagyon visszaszerzésére törekvő egyiptomi
és tunéziai hatóságokat támogató meglévő uniós kezdeményezésekre épül, célja pedig az e területet érintő uniós fellépés
erősítése a kapacitásépítésen, valamint a megkereső és a megkeresett államok közötti együttműködés, szakértelem és
információcsere előmozdításán, illetve adott esetben a nemzeti jogszabályok felülvizsgálatának elősegítésén keresztül.
A kísérleti projekt a támogató mechanizmus elindításának költségeit fedezi, és éves működési költségeit finanszírozza.
Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
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23. CÍM
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23. CÍM — HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS POLGÁRI VÉDELEM

23. CÍM
HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS POLGÁRI VÉDELEM
Az előirányzatok (2016 és 2015) és az egyenleg (2014) általános összegzése
Cím
Alcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

A „HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS POLGÁRI
VÉDELEM” SZAKPOLITIKAI
TERÜLETTEL
KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

37 571 200

37 571 200

36 649 102

HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, ÉLELMEZÉSI
SEGÉLY ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM

1 099 721 941

1 462 105 205

919 742 000

23 03

AZ UNIÓS POLGÁRI
VÉDELMI MECHANIZMUS

48 125 000

47 611 429

48 692 000

41 383 203

44 099 075,68

32 545 460,14

23 04

AZ EU SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI
ÖNKÉNTESEI KEZDEMÉNYEZÉS

16 885 000

13 200 000

13 868 000

10 767 178

12 148 000,—

719 279,09

23. cím – Összesen

1 202 303 141

1 560 487 834

1 018 951 102

23 01

23 02

36 649 102

37 253 349,79

37 253 349,79

965 478 000 1 093 839 051,08 1 358 425 069,68

1 054 277 483 1 187 339 476,55 1 428 943 158,70
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23. CÍM
HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS POLGÁRI VÉDELEM
23 01. ALCÍM — A „HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS POLGÁRI VÉDELEM” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS
IGAZGATÁSI KIADÁSOK

Az 1., 2., 3. és 5. jogcímcsoport részletezése a(z) XX 01. fejezetben található.
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

23 01

A „HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS POLGÁRI VÉDELEM”
SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL
KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK

23 01 01

A „Humanitárius segítségnyújtás
és polgári védelem” szakpolitikai
területen foglalkoztatott tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

PK

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

5,2

22 367 897

21 552 668

21 394 314,28

95,65

23 01 02 01 Külső munkatársak

5,2

2 021 943

2 038 987

2 694 256,47

133,25

23 01 02 11 Egyéb igazgatási kiadások

5,2

1 714 817

1 692 154

1 967 240,79

114,72

3 736 760

3 731 141

4 661 497,26

124,75

5,2

1 427 543

1 368 293

1 544 965,07

108,23

4

9 050 000

9 100 000

9 198 573,18

101,64

9 050 000

9 100 000

9 198 573,18

101,64

989 000

897 000

454 000,—

45,90

23 01 06. jogcímcsoport –
Részösszeg

989 000

897 000

454 000,—

45,90

23 01. alcím – Összesen

37 571 200

36 649 102

37 253 349,79

99,15

23 01 02

A „Humanitárius segítségnyújtás
és polgári védelem” szakpolitikai
területen foglalkoztatott külső
munkatársakkal kapcsolatos és
egyéb igazgatási kiadások

23 01 02. jogcímcsoport –
Részösszeg
23 01 03

23 01 04

A „Humanitárius segítségnyújtás
és polgári védelem” szakpolitikai
terület információs és kommunikációs technológiai eszközökkel és
szolgáltatásokkal kapcsolatos
kiadásai
A „Humanitárius segítségnyújtás
és polgári védelem” szakpolitikai
terület tevékenységeihez és
programjaihoz kapcsolódó támogatási kiadások

23 01 04 01 Humanitárius segítségnyújtáshoz,
élelmezési segélyhez és katasztrófavédelemhez kapcsolódó támogatási kiadások
23 01 04. jogcímcsoport –
Részösszeg
23 01 06

Végrehajtó ügynökségek

23 01 06 01 Oktatási, Audiovizuális és
Kulturális Végrehajtó Ügynökség Hozzájárulás az EU segítségnyújtási
önkéntesei kezdeményezéstől

4
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23. CÍM — HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS POLGÁRI VÉDELEM

23 01. ALCÍM — A „HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS POLGÁRI VÉDELEM” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS
IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

23 01 01

A „Humanitárius segítségnyújtás és polgári védelem” szakpolitikai területen foglalkoztatott tisztviselőkkel és
ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

22 367 897

2014. évi teljesítés

21 552 668

21 394 314,28

23 01 02

A „Humanitárius segítségnyújtás és polgári védelem” szakpolitikai területen foglalkoztatott külső munkatársakkal
kapcsolatos és egyéb igazgatási kiadások

23 01 02 01

Külső munkatársak
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

2 021 943

23 01 02 11

2014. évi teljesítés

2 038 987

2 694 256,47

Egyéb igazgatási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 714 817

23 01 03

2014. évi teljesítés

1 692 154

1 967 240,79

A „Humanitárius segítségnyújtás és polgári védelem” szakpolitikai terület információs és kommunikációs
technológiai eszközökkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásai
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

1 427 543

2014. évi teljesítés

1 368 293

1 544 965,07

23 01 04

A „Humanitárius segítségnyújtás és polgári védelem” szakpolitikai terület tevékenységeihez és programjaihoz
kapcsolódó támogatási kiadások

23 01 04 01

Humanitárius segítségnyújtáshoz, élelmezési segélyhez és katasztrófavédelemhez kapcsolódó támogatási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

9 050 000

2014. évi teljesítés

9 100 000

9 198 573,18
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BIZOTTSÁG
23. CÍM — HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS POLGÁRI VÉDELEM

23 01. ALCÍM — A „HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS POLGÁRI VÉDELEM” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS
IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

23 01 04

(folytatás)

23 01 04 01

(folytatás)

Megjegyzések

Az előirányzat a „Humanitárius segítségnyújtás” szakpolitikai terület célkitűzéseinek eléréséhez közvetlenül kapcsolódó
támogatási kiadások fedezésére szolgál. Ezek közé tartoznak, többek között:
— technikai és igazgatási jellegű segítségnyújtáshoz kapcsolódó kiadások, kivéve a Bizottság által eseti jellegű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett közhatósági feladatokat,
— a Humanitárius Segítségnyújtás és Polgári Védelem Főigazgatósága partnereinek és cselekvéseinek ellenőrzése és
értékelése céljából kötött szolgáltatási szerződések kapcsán felmerülő díjak és visszatéríthető kiadások,
— tanulmányokra, információs rendszerekre és kiadványokra, tudatosítási és tájékoztató kampányokra és a segítségnyújtás uniós jellegét kiemelő egyéb intézkedésekre fordított kiadások,
— a központ külső munkatársaival (szerződéses alkalmazottak, kirendelt nemzeti szakértők vagy kölcsönmunkaerő)
kapcsolatos kiadások, amelyek korlátja 1 800 000 EUR. E munkatársak feladata az egyéni szakértők igazgatását
végző, külső szerződéses megbízottak által végzett feladatok átvétele és a programok harmadik országokban történő
irányítása. Ennek az összegnek, amelynek az alapja az emberévre vetített becsült éves költség, az a rendeltetése, hogy
fedezze a szóban forgó külső személyzet díjazását, valamint a feladataikkal kapcsolatos képzések, találkozók,
kiküldetések kiadásait, és az informatikai és telekommunikációs kiadásokat,
— a Veszélyhelyzet-reagálási Központ létrehozásához és működéséhez szükséges biztonsági, speciális IT- és kommunikációs eszközök, illetve műszaki szolgáltatások vásárlásával és karbantartásával kapcsolatos kiadások. Ez a
folyamatosan működő válságközpont lesz a felelős az uniós polgári katasztrófaelhárítás koordinációjáért,
különösen a humanitárius segítségnyújtás és a polgári védelem egységességének és hatékony együttműködésének
biztosításáért,
— olyan információs rendszerek fejlesztési, karbantartási, működtetési és támogatási költségei, amelyek célja a belső
használat vagy a Bizottság és más intézmények, nemzeti közigazgatások, ügynökségek, nem kormányzati
szervezetek, a humanitárius segítségnyújtás területén működő más partnerek és a Humanitárius Segítségnyújtás és
Polgári Védelem Főigazgatósága szakértői közötti jobb koordináció.
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket –, valamint szervezetek vagy
természetes személyek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.
Az előirányzat a 23 02 01. és a 23 02 02. jogcímcsoport szerinti igazgatási kiadásokat fedezi.
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BIZOTTSÁG
23. CÍM — HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS POLGÁRI VÉDELEM

23 01. ALCÍM — A „HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS POLGÁRI VÉDELEM” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS
IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

23 01 06

Végrehajtó ügynökségek

23 01 06 01

Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség - Hozzájárulás az EU segítségnyújtási önkéntesei kezdeményezéstől
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

989 000

2014. évi teljesítés

897 000

454 000,—

Megjegyzések
Az előirányzat az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségnél felmerült, az EU segítségnyújtási
önkéntesei kezdeményezés irányításának az ügynökségre ruházásából eredő, a 23 04. alcím szerinti működési költségek
fedezésre szolgál.
Jogalap
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.).
Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség létrehozásáról és a 2009/336/EK határozat hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 18-i 2013/776/EU bizottsági végrehajtási határozat (HL L 343., 2013.12.19.,
46. o.).
Az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest létrehozásáról (az „EU segítségnyújtási önkéntesei”
kezdeményezés) szóló, 2014. április 3-i 375/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 122., 2014.4.24.,
1. o.).
Jogi hivatkozások
Az oktatási, audiovizuális és kulturális területen az uniós programok – különösen az uniós költségvetésben szereplő
előirányzatok és az EFA-allokációk felhasználását érintő – végrehajtásához kötődő feladatok elvégzése céljából az
Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségre ruházott hatáskörökről szóló, 2013. december 18-i
C(2013) 9189 bizottsági határozat.
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BIZOTTSÁG
23. CÍM — HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS POLGÁRI VÉDELEM

23 02. ALCÍM — HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, ÉLELMEZÉSI SEGÉLY ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM
Cím

Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

PK

Megnevezés

23 02

HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, ÉLELMEZÉSI SEGÉLY ÉS
KATASZTRÓFAVÉDELEM

23 02 01

Gyors, hatékony és szükségletalapú humanitárius
segítségnyújtás és élelmezési segély

4

23 02 02

Katasztrófamegelőzés,
katasztrófakockázat-csökkentés és katasztrófavédelem

4

23 02. alcím – Összesen

23 02 01

2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 061 821 941 1 428 753 205

Kifizetések

2014. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

% 2014–
2016. évi
kifizetések

882 446 000

928 182 000

1 056 497 175,31

1 316 543 549,07

92,15

33 352 000

37 296 000

37 296 000

37 341 875,77

41 881 520,61

125,57

1 099 721 941 1 462 105 205

919 742 000

965 478 000

1 093 839 051,08

1 358 425 069,68

92,91

37 900 000

Gyors, hatékony és szükségletalapú humanitárius segítségnyújtás és élelmezési segély
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

1 061 821 941

Kifizetések

1 428 753 205

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

882 446 000

Kifizetések

928 182 000

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

1 056 497 175,31

Kifizetések

1 316 543 549,07

Megjegyzések
Az előirányzat az Unión kívüli személyeknek, a természeti és ember által okozott katasztrófák és konf liktusok
(háborúk, harcok stb.) vagy hasonló veszélyhelyzetek áldozatainak nyújtott humanitárius segítségnyújtás és humanitárius jellegű élelmezési segély finanszírozásának fedezésére szolgál mindaddig, míg ez az ilyen rendkívüli helyzetekből
fakadó humanitárius szükségletek kielégítéséhez szükséges. A tevékenységek a humanitárius segítségnyújtásra
vonatkozóan az 1257/96/EK rendeletben meghatározott szabályokkal összhangban valósulnak meg.
A támogatást az áldozatok faji, etnikai származási, vallási, fogyatékosság, nem, kor, állampolgárság vagy politikai
hovatartozás szerinti diszkrimináció vagy hátrányos megkülönböztetés nélkül kapják. A segítségnyújtás a nemzetközi
humanitárius jognak megfelelően történik és arra nem vonatkozhat más támogató partnerek által előírt korlátozás,
mindaddig, amíg a helyzet által előidézett humanitárius szükségletek fennállnak.
Az előirányzat bármely olyan termék vagy berendezés beszerzésének és leszállításának fedezésére szolgál, amely e
humanitárius segélyműveletek lebonyolításához szükséges, beleértve az otthonok és menedékek építését az érintett
lakossági csoportok számára, a rövid távú rehabilitációs és újjáépítési, úgymint az infrastruktúrákra és létesítményekre
vonatkozó munkákat, a külső, külföldi vagy helyi személyzettel, a raktározással, a nemzetközi vagy országon belüli
szállítással és bármely más olyan tevékenységgel kapcsolatos kiadásokat, amelynek a célja a segélyezettekhez való
szabad hozzájutás elősegítése.
Az előirányzatot a humanitárius segítségnyújtási és élelmezésisegély-műveletek végrehajtásához szükséges élelmiszerek,
vetőmagok, élő állat, termékek vagy felszerelések beszerzésének és eljuttatásának finanszírozására használhatják fel.
Az előirányzat a humanitárius segítségnyújtási műveletek végrehajtásához közvetlenül kapcsolódó egyéb költségeket,
valamint az élelmezésisegély-műveletek előírt határidőn belüli és a támogatásban részesülők igényeivel összhangban
lévő, a lehető legnagyobb költséghatékonyság elérésére vonatkozó követelménynek eleget tevő, a legnagyobb átláthatóságot biztosító módon történő lebonyolítása szempontjából nélkülözhetetlen intézkedések költségeit is fedezheti.

L 48/1436

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2016.2.24.

BIZOTTSÁG
23. CÍM — HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS POLGÁRI VÉDELEM

23 02. ALCÍM — HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, ÉLELMEZÉSI SEGÉLY ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM (folytatás)

23 02 01

(folytatás)
Az előirányzat többek között az alábbiak fedezésére szolgál:
— humanitárius vészhelyzetben a színvonalas oktatáshoz való hozzáférés és az előbbit lehetővé tevő környezet
biztosítására irányuló intézkedések, többek között az iskolaépületek és iskolai létesítmények alapvető felújítása és
újjáépítése, pszichoszociális támogatás, a tanárok képzése, valamint bármilyen termék vagy berendezés, amely az
oktatáshoz való hozzáféréshez kapcsolódó humanitárius segélyműveletek végrehajtásához szükséges,
— humanitárius műveletek megvalósíthatósági tanulmányai, humanitárius projektek és tervek értékelése, valamint
humanitárius műveletekhez kapcsolódó figyelemfelhívó és tájékoztató kampányok,
— humanitárius segélyprojektek és tervek nyomon követő ellenőrzése, a segélyek hatékonyabbá tétele és a projektek és
tervek nyomon követő ellenőrzésének javítása érdekében a koordináció és együttműködés erősítése céljából indított
kezdeményezések előmozdítása és fejlesztése,
— a humanitárius segítség és élelmezési segély nyújtására irányuló, az érintett humanitárius segítségnyújtás és
élelmezési segély részét képező műveletek felügyelete és koordinációja, úgymint az ellátás, a leszállítás, az elosztás
és az érintett termékek felhasználása, ideértve a partnerek által nyújtott források felhasználását is,
— az Unió és a tagállamok, egyéb donorországok, (különösen az ENSZ részét képező) nemzetközi szervezetek és
intézmények, nem kormányzati szervezetek és az utóbbiakat képviselő szervezetek közötti koordináció erősítését
célzó intézkedések,
— uniós humanitárius szervezetek és ügynökségek vagy e szervek és harmadik országbeli hasonló szervek közötti
műszaki know-how és szakértelem cseréjét előmozdító műszaki támogatási szerződések finanszírozása,
— a humanitárius segítségnyújtás és élelmezési segély szakpolitikai terület célkitűzéseinek megvalósításával kapcsolatos
tanulmányok és képzés,
— intézkedési és működési költségekkel összefüggő támogatás a humanitárius hálózatok javára,
— humanitárius keretbe tartozó aknamentesítési műveletek, beleértve a taposóaknákkal kapcsolatos, a helyi közösségeknek szóló közvélemény-tudatosító kampányokat,
— a humanitárius segítségnyújtási hálózattal (NOHA) kapcsolatban felmerülő kiadások, az 1257/96/EK rendelet 4.
cikkével összhangban. Ez egy egyéves multidiszciplináris posztgraduális diploma a humanitárius területen, amelynek
célja a szakszerűbb hivatásgyakorlás előmozdítása a humanitárius szakemberek között, és amelyben több egyetem is
részt vesz,
— az élelmezési segély szállítása és elosztása, beleértve bármely ehhez kapcsolódó tevékenységet, mint a biztosítás, a
berakodás, a kirakodás, a koordináció stb.,
— a segély programozása, koordinációja és optimális lebonyolítása szempontjából lényeges megtámogató intézkedések, amelyek költségeit más előirányzatok nem fedezik, pl. kivételes szállítási és raktározási tevékenységek,
élelmiszerek helyszíni feldolgozása vagy elkészítése, fertőtlenítés, tanácsadói szolgáltatások, a segélynyújtáshoz
közvetlenül kapcsolódó műszaki segítség és berendezések (szerszámok, konyhaeszközök, üzemanyag/fűtőanyag
stb.),
— a szállítmányozás, csomagolás vagy tárolás új formáit érintő kísérleti projektek, élelmezésisegély-műveletekkel
kapcsolatban végzett tanulmányok, a humanitárius műveleteket népszerűsítő programok, valamint a közvélemény
tudatosságát növelő tájékoztatási kampányok,
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BIZOTTSÁG
23. CÍM — HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS POLGÁRI VÉDELEM

23 02. ALCÍM — HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, ÉLELMEZÉSI SEGÉLY ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM (folytatás)

23 02 01

(folytatás)
— élelmiszer-raktározás (beleértve az adminisztratív költségeket, a jövőbeni, opciós vagy opció nélküli tevékenységeket,
műszaki szakemberek képzése, csomagolási és mobil raktározási egységek beszerzése, raktárak fenntartási és javítási
költségei stb.),
— humanitárius projektek előkészítéséhez és végrehajtásához szükséges technikai segítségnyújtás, különösen a
helyszínen lévő egyéni szakértők szerződéseivel összefüggő költségek, valamint a Humanitárius Segítségnyújtás és
Polgári Védelem Főigazgatósága a világ különböző pontjaira telepített egységeinek – előlegszámlák és a kiadások
engedélyezése által fedezett – infrastrukturális és logisztikai kiadásai fedezésére szolgáló kiadások.
A költségvetési rendelet 58–61. cikke szerinti teljes pénzügyi átláthatóság biztosítása céljából a nemzetközi szervezetek
projektjeinek irányítására és végrehajtására vonatkozó megállapodások megkötésekor és módosításakor a Bizottság
minden szükséges erőfeszítést meg fog tenni annak érdekében, hogy e szervezetek megküldjék az uniós források
felhasználására vonatkozó valamennyi belső és külső ellenőrzésük dokumentációját az Európai Számvevőszéknek,
valamint a Bizottság belső ellenőrének.
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket –, valamint szervezetek vagy
természetes személyek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.
Jogalap
A humanitárius segítségnyújtásról szóló, 1996. június 20-i 1257/96/EK tanácsi rendelet (HL L 163., 1996.7.2., 1. o.).

23 02 02

Katasztrófamegelőzés, katasztrófakockázat-csökkentés és katasztrófavédelem
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

37 900 000

Kifizetések

33 352 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

37 296 000

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

37 296 000

37 341 875,77

Kifizetések

41 881 520,61

Megjegyzések
Az előirányzat a katasztrófákra vagy hasonló veszélyhelyzetekre való felkészülés vagy ezek megelőzését célzó
tevékenységek fedezésére, valamint egy bármilyen természeti katasztrófa (árvizek, ciklonok, vulkánkitörések stb.)
esetén alkalmazható korai előrejelző rendszer kifejlesztésének biztosítására szolgál, beleértve az e célra szükséges
felszerelések beszerzését és szállítását.
Az előirányzatból egyéb, a katasztrófavédelmi intézkedések végrehajtásához közvetlenül kapcsolódó kiadások is
fedezhetők, például:
— a katasztrófamegelőzéssel kapcsolatos tudományos tanulmányok finanszírozása,
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BIZOTTSÁG
23. CÍM — HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS POLGÁRI VÉDELEM

23 02. ALCÍM — HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, ÉLELMEZÉSI SEGÉLY ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM (folytatás)

23 02 02

(folytatás)
— a humanitárius segélyműveletekkel kapcsolatban használandó sürgősségi árukészletek és felszerelések összeállítása,
— katasztrófaelhárítási projektek előkészítéséhez és végrehajtásához szükséges technikai segítségnyújtás, különösen a
helyszínen lévő egyéni szakértők szerződéseivel összefüggő költségek, valamint a Humanitárius Segítségnyújtás és
Polgári Védelem Főigazgatósága a világ különböző pontjaira telepített egységeinek – előlegszámlák és a kiadások
engedélyezése által fedezett – infrastrukturális és logisztikai kiadásai fedezésére szolgáló kiadások.
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket –, valamint szervezetek vagy
természetes személyek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.
Jogalap
A humanitárius segítségnyújtásról szóló, 1996. június 20-i 1257/96/EK tanácsi rendelet (HL L 163., 1996.7.2., 1. o.).
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23. CÍM — HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS POLGÁRI VÉDELEM

23 03. ALCÍM — AZ UNIÓS POLGÁRI VÉDELMI MECHANIZMUS
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

PK

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

% 2014–
2016. évi
kifizetések

23 03

AZ UNIÓS POLGÁRI
VÉDELMI MECHANIZMUS

23 03 01

Katasztrófamegelőzés és
katasztrófavédelem

23 03 01 01

Katasztrófamegelőzés és
katasztrófavédelem az
Unióban

3

29 366 000

23 500 000

28 068 000

17 506 349

27 631 742,22

11 642 832,50

49,54

Katasztrófamegelőzés és
katasztrófavédelem
harmadik országokban

4

5 551 000

3 861 429

5 434 000

4 365 769

3 984 163,46

1 820 503,—

47,15

34 917 000

27 361 429

33 502 000

21 872 118

31 615 905,68

13 463 335,50

49,21

23 03 01 02

23 03 01. jogcímcsoport –
Részösszeg
23 03 02

Gyors és hatékony
veszélyhelyzet-reagálási
beavatkozások jelentős
katasztrófák esetén

23 03 02 01

Gyors és hatékony
veszélyhelyzet-reagálási
beavatkozások Unión
belüli jelentős katasztrófák esetén

3

1 208 000

1 000 000

1 190 000

958 779

1 080 000,—

13 750,22

1,38

Gyors és hatékony
veszélyhelyzet-reagálási
beavatkozások harmadik
országokbeli jelentős
katasztrófák esetén

4

12 000 000

15 000 000

11 500 000

8 731 537

11 403 170,—

2 369 644,44

15,80

13 208 000

16 000 000

12 690 000

9 690 316

12 483 170,—

2 383 394,66

14,90

3

p.m.

3 250 000

p.m.

8 820 769

0,—

23 03 02 02

23 03 02. jogcímcsoport –
Részösszeg
23 03 51

A polgári védelem területéhez tartozó (2014
előtti) programok és
tevékenységek lezárása

23 03 77

Kísérleti projektek és
előkészítő intézkedések

23 03 77 02

Előkészítő intézkedés –
Az Unió gyorsreagálási
képessége

2

p.m.

Kísérleti projekt - Korai
figyelmeztetőrendszer
természeti katasztrófák
esetére

3

p.m.

1 000 000

2 500 000

1 000 000

23 03 77. jogcímcsoport –
Részösszeg

p.m.

1 000 000

2 500 000

23 03. alcím – Összesen

48 125 000

47 611 429

48 692 000

23 03 77 03

p.m.

p.m.

p.m.

16 549 772,86 509,22

0,—

148 957,12

1 000 000

0,—

148 957,12

14,90

41 383 203

44 099 075,68

32 545 460,14

68,36
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BIZOTTSÁG
23. CÍM — HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS POLGÁRI VÉDELEM

23 03. ALCÍM — AZ UNIÓS POLGÁRI VÉDELMI MECHANIZMUS (folytatás)

23 03 01

Katasztrófamegelőzés és katasztrófavédelem

23 03 01 01

Katasztrófamegelőzés és katasztrófavédelem az Unióban
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

29 366 000

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

23 500 000

28 068 000

Kifizetések

17 506 349

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

27 631 742,22

Kifizetések

11 642 832,50

Megjegyzések
Az előirányzat a polgári védelem terén megvalósuló intézkedések kiadásainak fedezésére szolgál. Célja a tagállamok, az
EFTA-államok és az Unióval megfelelő megállapodást kötött tagjelölt országok által az Unióban előforduló természeti
vagy ember által okozott katasztrófákkal, ideértve a terrorcselekményekkel, technológiai, radiológiai vagy környezeti
balesetekkel, tengeri szennyezéssel és akut egészségügyi veszélyhelyzetekkel kapcsolatban tett katasztrófavédelmi és
katasztrófamegelőzési intézkedések támogatása, koordinálása és kiegészítése. Célja továbbá a tagállamok közötti
szorosabb együttműködés elősegítése a polgári védelem terén.
Különösen az alábbiakat foglalja magában:
— a tagállami kockázatelemzés és kockázatfelderítés támogatására és előmozdítására irányuló intézkedések a
megelőzés területén, például bevált gyakorlatok megosztása és a tagállamoktól a kockázatkezelési tevékenységre
vonatkozó információk összegyűjtése és terjesztése, beleértve a kölcsönös felülvizsgálatokat,
— az európai veszélyhelyzet-reagálási képesség létrehozása, amely a veszélyhelyzetek esetén a tagállamok rendelkezésére bocsátható források és eszközök készenléti képességének felel meg,
— az európai veszélyhelyzet-reagálási képesség minősítési és nyilvántartásba-vételi eljárásának kidolgozása és irányítása. Ennek része a képességcélok és a minőségi követelmények kidolgozása is,
— az európai veszélyhelyzet-reagálási képesség reagálási képességekkel kapcsolatos jelentős hiányosságainak feltárása
és a szükséges képességek kidolgozásának támogatása,
— veszélyhelyzet esetén a segítségnyújtáshoz a tagállamokban rendelkezésre álló beavatkozási szakértők, egységek és
egyéb segítségnyújtási módok azonosítása,
— képzett tagállami szakértőkből álló hálózat létrehozása és fenntartása a Veszélyhelyzet-reagálási Koordinációs
Központ (ERCC) központi szintű támogatására a monitoringgal, tájékoztatással és koordinációval összefüggő
feladatok terén,
— az uniós polgári védelmi mechanizmus keretében a polgári védelmi intézkedésekből és gyakorlatokból levont
tanulságokkal foglalkozó program,
— képzési program beavatkozási csapatok, külső munkatársak és szakértők számára az uniós beavatkozások során
történő eredményes részvételhez szükséges eszközök és ismeretek biztosítására, és egységes európai segítségnyújtási
kultúra kialakítására,
— a polgári védelem és a veszélyhelyzet-kezelés terén dolgozók és egyéb érintett szereplők képzési központjai előtt
nyitva álló képzési hálózat irányítása az uniós és a nemzetközi polgári védelmi képzésekkel kapcsolatos iránymutatás biztosítása céljából,
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BIZOTTSÁG
23. CÍM — HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS POLGÁRI VÉDELEM

23 03. ALCÍM — AZ UNIÓS POLGÁRI VÉDELMI MECHANIZMUS (folytatás)

23 03 01

(folytatás)

23 03 01 01

(folytatás)
— gyakorló program irányítása, többek között törzsvezetési gyakorlatok, teljes körű gyakorlatok és polgári védelmi
modulokkal kapcsolatos gyakorlatok az interoperabilitás tesztelésére, a polgári védelmi tisztviselők képzésére és az
egységes segítségnyújtási kultúra kialakítására,
— az uniós polgári védelem megértését, valamint információ- és tapasztalatcserét elősegítő szakértői cserék,
— veszélyhelyzetek során a tagállamokkal folytatott információcserét megkönnyítő információs és kommunikációs
(ikt-) rendszerek, különösen a CECIS (veszélyhelyzet kezelésére szolgáló közös kommunikációs és tájékoztatási
rendszer) a hatékonyság javítására és az „EU minősített” adatok cseréjének megvalósítására. Ez magában foglalja a
rendszerek fejlesztési, karbantartási, működési és támogatási költségeit (hardver, szoftver és szolgáltatások).
Magában foglalja az e rendszerek alkalmazásához kapcsolódó projektirányítási, minőség-ellenőrzési, biztonsági,
dokumentációs és képzési költségeket is,
— az 1313/2013/EU határozat 4. cikke szerinti polgári védelmi modulok tanulmányozása és kidolgozása, többek
között jobb átjárhatóságuk támogatása érdekében,
— katasztrófaérzékelő és korai előrejelző rendszerek tanulmányozása és kidolgozása,
— forgatókönyv-készítés, eszközfeltérképezés és a reagálási képességek bevetésére vonatkozó tervek tanulmányozása és
kidolgozása,
— szakmai műhelyek, szemináriumok, projektek, tanulmányok és felmérések készítése, modellezés, forgatókönyvkészítés és készenlétiterv-készítés, kapacitásépítési támogatás, demonstrációs projektek, technológiatranszfer, figyelemfelkeltés, tájékoztatás, kommunikáció és nyomon követés, elemzés és értékelés,
— az uniós polgári védelmi mechanizmussal összefüggésben szükséges egyéb támogató és kiegészítő intézkedések a
katasztrófákkal szembeni magas szintű védelem megteremtése és az Unió katasztrófavédelmi felkészültségének
javítása céljából,
— az uniós polgári védelmi mechanizmusban foglalt ellenőrzések és értékelések kiadásai.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
A tagjelölt és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelölt országok által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési
rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók.
Jogalap
Az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló, 2013. december 17-i 1313/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
határozat (HL L 347., 2013.12.20., 924. o.).
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BIZOTTSÁG
23. CÍM — HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS POLGÁRI VÉDELEM

23 03. ALCÍM — AZ UNIÓS POLGÁRI VÉDELMI MECHANIZMUS (folytatás)

23 03 01

(folytatás)

23 03 01 02

Katasztrófamegelőzés és katasztrófavédelem harmadik országokban
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

5 551 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

3 861 429

Kötelezettségvállalások

5 434 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

4 365 769

Kötelezettségvállalások

3 984 163,46

Kifizetések

1 820 503,—

Megjegyzések

Az előirányzat a polgári védelem terén megvalósuló fellépések kiadásainak fedezésére szolgál. Célja a tagállamok, az
EFTA-államok, a csatlakozó országok és az Unióval megfelelő megállapodást kötött tagjelölt országok és potenciális
tagjelöltek által a harmadik országokban előforduló természeti vagy ember által okozott katasztrófákkal, ideértve a
terrorcselekményekkel, technológiai, radiológiai vagy környezeti balesetekkel, tengeri szennyezéssel és akut egészségügyi
veszélyhelyzetekkel kapcsolatban tett katasztrófavédelmi és katasztrófaelhárítási intézkedések támogatása, koordinálása
és kiegészítése. Különösen szakértőknek katasztrófák esetén harmadik országok katasztrófavédelmi és -elhárítási
szükségleteinek felmérése céljából történő mozgósítását, és az ilyen szakértőknek nyújtott alapvető logisztikai támogatást fedezi.

Egyúttal pénzügyi támogatást biztosít az 1313/2013/EU határozat 21. és 22. cikke szerinti bizonyos intézkedésekhez
az uniós polgári védelmi mechanizmusban részt nem vevő tagjelölt országok és az európai szomszédságpolitika alá
tartozó országok részére az Előcsatlakozási Támogatási Eszközből és az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközből
rendelkezésre álló források kiegészítéseképpen.

Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

A tagjelölt és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel céljából
adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési
rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók.

Jogalap

Az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló, 2013. december 17-i 1313/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
határozat (HL L 347., 2013.12.20., 924. o.).
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BIZOTTSÁG
23. CÍM — HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS POLGÁRI VÉDELEM

23 03. ALCÍM — AZ UNIÓS POLGÁRI VÉDELMI MECHANIZMUS (folytatás)

23 03 02

Gyors és hatékony veszélyhelyzet-reagálási beavatkozások jelentős katasztrófák esetén

23 03 02 01

Gyors és hatékony veszélyhelyzet-reagálási beavatkozások Unión belüli jelentős katasztrófák esetén
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

1 208 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

1 000 000

Kötelezettségvállalások

1 190 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

958 779

Kötelezettségvállalások

1 080 000,—

Kifizetések

13 750,22

Megjegyzések
Az előirányzat az Unión belüli, az uniós polgári védelmi mechanizmus keretében megvalósuló polgári védelmi
beavatkozásokkal kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál:
— a tagállamok segítése a felszereléshez és a szállítási erőforrásokhoz való hozzáférésben,
— a jelentős veszélyhelyzetekre való gyors reagálás biztosításához és a tagállamok által nyújtott szállítás kiegészítéséhez
szükséges kiegészítő szállítási erőforrások és az ezekhez kapcsolódó logisztika biztosítása,
— szakértők mozgósítása a segítségnyújtási szükségletek felmérésére és tagállamokban történő uniós segítségnyújtás
megkönnyítésére katasztrófák esetén, valamint a szakértők alapvető logisztikai támogatása,
— tagállami képzett szakértők bevetése a Veszélyhelyzet-reagálási Koordinációs Központban a központ által ellátott
monitoring, tájékoztatási és koordinációs feladatok támogatása céljából,
— bármilyen támogató és kiegészítő tevékenységek a katasztrófaelhárítás koordinációjának leghatékonyabb módon
történő elősegítése érdekében.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
A tagjelölt és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel céljából
adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési
rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók.

Jogalap
Az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló, 2013. december 17-i 1313/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
határozat (HL L 347., 2013.12.20., 924. o.).
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BIZOTTSÁG
23. CÍM — HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS POLGÁRI VÉDELEM

23 03. ALCÍM — AZ UNIÓS POLGÁRI VÉDELMI MECHANIZMUS (folytatás)

23 03 02

(folytatás)

23 03 02 02

Gyors és hatékony veszélyhelyzet-reagálási beavatkozások harmadik országokbeli jelentős katasztrófák esetén
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

12 000 000

Kifizetések

15 000 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

11 500 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

8 731 537

Kötelezettségvállalások

11 403 170,—

Kifizetések

2 369 644,44

Megjegyzések
Az előirányzat a harmadik országokbeli, az uniós polgári védelmi mechanizmus keretében megvalósuló polgári védelmi
beavatkozásokkal kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál:
— szakértők mozgósítása a segítségnyújtási szükségletek felmérésére és harmadik országokban történő európai
segítségnyújtás megkönnyítésére katasztrófák esetén,
— a tagállamok segítése a felszereléshez és a szállítási erőforrásokhoz való hozzáférésben,
— katasztrófa esetén az európai polgári védelmi segítségnyújtás biztosítása, beleértve a szállítóeszközökre vonatkozó
lényeges információk nyújtását, valamint a kapcsolódó logisztikai feladatokat is,
— harmadik országokban bekövetkezett súlyos veszélyhelyzetek esetén az Unió polgárait érintő polgári védelmi
tevékenységekkel kapcsolatos konzuli segítségnyújtás elősegítése, a tagállamok konzuli hatóságainak kérésére,
— bármilyen támogató és kiegészítő tevékenységek a katasztrófaelhárítás koordinációjának leghatékonyabb módon
történő elősegítése érdekében.
A végrehajtó partnerek lehetnek a tagállamok vagy a kedvezményezett országok hatóságai és ügynökségeik, regionális és
nemzetközi szervezetek és ezek ügynökségei, nem kormányzati szervezetek, állami és magánmegbízottak vagy egyedi
szervezetek vagy megbízottak (beleértve a tagállamok közigazgatása által delegált személyzetet), akik megfelelő szakértelemmel és tapasztalattal rendelkeznek.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
A tagjelölt és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel céljából
adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési
rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók.
Jogalap
Az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló, 2013. december 17-i 1313/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
határozat (HL L 347., 2013.12.20., 924. o.).
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A polgári védelem területéhez tartozó (2014 előtti) programok és tevékenységek lezárása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

3 250 000

Kötelezettségvállalások

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

8 820 769

Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

16 549 772,86

Megjegyzések
Az előirányzat a polgári védelmi területének programjai és tevékenységei keretében tett kötelezettségvállalások
rendezésének fedezésére szolgál. Az előirányzat a polgári védelem területén való fellépésekből és a tengeri környezetnek,
a partvidékeknek és az emberi egészségnek a véletlen vagy szándékos tengeri szennyezés veszélyeitől való védelmének
keretében folytatott tevékenységekből eredő kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó kifizetések fedezésére is szolgál.
Az előirányzat a Polgári Védelmi Pénzügyi Eszköz és az uniós polgári védelmi mechanizmus keretében harmadik
országokban végrehajtott polgári védelmi beavatkozásokhoz kapcsolódó kiadások egy részének fedezésére is szolgál.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását
és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
A tagjelölt és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel céljából
adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési
rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók.

Jogalap
A polgári védelem területén közösségi cselekvési program létrehozásáról szóló, 1999. december 9-i 1999/847/EK
tanácsi határozat (HL L 327., 1999.12.21., 53. o.).
A véletlen és a szándékos tengerszennyezés területén történő együttműködés közösségi kereteinek létrehozásáról szóló,
2000. december 20-i 2850/2000/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 332., 2000.12.28., 1. o.).
A polgári védelmi segítségnyújtási beavatkozások terén a fokozott együttműködés előmozdítását segítő közösségi
mechanizmus kialakításáról szóló, 2001. október 23-i 2001/792/EK, Euratom tanácsi határozat (HL L 297.,
2001.11.15., 7. o.).
A Polgári Védelmi Pénzügyi Eszköz létrehozásáról szóló, 2007. március 5-i 2007/162/EK, Euratom tanácsi határozat
(HL L 71., 2007.3.10., 9. o.).
A közösségi Polgári Védelmi Mechanizmus kialakításáról (átdolgozás) szóló, 2007. november 8-i 2007/779/EK,
Euratom tanácsi határozat (HL L 314., 2007.12.1., 9. o.).
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Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

23 03 77 02

Előkészítő intézkedés – Az Unió gyorsreagálási képessége
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

148 957,12

Megjegyzések
Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
23 03 77 03

Kísérleti projekt - Korai figyelmeztetőrendszer természeti katasztrófák esetére
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

1 000 000

Kötelezettségvállalások

2 500 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 000 000

Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
A - többek között az éghajlatváltozás okozta - természeti katasztrófák határokon átnyúló jellegűek. Ezért igen fontos,
hogy a gyorsreagálási tevékenységeket koordináltabb, nemzeti határokon átnyúló módon végezzék, a tudást egymással
megosszák és a tudatosságot fokozzák az állami, regionális és helyi hatóságok, illetve a polgárok körében egyaránt.
Európában több olyan kutató- és kiválósági központ van, amely már rendelkezik kapacitással arra nézve, hogy
elemezze, értékelje és figyelmeztesse az állami hatóságokat a közelgő katasztrófakockázatokra, és ezáltal megelőzze a
káreseményeket és a haláleseteket, előzetesen felkészítse az érintett lakosokat, valamint hogy az európai strukturális és
beruházási alapok (ESIF) által társfinanszírozott, a szakpolitikai célkitűzések megvalósítását szolgáló célzott
beruházások alkalmával figyelembe vegye a korai figyelmeztető információkat. Ezen túlmenően létezik az Európai
Veszélyhelyzet-reagálási Központ (az ERCC), amely a Humanitárius Segítségnyújtás és Polgári Védelem Főigazgatóságán
belül működik, és amelyet azért hoztak létre, hogy összehangolt és gyorsabb vészhelyzeti reagálást lehessen kialakítani
Európán belül és kívül egyaránt, és amely az uniós polgári védelmi mechanizmusban részt vevő 32 ország
támogatásával működik. Az ERCC jelenleg számos kulcsfontosságú európai előrejelzési és riasztási rendszer segítségével
működik, amelyek olyan információkat juttatnak el az ERCC-hez, amelyek révén az sikeresen tud reagálni a katasztrófákra. Az ERCC a természeti jelenségek - többek között az infrastruktúrákra gyakorolt, technológiai katasztrófákat
előidéző - hatásának elemzéséhez a Közös Kutatóközpont (JRC) tudományos szakértelmére épít.
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Ugyanakkor a súlyosbodó kihívások tükrében a fent leírt források és szakértelem már nem elegendőek ahhoz, hogy az
uniós gyorsreagálást az ERCC koordinálja, és hogy a jövőbeli európai sürgősségi kapacitást kezelje, mivel ehhez nagyobb
hangsúlyt kell helyezni az előrejelzésre, a tervezésre és a koordinálásra, ahelyett, hogy kizárólag a vészhelyzetekre
reagálna. A tapasztalatok azt is bizonyították, hogy a katasztrófák megelőzése és a felkészülés költséghatékonyabb, mint
az utólagos reagálás.
Nincs továbbá összehangolt jelentéstételi mechanizmus sem az ERCC, sem a tagállamok összessége felé a nemzeti
határokon átnyúló természeti csapásokra (pl. viharokra) vonatkozóan. Az egyes tagállamok többé-kevésbé saját
kapacitásaikra támaszkodnak.
Ezt az uniós kísérleti projekt a fenti kihívások kezelése, valamint annak érdekében szükséges, hogy teljes mértékben és
költséghatékony módon ki lehessen használni a tudomány és technológia vívmányait a katasztrófakockázatok kezelése
területén. A kísérleti projekt az Atlanti-óceán északkeleti részén és a Földközi-tengeren, valamint a határos tengereken
működő szökőár-előrejelző és kockázatkezelő hálózat (a NEAMTWS) tapasztalataira építene, amely öt partner
közreműködésével követi nyomon a hét minden napján és a nap összes órájában az Atlanti-óceán északkeleti része és
a Földközi-tenger, valamint a határos tengerek szökőáreseményeit, és figyelmezteti az uniós és a tagállami hatóságokat.
Az uniós kísérleti projekt célja:
— az olyan érintett európai tudományos központok azonosítása, amelyek szakértelmüket rendelkezésre bocsátanák a
katasztrófakockázat-kezelési politikák kidolgozásához és a veszélyhelyzeti műveletekhez,
— e tudományos központok között kapcsolat létesítése, és az egyes kockázatokat illetően kibővített tudományos
partnerségek létrehozása (európai uniós kiválósági központok hálózata), szükség esetén társítva azokat az Unió
közvetlen szomszédságában működő tudományos központokkal, tiszteletben tartva az uniós polgári védelmi
mechanizmusra vonatkozó jogszabályokat,
— az európai uniós kiválósági központok hálózata és az ERCC közötti, meglévő jelentéstételi űr és kapcsolathiány
áthidalása; ezt az európai uniós kiválósági központok hálózata, a Közös Kutatóközpont és az ERCC közötti irányítási
struktúra meghatározása és életbe léptetése révén lehetne elérni.
Ily módon a katasztrófákra vonatkozó információkat összehangolt módon és kellő időben továbbítanák valamennyi
érintett fél részére, amelynek nyomán - az ERCC közreműködésével - javulna a felkészültség és a reagálás mind a
tagállamok, mind az Unió szintjén. Egy ilyen hálózat létrehozásához és kiszélesítéséhez azon európai tudományos
központok széles körű részvételére van szükség, amelyek csúcstechnológiás ellenőrzési technológiákat használnak,
illetve ennek hiánya esetén finanszírozásban részesíthetők annak érdekében, hogy a megfelelő regionális lefedettséghez
szükséges korszerűsítést végrehajtsák. Ezek a központok létrehozhatnák, végrehajthatnák és tesztelhetnék a közös,
hatékony és összehangolt jelentéstételi módszert, majd kiterjeszthetnék azt Európa egy nagyobb földrajzi területére
(legalább 10 különböző országra). Egy nagy hálózat a siker előfeltétele, mivel annak figyelembe kellene vennie az egyes
katasztrófakockázatok területi eloszlását.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
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Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

23 04

AZ EU SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI ÖNKÉNTESEI
KEZDEMÉNYEZÉS

23 04 01

Az EU segítségnyújtási
önkéntesei kezdeményezés – A humanitárius válságok
kezelésére szolgáló uniós
kapacitások
megerősítése

23 04 77

Kísérleti projektek és
előkészítő intézkedések

23 04 77 01

Előkészítő intézkedés
– Európai Önkéntes
Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest

PK

Kötelezettségvállalások

4

16 885 000 13 200 000 13 868 000 10 078 812

4

23 04. alcím –
Összesen

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

12 148 000,—

0,—

p.m.

p.m.

p.m.

688 366

0,—

719 279,09

p.m.

p.m.

p.m.

688 366

0,—

719 279,09

16 885 000 13 200 000 13 868 000 10 767 178

12 148 000,—

719 279,09

23 04 77. jogcímcsoport –
Részösszeg

23 04 01

2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

% 2014–
2016. évi
kifizetések

0

5,45

Az EU segítségnyújtási önkéntesei kezdeményezés – A humanitárius válságok kezelésére szolgáló uniós kapacitások
megerősítése
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

16 885 000

Kifizetések

13 200 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

13 868 000

Kifizetések

10 078 812

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

12 148 000,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtestre (az „EU segítségnyújtási önkéntesei”
kezdeményezésre) vonatkozó végrehajtás fedezésére szolgál.
Az EU segítségnyújtási önkéntesei kezdeményezés célja az, hogy hozzájáruljon a szükségleteken alapuló uniós humanitárius segítségnyújtási kapacitás erősítéséhez, amelynek célja az élet védelme, az emberi szenvedés megelőzése és
enyhítése, valamint az emberi méltóság megőrzése, továbbá – különösen a katasztrófákra való felkészülés, a katasztrófakockázatok csökkentése, valamint a kárenyhítés, helyreállítás és fejlesztés közötti kapcsolat megerősítése révén – a
sérülékeny vagy katasztrófa sújtotta harmadik országbeli közösségek kapacitásának és ellenálló képességének növelése.
Ez a célkitűzés az Unió értékeit és a rászoruló emberek iránti szolidaritását kifejező és az uniós polgárság szellemiségét
láthatóan előmozdító EU segítségnyújtási önkéntesek együttes hozzájárulása által jelentett hozzáadott érték révén
valósul meg.
Az előirányzat a következő intézkedések és kiadási tételek fedezésére szolgál:
— az önkéntesjelöltekre és az EU segítségnyújtási önkénteseire vonatkozó előírások és eljárások kidolgozása és
fenntartása,
— küldő és fogadó szervezetek számára akkreditációs mechanizmus kidolgozása és fenntartása,
— az önkéntesjelöltek azonosítása és kiválasztása,
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23 04 01
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— az önkéntesjelölteknek szóló képzési program létrehozása, valamint a képzések és tanulószerződéses gyakorlati
képzések támogatása,
— az EU segítségnyújtási önkéntesei adatbázisának létrehozása, fenntartása és frissítése,
— az EU segítségnyújtási önkénteseinek kiküldése a harmadik országbeli humanitárius segítségnyújtás támogatása és
kiegészítése céljából,
— fogadó szervezetek kapacitásépítése,
— az EU segítségnyújtási önkéntesei kezdeményezés hálózatának létrehozása és irányítása,
— kommunikáció és tudatosítás,
— az EU segítségnyújtási önkéntesei kezdeményezés elszámoltathatóságát, átláthatóságát és eredményességét fokozó
kiegészítő tevékenységek.
A tagállamok és harmadik országok – beleértve mindkét esetben állami szerveiket –, valamint szervezetek vagy
természetes személyek által az uniós finanszírozású és a nevükben a Bizottság által irányított bizonyos külső támogatási
projektekhez vagy programokhoz adott pénzügyi hozzájárulásokból származó jövedelemből további előirányzatok
nyújthatók. A bevételi kimutatás 6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő e hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke
(2) bekezdésének b) pontja szerint címzett bevételnek minősülnek. Az igazgatási támogatási kiadások költségvetési
sorba bevezetett összegeket – a költségvetési rendelet 187. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül – minden operatív
program esetében a hozzájárulási megállapodás határozza meg, azzal, hogy az összegek átlagosan egyik alcím esetében
sem haladják meg a kapcsolódó programra vonatkozó hozzájárulások 4 %-át.
Jogalap
Az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest létrehozásáról (az „EU segítségnyújtási önkéntesei”
kezdeményezés) szóló, 2014. április 3-i 375/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 122., 2014.4.24.,
1. o.).
Az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest létrehozásáról (az „EU segítségnyújtási önkéntesei”
kezdeményezés) szóló 375/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok
megállapításáról szóló, 2014. november 20-i 1244/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (HL L 334.,
2014.11.21., 52. o.).
Az önkéntesjelöltekre és az uniós segítségnyújtási önkéntesekre vonatkozó előírások meghatározásáról szóló, 2014.
október 24-i 1398/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (HL L 373., 2014.12.31., 8. o.).

23 04 77

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

23 04 77 01

Előkészítő intézkedés – Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

688 366

Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

719 279,09
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BIZOTTSÁG
23. CÍM — HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS POLGÁRI VÉDELEM

23 04. ALCÍM — AZ EU SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI ÖNKÉNTESEI KEZDEMÉNYEZÉS (folytatás)

23 04 77

(folytatás)

23 04 77 01

(folytatás)
Megjegyzések
Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
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24. CÍM
A CSALÁS ELLENI KÜZDELEM
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24. CÍM — A CSALÁS ELLENI KÜZDELEM

24. CÍM
A CSALÁS ELLENI KÜZDELEM
Az előirányzatok (2016 és 2015) és az egyenleg (2014) általános összegzése
Cím
Alcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

24 01

A „CSALÁS ELLENI KÜZDELEM”
SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL
KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK

59 055 000

59 055 000

57 746 000

57 746 000

55 695 715,65

55 695 715,65

24 02

AZ EURÓPAI UNIÓ PÉNZÜGYI
ÉRDEKEINEK VÉDELME
TERÜLETÉN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK ELŐMOZDÍTÁSA
(HERCULE III)

14 542 300

20 100 000

14 067 100

12 385 254

13 677 700,—

11 935 042,35

CSALÁS ELLENI INFORMÁCIÓS
RENDSZER (AFIS)

6 629 000

6 500 000

6 921 700

5 226 647

6 399 117,44

6 606 762,52

24. cím – Összesen

80 226 300

85 655 000

78 734 800

75 357 901

75 772 533,09

74 237 520,52

24 04
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24. CÍM — A CSALÁS ELLENI KÜZDELEM

24. CÍM
A CSALÁS ELLENI KÜZDELEM

24 01. ALCÍM — A „CSALÁS ELLENI KÜZDELEM” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

24 01

A „CSALÁS ELLENI KÜZDELEM”
SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL
KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK

24 01 07

Európai Csalás Elleni Hivatal
(OLAF)

PK

2016. évi előirányzatok

5,2

24 01. alcím – Összesen

24 01 07

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

59 055 000

57 746 000

55 695 715,65

94,31

59 055 000

57 746 000

55 695 715,65

94,31

Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF)
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

59 055 000

2015. évi előirányzatok

57 746 000

2014. évi teljesítés

55 695 715,65

Megjegyzések
Az előirányzat az intézményközi hálózaton belüli csalás elleni küzdelem érdekében az Európai Csalás Elleni Hivatallal
(OLAF) (az OLAF uniós küldöttségeken foglalkoztatott munkatársait is beleértve) kapcsolatos kiadások fedezésére
szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésével összhangban a címzett bevétel becsült összege 20 000 EUR.
A 883/2013/EU rendelet 18. cikkének rendelkezései szerint a Felügyelőbizottság és annak titkársága számára
elkülönített előirányzatokat, valamint a Felügyelőbizottság titkárságának létszámtervét az OLAF költségvetésében,
illetve létszámtervében kell feltüntetni. Mindazonáltal az átláthatóság érdekében be lehet azonosítani az OLAF
költségvetésének keretében a Felügyelőbizottság rendelkezésére bocsátott eszközöket. A titkárság 7 állandó álláshelyet
tartalmazó létszámterve, valamint az egy szerződéses alkalmazottra vonatkozó költségvetési juttatás alapján a
Felügyelőbizottság működésére 2015-ben tervezett előirányzatok hozzávetőleg 1 200 000 EUR-ra emelkednének. Ez
az összeg a Felügyelőbizottság következőkkel kapcsolatos kiadásait fedezi: személyzet, képzés, kiküldetések, belső
ülések, épületek és juttatások.
Jogalap
Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) létrehozásáról szóló, 1999. április 28-i 1999/352/EK, ESZAK, Euratom
bizottsági határozat (HL L 136., 1999.5.31., 20. o.) és különösen annak 4. cikke és 6. cikkének (3) bekezdése.
Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. szeptember 11-i
883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 248., 2013.9.18., 1. o.).
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BIZOTTSÁG
24. CÍM — A CSALÁS ELLENI KÜZDELEM

24 02. ALCÍM — AZ EURÓPAI UNIÓ PÉNZÜGYI ÉRDEKEINEK VÉDELME TERÜLETÉN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK ELŐMOZDÍTÁSA
(HERCULE III)
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK

Kötelezettségvállalások

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

13 677 700,—

24 02

AZ EURÓPAI UNIÓ
PÉNZÜGYI ÉRDEKEINEK
VÉDELME TERÜLETÉN
VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK
ELŐMOZDÍTÁSA
(HERCULE III)

24 02 01

A csalás, a korrupció és
az Unió pénzügyi érdekeit
érintő egyéb jogellenes
tevékenységek megelőzése
és az ezek elleni küzdelem 1,1 14 542 300 19 307 530 14 067 100

5 677 724

A csalás elleni küzdelem
területén folytatott
tevékenységek lezárása

6 707 530

24 02 51

24 02. alcím – Összesen

24 02 01

1,1

p.m.

792 470

p.m.

2014. évi teljesítés

14 542 300 20 100 000 14 067 100 12 385 254

% 2014–
2016. évi
kifizetések

Kifizetések

1 646 459,91

8,53

0,— 10 288 582,44 1 298,29
13 677 700,— 11 935 042,35

59,38

A csalás, a korrupció és az Unió pénzügyi érdekeit érintő egyéb jogellenes tevékenységek megelőzése és az ezek elleni
küzdelem
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

14 542 300

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

19 307 530

Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

14 067 100

5 677 724

Kötelezettségvállalások

13 677 700,—

Kifizetések

1 646 459,91

Megjegyzések
Az előirányzat a 250/2014/EU rendelet 8. cikkében felsorolt intézkedések fedezésére szolgál.
A 250/2014/EU rendelet 7. cikkének (2) bekezdésében felsorolt részt vevő országok által az uniós programokban való
részvétel céljából adott hozzájárulásokból eredő, a bevételkimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke szerint további előirányzatok nyújthatók.
Jogalap
Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme területén végzett tevékenységek előmozdítására irányuló program
(Hercule III program) létrehozásáról és a 804/2004/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i
250/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 84., 2014.3.20., 6. o.) és különösen annak 4. cikke.
24 02 51

A csalás elleni küzdelem területén folytatott tevékenységek lezárása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

792 470

Kötelezettségvállalások

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

6 707 530

Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

10 288 582,44
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BIZOTTSÁG
24. CÍM — A CSALÁS ELLENI KÜZDELEM

24 02. ALCÍM — AZ EURÓPAI UNIÓ PÉNZÜGYI ÉRDEKEINEK VÉDELME TERÜLETÉN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK ELŐMOZDÍTÁSA
(HERCULE III) (folytatás)

24 02 51

(folytatás)
Megjegyzések
Az előirányzat a Hercule II program keretében az Unió pénzügyi érdekeinek védelmére – beleértve a cigarettacsempészet és -hamisítás megelőzését és az ezek elleni küzdelmet is – szervezett fellépések és tevékenységek megvalósítási
költségeinek fedezésére szolgál.
A tagjelölt országok és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételkimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési
rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja alapján további előirányzatok nyújthatók.
Jogalap
Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek a csalással és más szabálytalanságokkal szembeni védelmét célzó, a
Bizottság által végrehajtott helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról szóló, 1996. november 11-i 2185/96/Euratom,
EK tanácsi rendelet (HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).
Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló, 1999. május 25-i 1073/1999/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 136., 1999.5.31., 1. o.).
Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló, 1999. május 25-i 1074/1999/Euratom
tanácsi rendelet (HL L 136., 1999.5.31., 8. o.).
A Közösség pénzügyi érdekeinek védelme területén végzett tevékenységek előmozdítására irányuló közösségi cselekvési
program (Hercule program) létrehozásáról szóló, 2004. április 21-i 804/2004/EK európai parlamenti és tanácsi
határozat (HL L 143., 2004.4.30., 9. o.).
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24. CÍM — A CSALÁS ELLENI KÜZDELEM

24 04. ALCÍM — CSALÁS ELLENI INFORMÁCIÓS RENDSZER (AFIS)
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK

24 04

CSALÁS ELLENI
INFORMÁCIÓS
RENDSZER (AFIS)

24 04 01

A kölcsönös vámügyi
segítségnyújtás támogatása és a szabálytalanságok tagállamok
általi bejelentéséhez
biztonságos elektronikus
kommunikációs
eszközök előmozdítása
1,1

24 04 51

Az előző Csalás Elleni
Információs Rendszer
(AFIS) lezárása
24 04. alcím –
Összesen

24 04 01

1,1

Kötelezettségvállalások

6 629 000

p.m.
6 629 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

6 500 000

6 921 700

p.m.

p.m.

6 500 000

6 921 700

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

%
2014–2016.
évi
kifizetések

Kifizetések

4 965 315

6 399 117,44

3 084 730,36

261 332

0,—

3 522 032,16

5 226 647

6 399 117,44

6 606 762,52

47,46

101,64

A kölcsönös vámügyi segítségnyújtás támogatása és a szabálytalanságok tagállamok általi bejelentéséhez
biztonságos elektronikus kommunikációs eszközök előmozdítása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

6 629 000

6 500 000

Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

6 921 700

4 965 315

Kötelezettségvállalások

6 399 117,44

Kifizetések

3 084 730,36

Jogalap
A tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről szóló,
1997. március 13-i 515/97/EK tanácsi rendelet (HL L 82., 1997.3.22., 1. o.) és különösen annak 23. cikke.

24 04 51

Az előző Csalás Elleni Információs Rendszer (AFIS) lezárása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

261 332

Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

3 522 032,16

Megjegyzések
Az előirányzat a Csalás Elleni Információs Rendszer (AFIS) által támogatott fellépések lezárásához kapcsolódó költségek
fedezésére szolgál.
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BIZOTTSÁG
24. CÍM — A CSALÁS ELLENI KÜZDELEM

24 04. ALCÍM — CSALÁS ELLENI INFORMÁCIÓS RENDSZER (AFIS) (folytatás)

24 04 51

(folytatás)
Jogalap
A tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről szóló,
1997. március 13-i 515/97/EK tanácsi rendelet (HL L 82., 1997.3.22., 1. o.) és különösen annak 23. cikke.
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25. CÍM
BIZOTTSÁGI SZAKPOLITIKAI KOORDINÁCIÓ ÉS JOGI TANÁCSADÁS
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BIZOTTSÁG
25. CÍM — BIZOTTSÁGI SZAKPOLITIKAI KOORDINÁCIÓ ÉS JOGI TANÁCSADÁS

25. CÍM
BIZOTTSÁGI SZAKPOLITIKAI KOORDINÁCIÓ ÉS JOGI TANÁCSADÁS
Az előirányzatok (2016 és 2015) és az egyenleg (2014) általános összegzése
Cím
Alcím

25 01

25 02

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

A „BIZOTTSÁGI SZAKPOLITIKAI KOORDINÁCIÓ ÉS JOGI
TANÁCSADÁS” SZAKPOLITIKAI
TERÜLETTEL KAPCSOLATOS
IGAZGATÁSI KIADÁSOK
KAPCSOLATOK A CIVIL
TÁRSADALOMMAL,
NYITOTTSÁG ÉS TÁJÉKOZTATÁS
25. cím – Összesen

Kötelezettségvállalások

206 099 587

—
206 099 587

Kifizetések

205 749 587

—
205 749 587

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

191 983 721

—
191 983 721

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

191 983 721 198 336 843,34 198 525 361,10

—

0,—

763 822,88

191 983 721 198 336 843,34 199 289 183,98
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25. CÍM
BIZOTTSÁGI SZAKPOLITIKAI KOORDINÁCIÓ ÉS JOGI TANÁCSADÁS

25 01. ALCÍM — A „BIZOTTSÁGI SZAKPOLITIKAI KOORDINÁCIÓ ÉS JOGI TANÁCSADÁS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL
KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

Az 1., 2., 3. és 5. jogcímcsoport részletezése a(z) XX 01. fejezetben található.
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

25 01

A „BIZOTTSÁGI SZAKPOLITIKAI
KOORDINÁCIÓ ÉS JOGI
TANÁCSADÁS” SZAKPOLITIKAI
TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

25 01 01

A „Bizottsági szakpolitikai koordináció
és jogi tanácsadás” szakpolitikai
területen foglalkoztatott tisztviselőkkel
és ideiglenes alkalmazottakkal
kapcsolatos kiadások

PK Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

25 01 01 01 Tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások
5,2 154 522 190 154 522 190 140 968 887 140 968 887 145 632 060,03 145 632 060,03

25 01 01 03 Az intézmény tagjainak bérei, juttatásai
és kifizetései

5,2

25 01 01. jogcímcsoport – Részösszeg

25 01 02

9 939 000

9 939 000

9 980 000

9 980 000

10 317 463,08

% 2014–
2016. évi
kifizetések

94,25

10 317 463,08

103,81

164 461 190 164 461 190 150 948 887 150 948 887 155 949 523,11 155 949 523,11

94,82

A „Bizottsági szakpolitikai koordináció
és jogi tanácsadás” szakpolitikai
területen foglalkoztatott külső
munkatársakkal kapcsolatos és egyéb
igazgatási kiadások

25 01 02 01 Külső munkatársak

5,2

6 365 994

6 365 994

6 368 382

6 368 382

5 768 507,86

5 768 507,86

90,61

25 01 02 03 Szaktanácsadók

5,2

869 000

869 000

1 165 000

1 165 000

1 090 000,—

1 090 000,—

125,43

25 01 02 11 Egyéb igazgatási kiadások

5,2

12 491 630

12 491 630

12 710 895

12 710 895

13 340 943,92

13 340 943,92

106,80

25 01 02 13 Az intézmény tagjainak egyéb igazgatási
kiadásai
5,2

3 950 000

3 950 000

3 950 000

3 950 000

3 752 868,23

3 752 868,23

95,01

23 676 624

23 676 624

24 194 277

24 194 277

23 952 320,01

23 952 320,01

101,16

25 01 02. jogcímcsoport – Részösszeg
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BIZOTTSÁG
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25 01. ALCÍM — A „BIZOTTSÁGI SZAKPOLITIKAI KOORDINÁCIÓ ÉS JOGI TANÁCSADÁS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL
KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím
25 01 03

25 01 07

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK Kötelezettségvállalások

A „Bizottsági szakpolitikai koordináció
és jogi tanácsadás” szakpolitikai
terület információs és kommunikációs
technológiai eszközökkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásai
5,2

Kifizetések

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

% 2014–
2016. évi
kifizetések

9 861 773

9 861 773

8 949 557

8 949 557

10 514 653,74

10 514 653,74

106,62

A jogalkotás minősége – Az unós jog
kodifikálása

5,2

300 000

300 000

500 000

500 000

100 000,—

100 000,—

33,33

25 01 08

Jogi tanácsadás, bírósági eljárások és
jogsértések – Jogi költségek

5,2

3 700 000

3 700 000

3 700 000

3 700 000

3 721 266,28

3 721 266,28

100,57

25 01 10

Uniós hozzájárulás az Unió történelmi
archívumainak működtetéséhez
5,2

1 405 000

1 405 000

1 556 000

1 556 000

2 304 000,—

2 304 000,—

163,99

25 01 11

Nyilvántartások és kiadványok

1 995 000

1 995 000

2 135 000

2 135 000

1 795 080,20

1 795 080,20

89,98

25 01 77

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

5,2

25 01 77 02 Előkészítő intézkedés – Intézményközi
rendszer a hosszú távú trendek azonosítására
5,2

—

—

25 01 77 03 Kísérleti projekt – Az európai polgári
kezdeményezésre vonatkozó
kampányok finanszírozása és támogatása

700 000

350 000

700 000

350 000

5,2

25 01 77. jogcímcsoport – Részösszeg
25 01. alcím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

188 517,76

p.m.

p.m.

0,—

188 517,76

53,86

206 099 587 205 749 587 191 983 721 191 983 721 198 336 843,34 198 525 361,10

96,49

25 01 01

A „Bizottsági szakpolitikai koordináció és jogi tanácsadás” szakpolitikai területen foglalkoztatott tisztviselőkkel és
ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

25 01 01 01

Tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

154 522 190

25 01 01 03

2014. évi teljesítés

140 968 887

145 632 060,03

Az intézmény tagjainak bérei, juttatásai és kifizetései
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

9 939 000

Megjegyzések
Az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— a Bizottság tagjainak alapfizetése,
— a Bizottság tagjainak lakóhelyjuttatása,

2014. évi teljesítés

9 980 000

10 317 463,08

L 48/1462
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BIZOTTSÁG
25. CÍM — BIZOTTSÁGI SZAKPOLITIKAI KOORDINÁCIÓ ÉS JOGI TANÁCSADÁS

25 01. ALCÍM — A „BIZOTTSÁGI SZAKPOLITIKAI KOORDINÁCIÓ ÉS JOGI TANÁCSADÁS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL
KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

25 01 01

(folytatás)

25 01 01 03

(folytatás)
— a Bizottság tagjainak családi juttatása, beleértve az alábbiakat:
— háztartási juttatás,
— eltartott gyermek után járó juttatás,
— iskoláztatási juttatás,
— a Bizottság tagjainak reprezentációs juttatása,
— munkáltatói hozzájárulás a Bizottság tagjainak foglalkozási ártalmak és balesetek elleni biztosításához,
— munkáltatói hozzájárulás a Bizottság korábbi tagjainak betegbiztosításához,
— szülési segélyek,
— a Bizottság valamely tagjának halála esetén:
— az elhunyt teljes fizetése a halál beálltát követő harmadik hónap végéig,
— a holttestnek az elhunyt származási helyére történő szállításának költségei,
— a javadalmazásra alkalmazott súlyozás költségei,
— a járandóságoknak a foglalkoztatás helye szerinti országtól eltérő országba átutalt részösszegénél alkalmazott
súlyozás költsége,
— a díjazás pénzügyi év során végrehajtott kiigazításának költsége.
Az előirányzat bármely olyan előirányzat figyelembevételére is szolgál, amely az alábbiak fedezéséhez válhat szükségessé:
— a Bizottság tagjainak (családtagjaikat beleértve) járó utazási költségek a szolgálatba lépéskor és az intézménytől való
eltávozáskor,
— a Bizottság tagjainak járó beilleszkedési és áttelepülési juttatások a szolgálatba lépéskor és az intézménytől való
eltávozáskor,
— a Bizottság tagjainak járó költözködési költségek a szolgálatba lépéskor és az intézménytől való eltávozáskor.

2016.2.24.
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BIZOTTSÁG
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25 01. ALCÍM — A „BIZOTTSÁGI SZAKPOLITIKAI KOORDINÁCIÓ ÉS JOGI TANÁCSADÁS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL
KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

25 01 01

(folytatás)

25 01 01 03

(folytatás)

Jogalap
A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a
Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke
elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi
rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.) és különösen annak 2., 3., 4., 4a., 4b., 5., 11. és 14. cikke.
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

25 01 02

A „Bizottsági szakpolitikai koordináció és jogi tanácsadás” szakpolitikai területen foglalkoztatott külső
munkatársakkal kapcsolatos és egyéb igazgatási kiadások

25 01 02 01

Külső munkatársak
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

6 365 994

25 01 02 03

2014. évi teljesítés

6 368 382

5 768 507,86

Szaktanácsadók
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

869 000

2014. évi teljesítés

1 165 000

1 090 000,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a szaktanácsadók díjazásának, kiküldetési költségeiknek és az intézmény baleset-biztosítási hozzájárulásának fedezésére szolgál.

Jogalap
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
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25 01. ALCÍM — A „BIZOTTSÁGI SZAKPOLITIKAI KOORDINÁCIÓ ÉS JOGI TANÁCSADÁS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL
KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

25 01 02

(folytatás)

25 01 02 11

Egyéb igazgatási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

12 491 630

25 01 02 13

2014. évi teljesítés

12 710 895

13 340 943,92

Az intézmény tagjainak egyéb igazgatási kiadásai
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

3 950 000

2014. évi teljesítés

3 950 000

3 752 868,23

Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— a kiküldetés során felmerült utazási költségek, napidíjak és kiegészítő vagy kivételes kiadások,
— a Bizottság szórakoztatási és reprezentációs kötelezettségeivel kapcsolatos kiadások (e kiadások felmerülhetnek
egyénileg, a Bizottság egyes tagjainál feladataik teljesítése közben és az intézmény tevékenységeinek részeként).
Az egyéb uniós intézmények vagy szervek és a harmadik személyek nevében fizetett kiküldetési költségek visszatérítései
címzett bevételekként állnak rendelkezésre.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésével összhangban a címzett bevétel becsült összege 20 000 EUR.

Jogalap
A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a
Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke
elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi
rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.) és különösen annak 6. cikke.
A Bizottság elnökének közleménye a biztosok magatartási kódexéről (SEC(2004) 1487).
A Bizottságnak a kollégium, az elnök vagy a biztosok által keletkeztetett szórakoztatási és reprezentációs költségeiről
szóló rendeletre vonatkozó, 2007. július 18-i C(2007) 3494 bizottsági határozat.

2016.2.24.

HU

L 48/1465

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
25. CÍM — BIZOTTSÁGI SZAKPOLITIKAI KOORDINÁCIÓ ÉS JOGI TANÁCSADÁS

25 01. ALCÍM — A „BIZOTTSÁGI SZAKPOLITIKAI KOORDINÁCIÓ ÉS JOGI TANÁCSADÁS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL
KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

25 01 03

A „Bizottsági szakpolitikai koordináció és jogi tanácsadás” szakpolitikai terület információs és kommunikációs
technológiai eszközökkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásai
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

9 861 773

25 01 07

2014. évi teljesítés

8 949 557

10 514 653,74

A jogalkotás minősége – Az unós jog kodifikálása
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

300 000

2014. évi teljesítés

500 000

100 000,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az uniós eszközök kodifikációjával és átdolgozásával kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

25 01 08

Jogi tanácsadás, bírósági eljárások és jogsértések – Jogi költségek
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

3 700 000

2014. évi teljesítés

3 700 000

3 721 266,28

Megjegyzések
Ez az előirányzat a peres eljárást megelőző és közvetítési költségek, valamint a Bizottság által tanácsadásra felkért
jogászok és egyéb szakértők szolgáltatásainak fedezésére szolgál.
Fedezi továbbá az Európai Unió Bírósága vagy más bíróságok által a Bizottsággal szemben megítélt költségeket is.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésével összhangban a címzett bevétel becsült összege 250 000 EUR.

25 01 10

Uniós hozzájárulás az Unió történelmi archívumainak működtetéséhez
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 405 000

2014. évi teljesítés

1 556 000

2 304 000,—
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25 01. ALCÍM — A „BIZOTTSÁGI SZAKPOLITIKAI KOORDINÁCIÓ ÉS JOGI TANÁCSADÁS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL
KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

25 01 10

(folytatás)
Megjegyzések
Az előirányzat az Unió történelmi archívumainak az Európai Egyetemi Intézet általi igazgatásával kapcsolatos kiadások
(személyzeti és működési költségek) fedezésére szolgál.
Jogalap
Az Európai Gazdasági Közösség és az Európai Atomenergia-közösség történelmi archívumainak a nyilvánosság számára
történő megnyitásáról szóló, 1983. február 1-jei 354/83/EGK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 43., 1983.2.15., 1. o.).
Az Európai Szén- és Acélközösség történelmi archívumainak a nyilvánosság számára történő megnyitásáról szóló,
1983. február 8-i 359/83/ESZAK bizottsági határozat (HL L 43., 1983.2.15., 14. o.).
Jogi hivatkozások
A Bizottság és a firenzei Európai Egyetemi Intézet között létrejött, 1984. december 17-én aláírt szerződés.

25 01 11

Nyilvántartások és kiadványok
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

1 995 000

2014. évi teljesítés

2 135 000

1 795 080,20

Megjegyzések
Ez az előirányzat a Bizottság eljárásokat, valamint intézményi, referencia- és egyéb hivatalos dokumentumokat
tartalmazó nyilvántartásaival és dokumentációs adatbázisaival kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál, különös tekintettel a következőkkel kapcsolatos kiadásokra:
— dokumentumok gyűjtése, elemzése és előkészítése, beleértve a szerzővel kötendő szerződéseket, valamint a
szabadúszó munkát,
— az ilyen tevékenységet támogató informatikai rendszerek kidolgozása, karbantartása és működtetése,
— adatok, dokumentációk és használati jogok gyűjtése, beleértve a megvásárlást,
— szerkesztés, többek között adatbevitel és adatkezelés, reprodukció és fordítás,
— bármilyen médiumon keresztül történő terjesztés, beleértve a nyomtatást, az internetre történő feltételt, a
megosztást és a tárolást,
— a szóban forgó szövegek és dokumentumok reklámozása.

2016.2.24.

HU

L 48/1467

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
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25 01. ALCÍM — A „BIZOTTSÁGI SZAKPOLITIKAI KOORDINÁCIÓ ÉS JOGI TANÁCSADÁS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL
KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

25 01 77

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

25 01 77 02

Előkészítő intézkedés – Intézményközi rendszer a hosszú távú trendek azonosítására
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

—

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

188 517,76

Megjegyzések
A jogcím az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
25 01 77 03

Kísérleti projekt – Az európai polgári kezdeményezésre vonatkozó kampányok finanszírozása és támogatása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

700 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

350 000

Megjegyzések
Az európai polgári kezdeményezésről szóló, 2011. február 16-i 211/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 65., 2011.3.11., 1. o.) hatálybalépése után három évvel az egyik legjelentősebb feltárt hiányosság az olyan
kommunikációs kampányok kidolgozásához nyújtott uniós támogatás hiánya volt, amelyek célja a polgárok európai
polgári kezdeményezésekben való részvételének fokozása. Ez a kísérleti projekt az európai polgári kezdeményezési
eszköz előmozdítását célzó kampányok támogatására szolgál, korlátozott mértékű (maximum 2 000 EUR) magvető
finanszírozást biztosítva a Bizottság által hivatalosan regisztrált valamennyi európai polgári kezdeményezés szervezési
költségeinek támogatására az aláírásgyűjtő kampány idejére (jelenleg 1 év).
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
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25 02. ALCÍM — KAPCSOLATOK A CIVIL TÁRSADALOMMAL, NYITOTTSÁG ÉS TÁJÉKOZTATÁS
2016. évi előirányzatok

Cím

Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

PK

Megnevezés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

Kifizetések

Kifizetések

—

—

—

—

0,—

93 320,45

5,2

—

—

—

—

0,—

429 287,71

25 02 04 02 Digitális kiadványok területén folyatatott
tevékenységek lezárása
5,2

—

—

—

—

0,—

241 214,72

25 02 04. jogcímcsoport – Részösszeg

—

—

—

—

0,—

670 502,43

25 02. alcím – Összesen

—

—

—

—

0,—

763 822,88

25 02

KAPCSOLATOK A CIVIL TÁRSADALOMMAL, NYITOTTSÁG ÉS TÁJÉKOZTATÁS

25 02 01

Az Unió történelmi archívumainak
területén folyatatott tevékenységek
lezárása

25 02 04

Kifizetések

Információ és kiadványok

25 02 04 01 Dokumentációs adatbázisok területén
folyatatott tevékenységek lezárása

25 02 01

5,2

Kötelezettségvállalások

%
2014–2016.
évi kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kötelezettségvállalások

Az Unió történelmi archívumainak területén folyatatott tevékenységek lezárása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

—

—

—

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

93 320,45

Megjegyzések
A jogcímcsoport az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.
Jogalap
Az Európai Gazdasági Közösség és az Európai Atomenergia-közösség történelmi archívumainak a nyilvánosság számára
történő megnyitásáról szóló, 1983. február 1-jei 354/83/EGK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 43., 1983.2.15., 1. o.).
Az Európai Szén- és Acélközösség történelmi archívumainak a nyilvánosság számára történő megnyitásáról szóló,
1983. február 8-i 359/83/ESZAK bizottsági határozat (HL L 43., 1983.2.15., 14. o.).
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdésében szereplő, a Bizottság intézményi szintű előjogaiból eredő
feladat.
Jogi hivatkozások
A Bizottság és a firenzei Európai Egyetemi Intézet közötti, 1984. december 17-én aláírt szerződés.
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25 02. ALCÍM — KAPCSOLATOK A CIVIL TÁRSADALOMMAL, NYITOTTSÁG ÉS TÁJÉKOZTATÁS (folytatás)

25 02 04

Információ és kiadványok

25 02 04 01

Dokumentációs adatbázisok területén folyatatott tevékenységek lezárása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

—

—

—

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

429 287,71

Megjegyzések
A jogcím az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.
Jogalap
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdésében szereplő, a Bizottság intézményi szintű előjogaiból eredő
feladat.
25 02 04 02

Digitális kiadványok területén folyatatott tevékenységek lezárása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

—

—

—

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

241 214,72

Megjegyzések
Az előirányzat az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.
Jogalap
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdésében szereplő, a Bizottság intézményi szintű előjogaiból eredő
feladat.
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26. CÍM
A BIZOTTSÁG IGAZGATÁSA
Az előirányzatok (2016 és 2015) és az egyenleg (2014) általános összegzése
Cím

Alcím
26 01

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

A „BIZOTTSÁG IGAZGATÁSA”
SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL
KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK
Tartalékok (40 01 40)

Kötelezettségvállalások

977 516 325

Kifizetések

977 516 325

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

960 248 573

960 248 573

1 035 673 029,47

1 035 673 029,47

3 426 739

3 426 739

980 943 064

980 943 064

960 248 573

960 248 573

1 035 673 029,47

1 035 673 029,47

9 600 000

9 100 000

10 000 000

8 615 910

9 710 158,19

9 277 554,69

26 198 000

26 153 380

26 800 000

22 926 611

25 098 681,02

24 697 824,28

26. cím – Összesen

1 013 314 325

1 012 769 705

997 048 573

991 791 094

1 070 481 868,68

1 069 648 408,44

Tartalékok (40 01 40)

3 426 739

3 426 739

1 016 741 064

1 016 196 444

997 048 573

991 791 094

1 070 481 868,68

1 069 648 408,44

26 02

MULTIMÉDIÁS GYÁRTÁS

26 03

SZOLGÁLTATÁSOK KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK, ÜZLETI VÁLLALKOZÁSOK ÉS ÁLLAMPOLGÁROK
RÉSZÉRE
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26. CÍM
A BIZOTTSÁG IGAZGATÁSA

26 01. ALCÍM — A „BIZOTTSÁG IGAZGATÁSA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

Az 1., 2., 3. és 5. jogcímcsoport részletezése a(z) XX 01. fejezetben található.
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

PK

26 01

A „BIZOTTSÁG IGAZGATÁSA”
SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL
KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK

26 01 01

A „Bizottság igazgatása” szakpolitikai területen foglalkoztatott
tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások 5,2

26 01 02

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

113 028 119

110 547 656

106 933 313,27

94,61

A „Bizottság igazgatása” szakpolitikai területen foglalkoztatott
külső munkatársakkal
kapcsolatos és egyéb igazgatási
kiadások

26 01 02 01 Külső munkatársak

5,2

6 393 407

5 761 143

7 245 856,17

113,33

26 01 02 11 Egyéb igazgatási kiadások

5,2

20 341 282

18 024 576

23 957 904,01

117,78

26 734 689

23 785 719

31 203 760,18

116,72

5,2

7 213 576

7 018 233

8 390 973,70

116,32

1,1

400 000

400 000

616 891,88

154,22

400 000

400 000

616 891,88

154,22

26 01 02. jogcímcsoport –
Részösszeg
26 01 03

26 01 04

A „Bizottság igazgatása” szakpolitikai terület információs és
kommunikációs technológiai
eszközökkel és szolgáltatásokkal
kapcsolatos kiadásai
A „Bizottság igazgatása” szakpolitikai terület tevékenységeihez és
programjaihoz kapcsolódó támogatási kiadások

26 01 04 01 Az európai közigazgatási szervek,
üzleti vállalkozások és állampolgárok közötti interoperabilitási
megoldásokhoz (ISA2) kapcsolódó
támogatási kiadások
26 01 04. jogcímcsoport –
Részösszeg
26 01 09

Kiadóhivatal

5,2

79 251 200

79 839 000

90 902 207,34

114,70

26 01 10

Az uniós jogszabályok egységes
szerkezetbe foglalása

5,2

1 400 000

1 200 000

1 629 992,51

116,43

26 01 11

Az Európai Unió Hivatalos Lapja
(L és C sorozat)

5,2

6 719 000

6 688 000

17 198 586,83

255,97

26 01 12

Az uniós jogszabályok összefoglalója

5,2

334 000

334 000

1 321 195,80

395,57
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26 01. ALCÍM — A „BIZOTTSÁG IGAZGATÁSA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

PK

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

26 01 20

Európai Személyzeti Felvételi
Hivatal

5,2

26 430 000

26 648 000

26 310 215,29

99,55

26 01 21

Személyi Juttatásokat Kezelő és
Kifizető Hivatal

5,2

37 520 000

37 025 000

43 351 867,05

115,54

26 01 22

Brüsszeli infrastruktúra és
logisztika
5,2

68 440 000

68 528 000

75 531 209,13

110,36

26 01 22 02 Épületek vásárlása és bérlése Brüsszelben
5,2

214 138 000

213 368 000

178 258 795,52

83,24

26 01 22 01 Brüsszeli Infrastrukturális és
Logisztikai Hivatal

26 01 22 03 Épületekkel kapcsolatos kiadások
Brüsszelben

5,2

75 825 000

70 893 000

88 812 918,96

117,13

26 01 22 04 Felszerelésre és bútorokra fordított
kiadások Brüsszelben

5,2

7 423 000

7 170 000

10 076 339,63

135,74

26 01 22 05 Szolgáltatások és egyéb működési
kiadások Brüsszelben

5,2

7 875 000

8 003 000

11 355 912,58

144,20

26 01 22 06 Az épületek őrzése Brüsszelben

5,2

33 000 000

31 000 000

34 430 989,27

104,34

406 701 000

398 962 000

398 466 165,09

97,98

26 01 22. jogcímcsoport –
Részösszeg
26 01 23

Luxembourgi infrastruktúra és
logisztika

26 01 23 01 Luxembourgi Infrastrukturális és
Logisztikai Hivatal

5,2

23 658 000

24 083 000

24 433 812,18

103,28

26 01 23 02 Épületek vásárlása és bérlése
Luxembourgban

5,2

35 138 000

34 234 000

39 124 986,27

111,35

26 01 23 03 Épületekkel kapcsolatos kiadások
Luxembourgban

5,2

11 489 000

16 934 000

15 978 416,76

139,08

26 01 23 04 Felszerelésre fordított kiadások
Luxembourgban

5,2

1 047 000

1 047 000

1 212 123,78

115,77

26 01 23 05 Szolgáltatások, ellátás és egyéb
működési kiadások
Luxembourgban

5,2

975 000

975 000

927 223,77

95,10

26 01 23 06 Az épületek őrzése
Luxembourgban

5,2

3 740 000

6 071 000

6 431 337,95

171,96

76 047 000

83 344 000

88 107 900,71

115,86

10 574 000

7 924 000

8 752 971,65

82,78

26 01 23. jogcímcsoport –
Részösszeg
26 01 40

Biztonság és felügyelet

5,2
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26 01. ALCÍM — A „BIZOTTSÁG IGAZGATÁSA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

26 01 60

Megnevezés

PK

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

Személyzeti politika és igazgatás

26 01 60 01 Orvosi szolgálat

5,2

4 800 000

4 840 000

6 602 382,44

137,55

26 01 60 02 Versenyeztetéssel, kiválasztással,
munkaerő-toborzással kapcsolatos
kiadások

5,2

1 770 000

1 520 000

1 486 616,11

83,99

26 01 60 04 Intézményközi együttműködés a
szociális szférában

5,2

6 958 000

7 098 000

19 118 305,97

274,77

26 01 60 06 Átmenetileg nemzeti közigazgatási
hivatalokhoz, nemzetközi szervezetekhez, illetve állami vagy
magánintézményekhez, továbbá
vállalkozásokhoz kirendelt
intézményi tisztviselők

5,2

250 000

250 000

264 000,—

105,60

26 01 60 07 Kártérítés

5,2

150 000

150 000

11 701 000,—

7 800,67

26 01 60 08 Egyéb biztosítások

5,2

60 000

59 000

58 000,—

96,67

26 01 60 09 Nyelvtanfolyamok

5,2

3 013 000

3 168 000

3 731 546,36

123,85

17 001 000

17 085 000

42 961 850,88

252,70

26 01 60. jogcímcsoport –
Részösszeg
26 01 70

Európai iskolák

26 01 70 01 Az Európai Iskolák Főtitkárának
Hivatala (Brüsszel)

5,1

9 754 550

8 991 917

10 666 962,—

109,35

26 01 70 02 Brüsszel I (Uccle)

5,1

26 317 449

21 696 942

23 926 984,75

90,92

26 01 70 03 Brüsszel II (Woluwe)

5,1

23 615 685

22 292 410

23 177 924,—

98,15

26 01 70 04 Brüsszel III (Ixelles)

5,1

23 161 915

21 981 951

21 082 363,—

91,02

26 01 70 05 Brüsszel IV (Laeken)

5,1

14 447 033

14 650 490

11 939 154,—

82,64

26 01 70 11 Luxembourg I

5,1

17 349 763

18 212 009

18 556 736,—

106,96

26 01 70 12 Luxembourg II

5,1

13 487 869

13 814 799

14 493 281,—

107,45

26 01 70 21 Mol (BE)

5,1

5 932 444

5 248 393

6 380 477,—

107,55

26 01 70 22 Frankfurt am Main (DE)

5,1

5 272 904

5 727 840

7 454 653,—

141,38

8 699 643

5 727 840

7 454 653,—

Tartalékok (40 01 40)

3 426 739

26 01 70 23 Karlsruhe (DE)

5,1

3 384 783

3 061 919

3 352 938,—

99,06

26 01 70 24 München (DE)

5,1

430 765

472 050

437 895,54

101,66

26 01 70 25 Alicante (ES)

5,1

3 834 021

4 043 390

6 541 581,—

170,62

26 01 70 26 Varese (IT)

5,1

10 503 399

10 021 616

9 396 475,—

89,46
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26 01. ALCÍM — A „BIZOTTSÁG IGAZGATÁSA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

26 01 70

Megnevezés

PK

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

(folytatás)

26 01 70 27 Bergen (NL)

5,1

4 729 748

4 455 940

4 295 411,—

90,82

26 01 70 28 Culham (UK)

5,1

5 193 778

4 210 571

5 502 522,—

105,94

26 01 70 31 Uniós hozzájárulás a 2. típusú
európai iskolákhoz

5,1

746 635

565 728

2 319 780,—

310,70

26 01 70. jogcímcsoport –
Részösszeg

168 162 741

159 447 965

169 525 137,29

100,81

Tartalékok (40 01 40)

3 426 739
171 589 480

159 447 965

169 525 137,29

26 01. alcím – Összesen

977 516 325

960 248 573

1 035 673 029,47

Tartalékok (40 01 40)

3 426 739
960 248 573

1 035 673 029,47

980 943 064

26 01 01

105,95

A „Bizottság igazgatása” szakpolitikai területen foglalkoztatott tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal
kapcsolatos kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

113 028 119

2014. évi teljesítés

110 547 656

106 933 313,27

26 01 02

A „Bizottság igazgatása” szakpolitikai területen foglalkoztatott külső munkatársakkal kapcsolatos és egyéb
igazgatási kiadások

26 01 02 01

Külső munkatársak
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

6 393 407

26 01 02 11

2014. évi teljesítés

5 761 143

7 245 856,17

Egyéb igazgatási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

20 341 282

2015. évi előirányzatok

18 024 576

2014. évi teljesítés

23 957 904,01
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26 01 03

A „Bizottság igazgatása” szakpolitikai terület információs és kommunikációs technológiai eszközökkel és
szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásai
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

7 213 576

2014. évi teljesítés

7 018 233

8 390 973,70

26 01 04

A „Bizottság igazgatása” szakpolitikai terület tevékenységeihez és programjaihoz kapcsolódó támogatási kiadások

26 01 04 01

Az európai közigazgatási szervek, üzleti vállalkozások és állampolgárok közötti interoperabilitási megoldásokhoz (ISA2)
kapcsolódó támogatási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

400 000

2014. évi teljesítés

400 000

616 891,88

Megjegyzések
Az előirányzat az e jogcím alá tartozó program vagy intézkedések céljainak eléréséhez közvetlenül kapcsolódó
tanulmányokkal, szakértői találkozókkal, tájékoztatásokkal és kiadványokkal kapcsolatos kiadások, valamint bármely
más olyan technikai és igazgatási jellegű segítségnyújtáshoz kapcsolódó kiadás fedezésére szolgál, amelyekhez nem
kapcsolódnak olyan hatósági feladatok, amelyeket a Bizottság eseti jellegű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett azért, mert a következő években a technikai segítségnyújtási hivatalok szerződései lejárnak.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
A tagjelölt országok és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók, az engedélyezett
igazgatási kiadások és a programra meghatározott teljes előirányzat összegének arányában.
Jogalap
Lásd a 26 03. alcímet.
26 01 09

Kiadóhivatal
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

79 251 200

2015. évi előirányzatok

79 839 000

2014. évi teljesítés

90 902 207,34

2016.2.24.
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26 01. ALCÍM — A „BIZOTTSÁG IGAZGATÁSA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

26 01 09

(folytatás)
Megjegyzések
Az elkülönített összeg megfelel a Kiadóhivatal számára rendelkezésre álló, az e szakaszhoz csatolt külön mellékletben
részletesen meghatározott előirányzatoknak.
A Hivatal költségkönyvelési előrejelzései alapján, az egyes intézmények számára végzett szolgáltatásainak a költsége az
alábbiak szerint alakul:
17 934 546

22,63 %

5 143 403

6,49 %

44 238 020

55,82 %

Bíróság

2 417 162

3,05 %

Számvevőszék

2 282 435

2,88 %

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

586 459

0,74 %

Régiók Bizottsága

348 705

0,44 %

Ügynökségek

4 509 393

5,69 %

Egyéb

1 791 077

2,26 %

Összesen 79 251 200

100,00 %

Európai Parlament
Tanács
Bizottság

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésével összhangban a címzett bevétel becsült összege 8 915 000 EUR.
Jogalap
Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a
Régiók Bizottsága 2009. június 26-i 2009/496/EK, Euratom határozata az Európai Unió Kiadóhivatalának szervezéséről
és működéséről (HL L 168., 2009.6.30., 41. o.).
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) és különösen annak 195–200. cikke.
26 01 10

Az uniós jogszabályok egységes szerkezetbe foglalása
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 400 000

2014. évi teljesítés

1 200 000

1 629 992,51

Megjegyzések
Az előirányzat az uniós okmányok egységes szerkezetbe foglalásával és a közvélemény számára minden formában és
minden kiadványhordozó eszközön, egységes szerkezetbe foglalt uniós okmányban, az Unió minden hivatalos nyelvén
való rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

L 48/1478

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
26. CÍM — A BIZOTTSÁG IGAZGATÁSA

26 01. ALCÍM — A „BIZOTTSÁG IGAZGATÁSA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

26 01 10

(folytatás)
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésével összhangban a címzett bevétel becsült összege 100 EUR.

Jogalap
Az 1992. decemberi edinburghi Európai Tanács következtetései (SN/456/92, az A. rész 3. melléklete, 5. o.).
Az Amszterdami Szerződéshez csatolt nyilatkozat a közösségi jogszabályok szövegezésének minőségéről.
Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a
Régiók Bizottsága 2009. június 26-i 2009/496/EK, Euratom határozata az Európai Unió Kiadóhivatalának szervezéséről
és működéséről (HL L 168., 2009.6.30., 41. o.).
A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a
Régiók Bizottságának az intelligens szabályozásról szóló kezdeményezésről, amelynek része a konszolidáció:
— Intelligens szabályozás az Európai Unióban (COM(2010) 543 végleges),
— Az uniós szabályozás célravezetősége (COM(2012) 746 final).
— Célravezető és hatásos szabályozás program (REFIT): eredmények és következő lépések (COM(2013) 685 final).
Az Európai Tanács 2013. március 14–15-i csúcstalálkozójának következtetései, amelynek alkalmával az állam- és
kormányfők hangsúlyozták, hogy az Unió egyik prioritása az uniós jog konszolidációja (EUCO 23/13).

26 01 11

Az Európai Unió Hivatalos Lapja (L és C sorozat)
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

6 719 000

2014. évi teljesítés

6 688 000

17 198 586,83

Megjegyzések
Az előirányzat az Európai Unió Hivatalos Lapja L és C sorozatának minden formában – beleértve a terjesztést,
katalogizálást, indexálást és archiválást – történő kiadása költségének a fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésével összhangban a címzett bevétel becsült összege 8 097 000 EUR.

Jogalap
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés és különösen annak 297. cikke.
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26 01 11

(folytatás)
Az Európai Gazdasági Közösség által használandó nyelvek meghatározásáról szóló, 1958. április 15-i 1. sz. tanácsi
rendelet (HL 17., 1958.10.6., 385/58. o.).
Az Európai Közösségek Hivatalos Lapjának létrehozásáról szóló, 1958. szeptember 15-i tanácsi határozat
(HL 17., 1958.10.6., 419/58. o.).
Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a
Régiók Bizottsága 2009. június 26-i 2009/496/EK, Euratom határozata az Európai Unió Kiadóhivatalának szervezéséről
és működéséről (HL L 168., 2009.6.30., 41. o.).
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
(HL L 69., 2013.3.13., 1. o.).

26 01 12

Az uniós jogszabályok összefoglalója
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

334 000

2014. évi teljesítés

334 000

1 321 195,80

Megjegyzések
Az előirányzat az uniós jogszabályok online összefoglalói előállításának, az uniós jogszabályok főbb vonatkozásainak
tömör, könnyen olvasható formában történő bemutatásának és hasonló termékek kidolgozásának a fedezésére szolgál.
Mivel az uniós jogszabályok összefoglalóinak előállítása intézményközi projekt, mind az Európai Parlamentnek, mind
pedig a Tanácsnak hozzájárulást kell biztosítania az Unió általános költségvetésének ráeső szakaszából.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésével összhangban a címzett bevétel becsült összege 666 000 EUR.

Jogalap
Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a
Régiók Bizottsága által elfogadott, az Európai Unió Kiadóhivatalának szervezéséről és működéséről szóló, 2009. június
26-i 2009/496/EK, Euratom határozat (HL L 168., 2009.6.30., 41. o.).

Jogi hivatkozások
A közösségi joganyagok és a nemzeti végrehajtási jogszabályok elektronikus terjesztéséről és a jobb hozzáférési
feltételekről szóló, 1994. június 20-i tanácsi állásfoglalás (HL C 179., 1994.7.1., 3. o.).
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26 01 12

(folytatás)
2007. december 21-i közlemény a Bizottságnak: Európáról szóló internetes kommunikáció – A polgárok bevonása
(SEC(2007) 1742).
Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 2008. október 22-i nyilatkozata: Partnerség az Európáról szóló
kommunikációért (HL C 13., 2009.1.20., 3. o.).

26 01 20

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

26 430 000

2015. évi előirányzatok

26 648 000

2014. évi teljesítés

26 310 215,29

Megjegyzések
Az elkülönített összeg megfelel az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal számára rendelkezésre álló, az e szakaszhoz
csatolt különmellékletben részletesen meghatározott előirányzatoknak.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésével összhangban a címzett bevétel becsült összege 406 000 EUR.

Jogalap
Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók
Bizottsága és az európai ombudsman 2002. július 25-i 2002/620/EK határozata az Európai Közösségek Személyzeti
Felvételi Hivatalának létrehozásáról (HL L 197., 2002.7.26., 53. o.).

26 01 21

Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

37 520 000

2015. évi előirányzatok

37 025 000

2014. évi teljesítés

43 351 867,05

Megjegyzések
Az elkülönített összeg megfelel a Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal számára rendelkezésre álló, az e
szakaszhoz csatolt külön mellékletben részletesen meghatározott előirányzatoknak.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésével összhangban a bevétel becsült összege 8 119 000 EUR.
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26 01 21

(folytatás)
Jogalap
A Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal létrehozásáról szóló, 2002. november 6-i 2003/522/EK bizottsági
határozat (HL L 183., 2003.7.22., 30. o.).

26 01 22

Brüsszeli infrastruktúra és logisztika

26 01 22 01

Brüsszeli Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

68 440 000

2015. évi előirányzatok

68 528 000

2014. évi teljesítés

75 531 209,13

Megjegyzések
Az elkülönített összeg megfelel a Brüsszeli Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal számára rendelkezésre álló, az e
szakaszhoz csatolt külön mellékletben részletesen meghatározott előirányzatoknak.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésével összhangban a címzett bevétel becsült összege 8 485 000 EUR.
Jogalap
A Brüsszeli Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal létrehozásáról szóló, 2002. november 6-i 2003/523/EK bizottsági
határozat (HL L 183., 2003.7.22., 35. o.).
26 01 22 02

Épületek vásárlása és bérlése Brüsszelben
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

214 138 000

2015. évi előirányzatok

213 368 000

2014. évi teljesítés

178 258 795,52

Megjegyzések
Az előirányzat az Unió területén belül felmerült alábbi kiadások fedezésére szolgál:
— a használt épületek vagy épületrészek bérleti díja és területbérleti díja, valamint a konferenciatermek, raktárhelyiségek, garázsok és parkolóhelyek bérleti díja,
— az épületek megvásárlásával vagy lízingjével kapcsolatos költségek,
— az épületek építése.
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26 01. ALCÍM — A „BIZOTTSÁG IGAZGATÁSA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

26 01 22

(folytatás)

26 01 22 02

(folytatás)
A közvetlen kutatás kiadásainak fedezéséhez szükséges előirányzatok a 10 01 05. jogcímcsoportban található
különböző jogcímek alatt vannak feltüntetve.
Az előirányzat az Unió területén felmerülő kiadásokat fedezi, kivéve az Unióban működő bizottsági képviseleteket,
amelyekre vonatkozóan a kiadások a 16 01 03 03. jogcím alatt vannak feltüntetve.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 76. és 82. cikke alapján az EFTA-államok által az Unió általános
költségeihez nyújtott hozzájárulásokból származó bevételekből a költségvetési rendelettel összhangban további
előirányzatok nyújthatók e költségvetési tételen. E bevétel becsült összege 453 610 EUR.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésével összhangban a címzett bevétel becsült összege 13 326 000 EUR.

Jogalap
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).
26 01 22 03

Épületekkel kapcsolatos kiadások Brüsszelben
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

75 825 000

2015. évi előirányzatok

70 893 000

2014. évi teljesítés

88 812 918,96

Megjegyzések
Az előirányzat az Unió területén belül felmerült alábbi kiadások fedezésére szolgál:
— az intézmények által igénybe vett épületekkel vagy épületrészekkel kapcsolatos biztosítási díjak fizetése,
— víz-, gáz-, elektromosáram- és fűtési díjak,
— a helyiségek, liftek, központi fűtési és légkondicionáló berendezések stb. jelenlegi szerződések alapján számított
fenntartási költségei; rendszeres takarítási költségek, beleértve a karbantartási, tisztító-, mosási és vegytisztításra
használt szerek stb. beszerzését, az újrafestés költségei, valamint a karbantartó műhelyek által használt alkatrészek és
felszerelések költségei (a 300 000 EUR-t meghaladó összegű szerződések megújítását, illetve megkötését
megelőzően, a költségek racionalizálása érdekében a Bizottságnak a szerződéses feltételekkel [ár, választott
devizanem, indexálás, időtartam és egyéb] kapcsolatban a többi intézménnyel is konzultálnia kell arról, hogy azok
milyen feltételekkel kötötték meg a hasonló jellegű szerződéseket),
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— a hulladék szelektív kezelésével, tárolásával és elhelyezésével kapcsolatos költségek,
— az épületek felújítása, pl. a felosztás megváltoztatása, a technikai berendezések megváltoztatása és más speciális
munkák, pl. zárjavítás, elektromos berendezések, vízvezeték javítása, festés, padlóburkolás stb., valamint a berendezésekhez kapcsolódó kábelezés megváltoztatásával járó költségek és a szükséges felszerelés költségei (a
300 000 EUR-t meghaladó összegű szerződések megújítását, illetve megkötését megelőzően, a költségek racionalizálása érdekében a Bizottságnak a szerződéses feltételekkel [ár, választott devizanem, indexálás, időtartam és egyéb]
kapcsolatban a többi intézménnyel is konzultálnia kell arról, hogy azok milyen feltételekkel kötötték meg a hasonló
jellegű szerződéseket),
— a dolgozók munkahelyi egészségvédelmével és biztonságával kapcsolatos költségek, különösen a tűzvédelmi
felszerelések megvásárlásával, bérlésével és karbantartásával járó költségek, a tűzjelzők cseréjével és a hatósági
ellenőrzésekkel járó költségek (a 300 000 EUR-t meghaladó összegű szerződések megújítását, illetve megkötését
megelőzően, a költségek racionalizálása érdekében a Bizottságnak a szerződéses feltételekkel [ár, választott
devizanem, indexálás, időtartam és egyéb] kapcsolatban a többi intézménnyel is konzultálnia kell arról, hogy azok
milyen feltételekkel kötötték meg a hasonló jellegű szerződéseket),
— az épületek fogyatékkal élő és/vagy csökkent mozgásképességű személyek általi megközelíthetősége vizsgálatának
lefolytatásával, valamint e vizsgálatok nyomán az épületek minden látogató számára biztosított teljes megközelíthetőségéhez szükséges kiigazítások elvégzésével kapcsolatos költségek,
— az épületek megvásárlását, bérlését vagy építését megelőző jogi, pénzügyi és műszaki konzultációk díjai,
— egyéb, az épületekkel összefüggő kiadások, különösen a több bérlő által használt épületek üzemeltetési költségei, a
helyiségek felügyeletének költségei és a közművek díjai (utca takarítása és karbantartása, hulladék összegyűjtése stb.),
— a helyiségekkel kapcsolatos nagyobb felújítások műszaki tanácsadásának díjai.
A kutatási kiadások fedezéséhez szükséges előirányzatok a 10 01 05. jogcímcsoportban található különböző jogcímek
alatt vannak feltüntetve.
Az előirányzat az Unió területén felmerülő kiadásokat fedezi, kivéve az Unióban működő bizottsági képviseleteket,
amelyekre vonatkozóan a kiadások a 16 01 03 03. jogcím alatt vannak feltüntetve.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 76. és 82. cikke alapján az EFTA-államok által az Unió általános
költségeihez nyújtott hozzájárulásokból származó bevételekből a költségvetési rendelettel összhangban további
előirányzatok nyújthatók e költségvetési tételen. E bevétel becsült összege 160 620 EUR.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésével összhangban a címzett bevétel becsült összege 10 643 800 EUR.

Jogalap
A munkavállalók munkahelyi egészségvédelmének és biztonságának javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről
szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv (HL L 183., 1989.6.29., 1. o.).
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A képernyő előtt végzett munka biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről szóló, 1990. május 29-i 90/
270/EGK tanácsi irányelv (ötödik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében)
(HL L 156., 1990.6.21., 14. o.).
Az európai ombudsman 2007. július 4-i határozata a hivatalból indított OI/3/2003/JMA számú, az Európai Bizottságra
vonatkozó vizsgálatról.
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

26 01 22 04

Felszerelésre és bútorokra fordított kiadások Brüsszelben
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

7 423 000

2014. évi teljesítés

7 170 000

10 076 339,63

Megjegyzések
Az előirányzat az Unió területén belül felmerült alábbi kiadások fedezésére szolgál:
— a műszaki felszerelések és berendezések megvásárlásával, bérlésével vagy lízingjével, karbantartásával, javításával,
beszerelésével és felújításával járó költségek és különösen:
— dokumentumok bármely formában (papír, elektronikus média stb.) történő elkészítésére, reprodukálására és
archiválására szolgáló berendezések (beleértve a fénymásoló gépeket is),
— audiovizuális, könyvtári és tolmácsberendezések (a szinkrontolmácsolási berendezésekhez szükséges fülkék,
headsetek és kapcsolóegységek),
— konyhai felszerelések és éttermi berendezések,
— az épület-karbantartó műhelyek működéséhez szükséges különféle szerszámok,
— a fogyatékkal élő tisztviselők számára szükséges felszerelések,
— az ilyen felszerelésekkel kapcsolatos vizsgálatok, dokumentáció és képzés (a 300 000 EUR-t meghaladó összegű
szerződések megújítását, illetve megkötését megelőzően, a költségek racionalizálása érdekében a Bizottságnak a
szerződéses feltételekkel [ár, választott devizanem, indexálás, időtartam és egyéb] kapcsolatban a többi intézménnyel is konzultálnia kell arról, hogy azok milyen feltételekkel kötötték meg a hasonló jellegű szerződéseket),
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— járművek vásárlása, bérlése, fenntartása és javítása, különösen:
— új járművek vásárlása, beleértve legalább egy darab, csökkent mozgásképességű személyek szállítására alkalmas
járművet,
— olyan járművek cseréje, amelyek az adott évben elérik azt az összes megtett kilométer-mennyiséget, amely
indokolttá teszi a cserét,
— rövid vagy hosszú távú autóbérlés költsége, ha az igények meghaladják a rendelkezésre álló járműállomány
kapacitását, vagy ha a járműállomány nem elégíti ki a csökkent mozgásképességű utasok igényeit,
— a hivatali járművek karbantartásával, javításával és biztosításával járó költségek (üzemanyag, különféle olajok,
gumik, gumibelsők, egyéb felszerelések, alkatrészek, szerszámok stb.),
— különféle típusú biztosítások (különösen a kötelező biztosítások és a lopás elleni biztosítások), valamint a
költségvetési rendelet 84. cikkében hivatkozott biztosítási költségek,
— bútorok vásárlását, bérlését, karbantartását és javítását és különösen:
— az irodabútorok és speciális bútorok vásárlását, beleértve az ergonómiai bútorokat, az archívumok polcrendszereit stb.,
— az elhasználódott és tönkrement bútor cseréjét,
— a könyvtárak speciális berendezéseinek beszerzéseit (kartotékrendszerek, polcrendszer, katalógusegységek stb.),
— bútorok bérlését,
— bútorok karbantartási és javítási költségei (a 300 000 EUR-t meghaladó összegű szerződések megújítását, illetve
megkötését megelőzően, a költségek racionalizálása érdekében a Bizottságnak a szerződéses feltételekkel [ár,
választott devizanem, indexálás, időtartam és egyéb] kapcsolatban a többi intézménnyel is konzultálnia kell
arról, hogy azok milyen feltételekkel kötötték meg a hasonló jellegű szerződéseket),
— a munkahelyi berendezésekkel kapcsolatos kiadások és különösen:
— a kézbesítők és a gépkocsivezetők egyenruháit,
— a munkaruhák beszerzését és tisztítását a műhelyek személyzete és az olyan személyzet számára, akiknek
munkavégzéskor a rossz vagy hideg idő, a szokásosnál nagyobb igénybevétel és szennyezés miatt
védőfelszerelésben kell dolgozniuk,
— a 89/391/EGK és a 90/270/EGK irányelv alapján szükséges felszerelés megvásárlásával vagy költségtérítésével
járó kiadásokat,
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— jegyvásárlás (vonaljegy és ún. „business pass”), ingyenes hozzáférés a bizottsági épületek közötti, illetve a bizottsági
és nyilvános épületek (pl. repülőtér) közötti mobilitást célzó tömegközlekedési járatokhoz, kerékpár-szolgáltatás és
tömegközlekedés igénybevételét, valamint a bizottsági személyzet mobilitását ösztönző minden egyéb eszköz, a
szolgálati gépkocsik kivételével,
— a protokolláris vendéglátási tevékenységek keretében az alapanyag beszerzésére fordított kiadások.
A kutatási kiadások fedezéséhez szükséges előirányzatok az érintett címek 01 05. jogcímcsoportjában található
különböző jogcímek alatt vannak feltüntetve.
Az előirányzat az Unió területén felmerülő kiadásokat fedezi, kivéve az Unióban működő bizottsági képviseleteket,
amelyekre vonatkozóan a kiadások a 16 01 03 03. jogcím alatt vannak feltüntetve.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésével összhangban a címzett bevétel becsült összege 1 599 800 EUR.
A tömegközlekedési bérletek árának megtérítésére fordítandó külön előirányzat létrehozása csekély, de alapvető
fontosságú eszköz az uniós intézmények szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére irányuló elkötelezettség
megerősítéséhez, összhangban a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS) politikájával és az
éghajlatváltozással kapcsolatban elfogadott célkitűzésekkel.

Jogalap

A munkavállalók munkahelyi egészségvédelmének és biztonságának javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről
szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv (HL L 183., 1989.6.29., 1. o.).
A képernyő előtt végzett munka biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről szóló, 1990. május 29-i 90/
270/EGK tanácsi irányelv (ötödik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében)
(HL L 156., 1990.6.21., 14. o.).
A vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról
szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 134., 2004.4.30., 1. o.).
Az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési
eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L
134., 2004.4.30., 114. o.).
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).
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Szolgáltatások és egyéb működési kiadások Brüsszelben
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

7 875 000

2014. évi teljesítés

8 003 000

11 355 912,58

Megjegyzések
Az előirányzat az Unió területén belül felmerült alábbi kiadások fedezésére szolgál:
— a berendezések, a bútorok és az irodai felszerelés költöztetésével, átszervezésével és kezelésével (átvételével,
tárolásával és szállításával) járó kiadások,
— légi úton, tengeri úton vagy vasúton, illetve a Bizottság belső postahálózatán továbbított hagyományos levelek,
jelentések és publikációk, postai és egyéb csomagok posta- és szállítási költsége,
— a protokolláris vendéglátási tevékenységek keretében nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások,
— a papír, borítékok, irodaszerek és nyomdai kellékanyagok vásárlásának költsége, illetve a külső szolgáltatók által
végzett egyes nyomdai munkák.
A kutatási kiadások fedezéséhez szükséges előirányzatok az érintett címek 01 05. jogcímcsoportjában található
különböző jogcímek alatt vannak feltüntetve.
Az előirányzat az Unió területén felmerülő kiadásokat fedezi, kivéve az Unióban működő bizottsági képviseleteket,
amelyekre vonatkozóan a kiadások a 16 01 03 03. jogcím alatt vannak feltüntetve.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésével összhangban a címzett bevétel becsült összege 2 401 900 EUR.

Jogalap
A munkavállalók munkahelyi egészségvédelmének és biztonságának javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről
szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv (HL L 183., 1989.6.29., 1. o.).
A képernyő előtt végzett munka biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről szóló, 1990. május 29-i 90/
270/EGK tanácsi irányelv (ötödik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében)
(HL L 156., 1990.6.21., 14. o.).
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).
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Az épületek őrzése Brüsszelben
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

33 000 000

31 000 000

2014. évi teljesítés

34 430 989,27

Megjegyzések
Az előirányzat a Bizottság által használt épületek őrszolgálatával, felügyeletével, belépés-ellenőrzésével és egyéb
kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos költségeinek fedezésére szolgál (a 300 000 EUR-t meghaladó összegű
szerződések megújítását, illetve megkötését megelőzően, a költségek racionalizálása érdekében a Bizottságnak a
szerződéses feltételekkel [ár, választott devizanem, indexálás, időtartam és egyéb] kapcsolatban a többi intézménnyel is
konzultálnia kell arról, hogy azok milyen feltételekkel kötötték meg a hasonló jellegű szerződéseket).
A kutatási kiadások fedezéséhez szükséges előirányzatok az érintett címek 01 05. jogcímcsoportjában található
különböző jogcímek alatt vannak feltüntetve.
Az előirányzat az Unió területén felmerülő kiadásokat fedezi, kivéve az Unióban működő bizottsági képviseleteket,
amelyekre vonatkozóan a kiadások a 16 01 03 03. jogcím alatt vannak feltüntetve.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésével összhangban a címzett bevétel becsült összege 2 500 000 EUR.
Jogalap
A munkavállalók munkahelyi egészségvédelmének és biztonságának javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről
szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv (HL L 183., 1989.6.29., 1. o.).
A képernyő előtt végzett munka biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről szóló, 1990. május 29-i 90/
270/EGK tanácsi irányelv (ötödik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében)
(HL L 156., 1990.6.21., 14. o.).
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

26 01 23

Luxembourgi infrastruktúra és logisztika

26 01 23 01

Luxembourgi Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

23 658 000

2015. évi előirányzatok

24 083 000

2014. évi teljesítés

24 433 812,18
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26 01 23

(folytatás)

26 01 23 01

(folytatás)

Megjegyzések
Az elkülönített összeg megfelel a Luxembourgi Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal számára rendelkezésre álló, az e
szakaszhoz csatolt külön mellékletben részletesen meghatározott előirányzatoknak.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésével összhangban a címzett bevétel becsült összege 4 066 000 EUR.

Jogalap
A Luxembourgi Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal létrehozásáról szóló, 2002. november 6-i 2003/524/EK
bizottsági határozat (HL L 183., 2003.7.22., 40. o.).
26 01 23 02

Épületek vásárlása és bérlése Luxembourgban
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

35 138 000

2015. évi előirányzatok

34 234 000

2014. évi teljesítés

39 124 986,27

Megjegyzések
Az előirányzat az Unió területén belül felmerült alábbi kiadások fedezésére szolgál:
— a használt épületek vagy épületrészek bérleti díja és területbérleti díja, valamint a konferenciatermek, raktárhelyiségek, garázsok és parkolóhelyek bérleti díja,
— az épületek megvásárlásával vagy lízingjével kapcsolatos költségek,
— az épületek építése.
A kutatási kiadások fedezéséhez szükséges előirányzatok az érintett címek 01 05. jogcímcsoportjában található
különböző jogcímek alatt vannak feltüntetve.
Az előirányzat az Unió területén felmerülő kiadásokat fedezi, kivéve az Unióban működő bizottsági képviseleteket,
amelyekre vonatkozóan a kiadások a 16 01 03 03. jogcím alatt vannak feltüntetve.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 76. és 82. cikke alapján az EFTA-államok által az Unió általános
költségeihez nyújtott hozzájárulásokból származó bevételekből a költségvetési rendelettel összhangban további
előirányzatok nyújthatók e költségvetési tételen. E bevétel becsült összege 74 433 EUR.
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26 01 23

(folytatás)

26 01 23 02

(folytatás)
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésével összhangban a címzett bevétel becsült összege 3 384 000 EUR.

Jogalap
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).
26 01 23 03

Épületekkel kapcsolatos kiadások Luxembourgban
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

11 489 000

2015. évi előirányzatok

16 934 000

2014. évi teljesítés

15 978 416,76

Megjegyzések
Az előirányzat az Unió területén belül felmerült alábbi kiadások fedezésére szolgál:
— az intézmények által igénybe vett épületekkel vagy épületrészekkel kapcsolatos biztosítási díjak fizetése,
— víz-, gáz-, elektromosáram- és fűtési díjak,
— a helyiségek, liftek, központi fűtési és légkondicionáló berendezések stb. jelenlegi szerződések alapján számított
fenntartási költségei; rendszeres takarítási költségek, beleértve a karbantartási, tisztító-, mosási és vegytisztításra
használt szerek stb. beszerzését, az újrafestés költségei, valamint a karbantartó műhelyek által használt alkatrészek és
felszerelések költségei (a 300 000 EUR-t meghaladó összegű szerződések megújítását, illetve megkötését
megelőzően, a költségek racionalizálása érdekében a Bizottságnak a szerződéses feltételekkel [ár, választott
devizanem, indexálás, időtartam és egyéb] kapcsolatban a többi intézménnyel is konzultálnia kell arról, hogy azok
milyen feltételekkel kötötték meg a hasonló jellegű szerződéseket),
— a hulladék szelektív kezelésével, tárolásával és elhelyezésével kapcsolatos költségek,
— az épületek felújítása, pl. a felosztás megváltoztatása, a technikai berendezések megváltoztatása és más speciális
munkák, pl. zárjavítás, elektromos berendezések, vízvezeték javítása, festés, padlóburkolás stb., valamint a berendezésekhez kapcsolódó kábelezés megváltoztatásával járó költségek és a szükséges felszerelés költségei (a
300 000 EUR-t meghaladó összegű szerződések megújítását, illetve megkötését megelőzően, a költségek racionalizálása érdekében a Bizottságnak a szerződéses feltételekkel [ár, választott devizanem, indexálás, időtartam és egyéb]
kapcsolatban a többi intézménnyel is konzultálnia kell arról, hogy azok milyen feltételekkel kötötték meg a hasonló
jellegű szerződéseket),
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26 01 23

(folytatás)

26 01 23 03

(folytatás)
— a dolgozók munkahelyi egészségvédelmével és biztonságával kapcsolatos költségek, különösen a tűzvédelmi
felszerelések megvásárlásával, bérlésével és karbantartásával járó költségek, az önkéntes tűzoltók képzésével,
felszerelésük cseréjével és a hatósági ellenőrzésekkel járó költségek (a 300 000 EUR-t meghaladó összegű
szerződések megújítását, illetve megkötését megelőzően a költségek racionalizálása érdekében a Bizottságnak a
szerződéses feltételekkel [ár, választott devizanem, indexálás, időtartam és egyéb] kapcsolatban a többi intézménnyel
is konzultálnia kell arról, hogy azok milyen feltételekkel kötötték meg a hasonló jellegű szerződéseket),
— az épületek fogyatékkal élő és/vagy csökkent mozgásképességű személyek általi megközelíthetősége vizsgálatának
lefolytatásával, valamint e vizsgálatok nyomán az épületek minden látogató számára biztosított teljes megközelíthetőségéhez szükséges kiigazítások elvégzésével kapcsolatos költségek,
— az épületek megvásárlását, bérlését vagy építését megelőző jogi, pénzügyi és műszaki konzultációk díjai,
— az épületekkel járó egyéb kiadások, különösen a bérelt irodaházak menedzsmentköltségei, a helyiségek állapotfelmérésével járó költségek, valamint a közműdíjak (utcatakarítás és karbantartás, szemétszállítás stb.),
— a helyiségekkel kapcsolatos nagyobb felújítási műveletek műszaki tanácsadási díjai.
A kutatási kiadások fedezéséhez szükséges előirányzatok az érintett címek 01 05. jogcímcsoportjában található
különböző jogcímek alatt vannak feltüntetve.
Az előirányzat az Unió területén felmerülő kiadásokat fedezi, kivéve az Unióban működő bizottsági képviseleteket,
amelyekre vonatkozóan a kiadások a 16 01 03 03. jogcím alatt vannak feltüntetve.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 76. és 82. cikke alapján az EFTA-államok által az Unió általános
költségeihez nyújtott hozzájárulásokból származó bevételekből a költségvetési rendelettel összhangban további
előirányzatok nyújthatók e költségvetési tételen. E bevétel becsült összege 24 337 EUR.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésével összhangban a címzett bevétel becsült összege 235 000 EUR.

Jogalap

A munkavállalók munkahelyi egészségvédelmének és biztonságának javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről
szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv (HL L 183., 1989.6.29., 1. o.).
A képernyő előtt végzett munka biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről szóló, 1990. május 29-i 90/
270/EGK tanácsi irányelv (ötödik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében)
(HL L 156., 1990.6.21., 14. o.).
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26 01 23

(folytatás)

26 01 23 03

(folytatás)
Az európai ombudsman 2007. július 4-i határozata a hivatalból indított OI/3/2003/JMA számú, az Európai Bizottságra
vonatkozó vizsgálatról.
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

26 01 23 04

Felszerelésre fordított kiadások Luxembourgban
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

1 047 000

2014. évi teljesítés

1 047 000

1 212 123,78

Megjegyzések
Az előirányzat az Unió területén belül felmerült alábbi kiadások fedezésére szolgál:
— a műszaki felszerelések és berendezések megvásárlásával, bérlésével vagy lízingjével, karbantartásával, javításával,
beszerelésével és felújításával járó költségek és különösen:
— dokumentumok bármely formában (papír, elektronikus média stb.) történő elkészítésére, reprodukálására és
archiválására szolgáló berendezések (beleértve a fénymásoló gépeket is),
— audiovizuális, könyvtári és tolmácsberendezések (a szinkrontolmácsolási berendezésekhez szükséges fülkék,
headsetek és kapcsolóegységek),
— konyhai felszerelések és éttermi berendezések,
— az épület-karbantartó műhelyek működéséhez szükséges különféle szerszámok,
— a fogyatékkal élő tisztviselők számára szükséges felszerelések,
— az ilyen felszerelésekkel kapcsolatos vizsgálatok, dokumentáció és képzés (a 300 000 EUR-t meghaladó összegű
szerződések megújítását, illetve megkötését megelőzően, a költségek racionalizálása érdekében a Bizottságnak a
szerződéses feltételekkel [ár, választott devizanem, indexálás, időtartam és egyéb] kapcsolatban a többi intézménnyel is konzultálnia kell arról, hogy azok milyen feltételekkel kötötték meg a hasonló jellegű szerződéseket),
— járművek vásárlása, bérlése, fenntartása és javítása, különösen:
— új járművek vásárlása, beleértve legalább egy darab, csökkent mozgásképességű személyek szállítására alkalmas
járművet,
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(folytatás)

26 01 23 04

(folytatás)
— olyan járművek cseréje, amelyek az adott évben elérik azt az összes megtett kilométer-mennyiséget, amely
indokolttá teszi a cserét,
— rövid vagy hosszú távú autóbérlés költsége, ha az igények meghaladják a rendelkezésre álló járműállomány
kapacitását, vagy ha a járműállomány nem elégíti ki a csökkent mozgásképességű utasok igényeit,
— a hivatali járművek karbantartásával, javításával és biztosításával járó költségek (üzemanyag, különféle olajok,
gumik, gumibelsők, egyéb felszerelések, alkatrészek, szerszámok stb.),
— különféle típusú biztosítások (különösen a kötelező biztosítások és a lopás elleni biztosítások), valamint a
költségvetési rendelet 84. cikkében hivatkozott biztosítási költségek,
— bútorok vásárlását, bérlését, karbantartását és javítását és különösen:
— az irodabútorok és speciális bútorok vásárlását, beleértve az ergonómiai bútorokat, az archívumok polcrendszereit stb.,
— az elhasználódott és tönkrement bútor cseréjét,
— a könyvtárak speciális berendezéseinek beszerzéseit (kartotékrendszerek, polcrendszer, katalógusegységek stb.),
— bútorok bérlését,
— bútorok karbantartási és javítási költségei (a 300 000 EUR-t meghaladó összegű szerződések megújítását, illetve
megkötését megelőzően, a költségek racionalizálása érdekében a Bizottságnak a szerződéses feltételekkel [ár,
választott devizanem, indexálás, időtartam és egyéb] kapcsolatban a többi intézménnyel is konzultálnia kell
arról, hogy azok milyen feltételekkel kötötték meg a hasonló jellegű szerződéseket),
— a munkahelyi berendezésekkel kapcsolatos kiadások és különösen:
— a kézbesítők és a gépkocsivezetők egyenruháit,
— a munkaruhák beszerzését és tisztítását a műhelyek személyzete és az olyan személyzet számára, akiknek
munkavégzéskor a rossz vagy hideg idő, a szokásosnál nagyobb igénybevétel és szennyezés miatt
védőfelszerelésben kell dolgozniuk,
— a 89/391/EGK és a 90/270/EGK irányelv alapján szükséges felszerelés megvásárlásával vagy költségtérítésével
járó kiadásokat.
A kutatási kiadások fedezéséhez szükséges előirányzatok az érintett címek 01 05. jogcímcsoportjában található
különböző jogcímek alatt vannak feltüntetve.
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26 01. ALCÍM — A „BIZOTTSÁG IGAZGATÁSA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

26 01 23

(folytatás)

26 01 23 04

(folytatás)
Az előirányzat az Unió területén felmerülő kiadásokat fedezi, kivéve az Unióban működő bizottsági képviseleteket,
amelyekre vonatkozóan a kiadások a 16 01 03 03. jogcím alatt vannak feltüntetve.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésével összhangban a címzett bevétel becsült összege 128 000 EUR.

Jogalap

A munkavállalók munkahelyi egészségvédelmének és biztonságának javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről
szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv (HL L 183., 1989.6.29., 1. o.).
A képernyő előtt végzett munka biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről szóló, 1990. május 29-i 90/
270/EGK tanácsi irányelv (ötödik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében)
(HL L 156., 1990.6.21., 14. o.).
A vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról
szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 134., 2004.4.30., 1. o.).
Az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési
eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L
134., 2004.4.30., 114. o.).
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).
26 01 23 05

Szolgáltatások, ellátás és egyéb működési kiadások Luxembourgban
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

975 000

2014. évi teljesítés

975 000

927 223,77

Megjegyzések

Az előirányzat az Unió területén belül felmerült alábbi kiadások fedezésére szolgál:
— a berendezések, a bútorok és az irodai felszerelés költöztetésével, átszervezésével és kezelésével (átvételével,
tárolásával és szállításával) járó kiadások,
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26 01 23

(folytatás)

26 01 23 05

(folytatás)
— légi úton, tengeri úton vagy vasúton, illetve a Bizottság belső postahálózatán továbbított hagyományos levelek,
jelentések és publikációk, postai és egyéb csomagok posta- és szállítási költsége,
— a papír, borítékok, irodaszerek és nyomdai kellékanyagok vásárlásának költsége, illetve a külső szolgáltatók által
végzett egyes nyomdai munkák.
A kutatási kiadások fedezéséhez szükséges előirányzatok az érintett címek 01 05. jogcímcsoportjában található
különböző jogcímek alatt vannak feltüntetve.
Az előirányzat az Unió területén felmerülő kiadásokat fedezi, kivéve az Unióban működő bizottsági képviseleteket,
amelyekre vonatkozóan a kiadások a 16 01 03 03. jogcím alatt vannak feltüntetve.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésével összhangban a címzett bevétel becsült összege 80 000 EUR.
Jogalap
A munkavállalók munkahelyi egészségvédelmének és biztonságának javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről
szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv (HL L 183., 1989.6.29., 1. o.).
A képernyő előtt végzett munka biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről szóló, 1990. május 29-i 90/
270/EGK tanácsi irányelv (ötödik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében)
(HL L 156., 1990.6.21., 14. o.).
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

26 01 23 06

Az épületek őrzése Luxembourgban
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

3 740 000

2014. évi teljesítés

6 071 000

6 431 337,95

Megjegyzések
Az előirányzat az Unió területén belül felmerült alábbi kiadások fedezésére szolgál:
— a személyek és a vagyontárgyak fizikai és anyagi biztonságával összefüggő ráfordítások, különösen az épületek
őrzésével, a biztonsági berendezések karbantartásával, képzésekkel és a kisebb berendezési tételek beszerzésével
kapcsolatban (a 300 000 EUR-t meghaladó összegű szerződések megújítását, illetve megkötését megelőzően a
költségek racionalizálása érdekében a Bizottságnak a szerződéses feltételekkel [ár, választott devizanem, indexálás,
időtartam és egyéb] kapcsolatban a többi intézménnyel is konzultálnia kell arról, hogy azok milyen feltételekkel
kötötték meg a hasonló jellegű szerződéseket),
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BIZOTTSÁG
26. CÍM — A BIZOTTSÁG IGAZGATÁSA

26 01. ALCÍM — A „BIZOTTSÁG IGAZGATÁSA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

26 01 23

(folytatás)

26 01 23 06

(folytatás)
— a dolgozók munkahelyi egészségvédelmével és biztonságával kapcsolatos költségek, különösen a tűzvédelmi
felszerelések megvásárlásával, bérlésével és karbantartásával járó költségek, az önkéntes tűzoltók képzésével,
felszerelésük cseréjével és a hatósági ellenőrzésekkel járó költségek (a 300 000 EUR-t meghaladó összegű
szerződések megújítását, illetve megkötését megelőzően a költségek racionalizálása érdekében a Bizottságnak a
szerződéses feltételekkel [ár, választott devizanem, indexálás, időtartam és egyéb] kapcsolatban a többi intézménnyel
is konzultálnia kell arról, hogy azok milyen feltételekkel kötötték meg a hasonló jellegű szerződéseket).
A kutatási kiadások fedezéséhez szükséges előirányzatok az érintett címek 01 05. jogcímcsoportjában található
különböző jogcímek alatt vannak feltüntetve.
Az előirányzat az Unió területén felmerülő kiadásokat fedezi, kivéve az Unióban működő bizottsági képviseleteket,
amelyekre vonatkozóan a kiadások a 16 01 03 03. jogcím alatt vannak feltüntetve.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésével összhangban a címzett bevétel becsült összege 160 000 EUR.

Jogalap
A munkavállalók munkahelyi egészségvédelmének és biztonságának javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről
szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv (HL L 183., 1989.6.29., 1. o.).
A képernyő előtt végzett munka biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről szóló, 1990. május 29-i 90/
270/EGK tanácsi irányelv (ötödik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében)
(HL L 156., 1990.6.21., 14. o.).
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

26 01 40

Biztonság és felügyelet
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

10 574 000

2014. évi teljesítés

7 924 000

8 752 971,65

Megjegyzések
Az előirányzat az alábbi kiadások fedezésére szolgál:
— személyek és tárgyak fizikai és anyagi biztonságával kapcsolatos kiadások, különösen az épületek őrzésével, a
biztonsági berendezések karbantartásával és a kisebb berendezési tételek beszerzésével kapcsolatban,
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BIZOTTSÁG
26. CÍM — A BIZOTTSÁG IGAZGATÁSA

26 01. ALCÍM — A „BIZOTTSÁG IGAZGATÁSA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

26 01 40

(folytatás)
— a dolgozók munkahelyi egészségvédelmével és biztonságával kapcsolatos költségek, különösen a hatósági
ellenőrzésekkel járó költségek (az épületek technikai berendezéseinek ellenőrzése, az élelmiszerek biztonságának és
egészségügyi ellenőrzésének koordinátora), a tűzvédelmi felszerelések megvásárlásával, bérlésével és karbantartásával
járó költségek, az épületekben jogszabály értelmében kötelezően jelen lévő önkéntes tűzoltók és vezetőik képzésével
és felszerelésükkel kapcsolatos költségek,
— az Unió által kiadott laissez-passer tervezése, előállítása és személyre szabása.
A 300 000 EUR-t meghaladó összegű szerződések megújítását, illetve megkötését megelőzően a költségek racionalizálása érdekében a Bizottságnak a szerződéses feltételekkel (ár, választott devizanem, indexálás, időtartam és egyéb)
kapcsolatban a többi intézménnyel is konzultálnia kell arról, hogy azok milyen feltételekkel kötötték meg a hasonló
jellegű szerződéseket.
A kutatási kiadások fedezéséhez szükséges előirányzatok az érintett címek 01 05. jogcímcsoportjában található
különböző jogcímek alatt vannak feltüntetve.
Az előirányzat az Unió területén felmerülő kiadásokat fedezi, kivéve az Unióban működő bizottsági képviseleteket,
amelyekre vonatkozóan a kiadások a 16 01 03 03. jogcím alatt vannak feltüntetve.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésével összhangban a címzett bevétel becsült összege 630 600 EUR.
Jogalap
A munkavállalók munkahelyi egészségvédelmének és biztonságának javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről
szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv (HL L 183., 1989.6.29., 1. o.).
A képernyő előtt végzett munka biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről szóló, 1990. május 29-i 90/
270/EGK tanácsi irányelv (ötödik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében)
(HL L 156., 1990.6.21., 14. o.).
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).
Az Európai Unió által kibocsátott laissez-passer formátumának megállapításáról szóló, 2013. december 17-i 1417/
2013/EU tanácsi rendelet (OJ L 353., 2013.12.28., 26. o.).

26 01 60

Személyzeti politika és igazgatás

26 01 60 01

Orvosi szolgálat
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

4 800 000

2014. évi teljesítés

4 840 000

6 602 382,44
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BIZOTTSÁG
26. CÍM — A BIZOTTSÁG IGAZGATÁSA

26 01. ALCÍM — A „BIZOTTSÁG IGAZGATÁSA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

26 01 60

(folytatás)

26 01 60 01

(folytatás)

Megjegyzések

Az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— az éves orvosi vizsgálatok és a felvételt megelőző vizsgálatok költségei, gyógyászati anyagok és gyógyszerkészítmények, az egészségügyi okokból szükséges speciális berendezések és felszerelések, valamint a rokkantsági bizottság
működési költségei,
— a nemzeti jog szerinti szerződéssel vagy eseti helyettesítéssel alkalmazott egészségügyi, paramedicinális és pszichoszociális személyzet költségei, valamint az intézmény szakorvosai által szükségesnek ítélt, külső szakorvosok
által nyújtott szolgáltatások kapcsán felmerülő kiadások,
— a felvételt megelőző orvosi vizsgálatok költségei a gyermekgondozó központok kisegítői számára,
— a sugárzásnak kitett személyzet egészségügyi kontrollvizsgálatának költsége,
— a 89/391/EGK és a 90/270/EGK irányelv alkalmazási körében felszerelések vásárlása vagy visszatérítése.
Az előirányzat az Unió területén belül felmerült kiadásokra vonatkozik, az Unióban működő bizottsági képviseletek
kivételével, amelyekre vonatkozóan a kiadások a 16 01 03 03. jogcím alatt vannak feltüntetve.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésével összhangban a címzett bevétel becsült összege 1 793 464 EUR.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés és különösen annak III. fejezete.
A munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről
szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv (HL L 183., 1989.6.29., 1. o.).
A képernyő előtt végzett munka biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről (ötödik egyedi irányelv a 89/
391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében) szóló, 1990. május 29-i 90/270/EGK tanácsi irányelv (HL L
156., 1990.6.21., 14. o.).
Nemzeti jogszabályok a fő szabványokról.
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
26. CÍM — A BIZOTTSÁG IGAZGATÁSA

26 01. ALCÍM — A „BIZOTTSÁG IGAZGATÁSA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

26 01 60

(folytatás)

26 01 60 02

Versenyeztetéssel, kiválasztással, munkaerő-toborzással kapcsolatos kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 770 000

2014. évi teljesítés

1 520 000

1 486 616,11

Megjegyzések
Az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— vezetői posztokra történő felvételekkel és válogatással kapcsolatos költségek,
— sikeres jelöltek felvételi interjúkra és orvosi vizsgálatokra való meghívásának a költségei,
— a tisztviselőknek és a képviseletek egyéb személyzetének versenyvizsgákra és kiválasztási eljárásokra történő
meghívásának költségei,
— a 2002/620/EK határozat 3. cikkében előírt versenyvizsgák és kiválasztási eljárások szervezésével kapcsolatban
felmerülő költségek.
Funkcionális követelmények által megfelelően indokolt esetekben és az Európai Személyzeti Felvételi Hivatallal történt
konzultációt követően ez az előirányzat az intézmény által szervezett versenyvizsgákra is felhasználható.
Figyelembe kell venni, hogy az e sorhoz tartozó előirányzat nem fedezi a személyzetre vonatkozó azon kiadásokat,
amelyeket a különböző címek 01 04. és 01 05. jogcímcsoportjaihoz tartozó előirányzatokból fedeznek.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésével összhangban a címzett bevétel becsült összege 103 405 EUR.

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók
Bizottsága és az ombudsman 2002. július 25-i 2002/620/EK határozata az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi
Hivatalának létrehozásáról (HL L 197., 2002.7.26., 53. o.).
Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság főtitkárainak, a Bíróság hivatalvezetőjének, a Számvevőszék, a Gazdasági
és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága főtitkárainak, továbbá az ombudsman képviselőjének 2002. július 25-i
2002/621/EK határozata az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának szervezeti felépítéséről és
működéséről (HL L 197., 2002.7.26., 56. o.).
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
26. CÍM — A BIZOTTSÁG IGAZGATÁSA

26 01. ALCÍM — A „BIZOTTSÁG IGAZGATÁSA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

26 01 60

(folytatás)

26 01 60 04

Intézményközi együttműködés a szociális szférában
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

6 958 000

2014. évi teljesítés

7 098 000

19 118 305,97

Megjegyzések
Az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— a Bizottság intranethonlapja (My IntraComm), valamint a házon belüli havilap, a Commission en direct kidolgozásának
és fejlesztésének költségei,
— a kommunikáció és belső tájékoztatás egyéb költségei, ideértve a reklámkampányokat is,
— a Bizottság hivatalai által üzemeltetett iskola utáni gyermekgondozó központokban, üdülőközpontokban és szabadtéri központokban dolgozó ideiglenes személyzet,
— dokumentumreprodukciós munka, ami nem végezhető házon belül, és ki kell adni,
— a rendes ápolókat és az óvodák/bölcsődék gyermekgondozóit helyettesítő, magánjogi szerződéssel dolgozó
alkalmazottak költsége,
— pihenőközpont, kulturális tevékenységek, személyzeti kluboknak nyújtott szubvenciók, sportközpontok vezetése és
azok külön berendezései költségeinek egy része,
— a személyzet különféle nemzetiségű tagjai közötti szociális kapcsolatok fejlesztésének és a személyzet tagjai és
családjaik integrációjának előmozdítását célzó, valamint az alkalmazásban álló személyzet és családjaik igényeit
kielégítő preventív projektekre irányuló kezdeményezések,
— a személyzet tagjai által teljesített kiadásokhoz való hozzájárulás olyan tevékenységek esetében, mint a házi
kisegítők, a jogi tanácsadás, gyermekek szabadtéri központjai, nyelv- és művészeti tanfolyamok,
— az új hivatalnokok és egyéb személyzet, valamint családjaik fogadásával kapcsolatos költségek és a személyzetnek
lakásügyekben nyújtott támogatás,
— természetbeni segítséggel kapcsolatos kiadások, amelyeket egy hivatalnok, egy volt hivatalnok vagy egy elhunyt
hivatalnok túlélő családtagjai kaphatnak, ha különösen nehéz körülmények között élnek,
— egyes kisgyermekgondozó központok és egyéb bölcsődék és gyermekgondozó létesítmények bizonyos kiadásai; a
szülők hozzájárulásaiból származó bevétel újrafelhasználható,
— a tisztviselők elismerését célzó intézkedésekkel kapcsolatos kiadások és különösen a húsz szolgálati évet betöltött
tisztviselőknek járó érdemérem költsége, valamint a nyugdíjba vonulást kísérő ajándék,
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
26. CÍM — A BIZOTTSÁG IGAZGATÁSA

26 01. ALCÍM — A „BIZOTTSÁG IGAZGATÁSA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

26 01 60

(folytatás)

26 01 60 04

(folytatás)
— az uniós nyugdíjak kedvezményezettjei és jogosultjai részére, valamint bármely különösen nehéz körülmények
között élő túlélő eltartottak részére történő specifikus kifizetések,
— preventív projektek finanszírozása a volt személyzet speciális igényeinek kielégítésére a tagállamokban és hozzájárulások a volt személyzetet tömörítő társulásoknak.
A kutatási kiadások fedezéséhez szükséges előirányzatok az érintett címek 01 05. jogcímcsoportjában található
különböző jogcímek alatt vannak feltüntetve.
Fogyatékkal élők támogatási politikájával kapcsolatban, az alábbi kategóriákban:
— aktív foglalkoztatásban lévő tisztviselők és egyéb személyzet,
— aktív alkalmazásban lévő hivatalnokok és ideiglenes személyzet házastársai,
— az Európai Unió személyzeti szabályzata rendelkezéseinek értelmében vett minden eltartott gyermek,
a költségvetésben elkülönített összeg határain belül, és miután az állandó lakóhely szerinti vagy a származási országban
nyújtott juttatásokra vonatkozó igényeket benyújtották, ez az előirányzat fedez minden kellően alátámasztott nem
orvosi jellegű kiadást, ami szükséges, és ami a fogyatékosság jellegéből adódik.
Az előirányzat olyan iskolás gyermekek bizonyos kiadásainak fedezésére szolgál, akik elháríthatatlan pedagógiai
okokból nem vagy már nem nyerhetnek bejutást európai iskolába, vagy valamelyik szülő munkájának a helye miatt
(külső irodák) nem járhatnak európai iskolába.
Az előirányzat az Unió területén belül felmerült kiadásokra vonatkozik, az Unióban működő bizottsági képviseletek
kivételével, amelyekre vonatkozóan a kiadások a 16 01 03 03. jogcím alatt vannak feltüntetve.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésével összhangban a címzett bevétel becsült összege 6 582 000 EUR.

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
26 01 60 06

Átmenetileg nemzeti közigazgatási hivatalokhoz, nemzetközi szervezetekhez, illetve állami vagy magánintézményekhez, továbbá vállalkozásokhoz kirendelt intézményi tisztviselők
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

250 000

2014. évi teljesítés

250 000

264 000,—

L 48/1502

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
26. CÍM — A BIZOTTSÁG IGAZGATÁSA

26 01. ALCÍM — A „BIZOTTSÁG IGAZGATÁSA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

26 01 60

(folytatás)

26 01 60 06

(folytatás)
Megjegyzések
Az előirányzat az Unió tisztviselőinek kirendeléséhez fűződő pótlólagos költségek a fedezésére szolgál, azaz napidíjak
kifizetése és a kirendelés miatt nekik járó kiadások visszatérítésére.
További cél a tagállamokban és harmadik országokban lévő hatóságokkal és szervekkel bonyolított speciális oktatóprogramok költségeinek a fedezése.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

26 01 60 07

Kártérítés
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

150 000

2014. évi teljesítés

150 000

11 701 000,—

Megjegyzések
Az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— kártérítések és a Bizottsággal szembeni kárrendezések költsége (polgári jogi felelősség) az intézmények saját
személyzetét és az igazgatási eljárásokat illetően,
— egyes ügyekkel kapcsolatos kiadások, ahol az egyenlő elbánás miatt kártérítést kell fizetni.
26 01 60 08

Egyéb biztosítások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

60 000

2014. évi teljesítés

59 000

58 000,—

Megjegyzések
Az előirányzat főként a Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal által kezelt műveletekkel és egyéb
szerződésekkel kapcsolatban a Bizottság, az ügynökségek, a Közös Kutatóközpont, az uniós delegációk és bizottsági
képviseleti irodák, valamint a közvetett kutatás felelősségbiztosításának fedezésére szolgál.

2016.2.24.
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L 48/1503

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
26. CÍM — A BIZOTTSÁG IGAZGATÁSA

26 01. ALCÍM — A „BIZOTTSÁG IGAZGATÁSA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

26 01 60

(folytatás)

26 01 60 08

(folytatás)
Jogalap
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

26 01 60 09

Nyelvtanfolyamok
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

3 013 000

2014. évi teljesítés

3 168 000

3 731 546,36

Megjegyzések
Az előirányzat a következők fedezésére szolgál:
— a tisztviselők és egyéb személyzet részére szervezett nyelvtanfolyamok költségei,
— az integrációs politika figyelembevételével a tisztviselők és egyéb személyzet házastársai számára szervezett
nyelvtanfolyamok költségei,
— a tananyag és a dokumentációk megvásárlása,
— szakértői konzultációk.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésével összhangban a címzett bevétel becsült összege 500 000 EUR.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

26 01 70

Európai iskolák

26 01 70 01

Az Európai Iskolák Főtitkárának Hivatala (Brüsszel)
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

9 754 550

2014. évi teljesítés

8 991 917

10 666 962,—

L 48/1504

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
26. CÍM — A BIZOTTSÁG IGAZGATÁSA

26 01. ALCÍM — A „BIZOTTSÁG IGAZGATÁSA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

26 01 70

(folytatás)

26 01 70 01

(folytatás)
Megjegyzések
Az előirányzat hozzájárulás az Európai Iskolák Igazgatótanácsa Képviselőjének Hivatala (Brüsszel) finanszírozásához.
Az európai iskoláknak meg kell felelniük a megkülönböztetésmentesség és az esélyegyenlőség elvének.
Jogi hivatkozások
Az európai iskolák alapszabályának megállapításáról szóló egyezmény (HL L 212., 1994.8.17., 3. o.).

26 01 70 02

Brüsszel I (Uccle)
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

26 317 449

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

21 696 942

23 926 984,75

Megjegyzések
Az előirányzat hozzájárulás a brüsszeli I. (Uccle) Európai Iskola költségvetésének finanszírozásához.
Jogi hivatkozások
Az európai iskolák alapszabályának megállapításáról szóló egyezmény (HL L 212., 1994.8.17., 3. o.).
26 01 70 03

Brüsszel II (Woluwe)
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

23 615 685

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

22 292 410

Megjegyzések
Az előirányzat hozzájárulás a brüsszeli II. (Woluwe) Európai Iskola költségvetésének finanszírozásához.
Jogi hivatkozások
Az európai iskolák alapszabályának megállapításáról szóló egyezmény (HL L 212., 1994.8.17., 3. o.).

23 177 924,—

2016.2.24.
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
26. CÍM — A BIZOTTSÁG IGAZGATÁSA

26 01. ALCÍM — A „BIZOTTSÁG IGAZGATÁSA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

26 01 70

(folytatás)

26 01 70 04

Brüsszel III (Ixelles)
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

23 161 915

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

21 981 951

21 082 363,—

Megjegyzések
Az előirányzat hozzájárulás a brüsszeli III. (Ixelles) Európai Iskola költségvetésének finanszírozásához.

Jogi hivatkozások
Az európai iskolák alapszabályának megállapításáról szóló egyezmény (HL L 212., 1994.8.17., 3. o.).
26 01 70 05

Brüsszel IV (Laeken)
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

14 447 033

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

14 650 490

11 939 154,—

Megjegyzések
Az előirányzat hozzájárulás a Brüsszel-Laeken (Brüsszel IV) Európai Iskola költségvetésének finanszírozásához.

Jogi hivatkozások
Az európai iskolák alapszabályának megállapításáról szóló egyezmény (HL L 212., 1994.8.17., 3. o.).
26 01 70 11

Luxembourg I
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

17 349 763

2015. évi előirányzatok

18 212 009

2014. évi teljesítés

18 556 736,—

L 48/1506

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
26. CÍM — A BIZOTTSÁG IGAZGATÁSA

26 01. ALCÍM — A „BIZOTTSÁG IGAZGATÁSA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

26 01 70

(folytatás)

26 01 70 11

(folytatás)
Megjegyzések
Az előirányzat hozzájárulás a luxembourgi I. Európai Iskola költségvetésének finanszírozásához.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésével összhangban a címzett bevétel becsült összege 2 807 973 EUR.
Jogi hivatkozások
Az európai iskolák alapszabályának megállapításáról szóló egyezmény (HL L 212., 1994.8.17., 3. o.).

26 01 70 12

Luxembourg II
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

13 487 869

2014. évi teljesítés

13 814 799

14 493 281,—

Megjegyzések
Az előirányzat hozzájárulás a luxembourgi II. Európai Iskola költségvetésének finanszírozásához.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésével összhangban a címzett bevétel becsült összege 1 818 384 EUR.
Jogi hivatkozások
Az európai iskolák alapszabályának megállapításáról szóló egyezmény (HL L 212., 1994.8.17., 3. o.).
26 01 70 21

Mol (BE)
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

5 932 444

2014. évi teljesítés

5 248 393

Megjegyzések
Az előirányzat hozzájárulás a moli Európai Iskola költségvetésének finanszírozásához.

6 380 477,—

2016.2.24.
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
26. CÍM — A BIZOTTSÁG IGAZGATÁSA

26 01. ALCÍM — A „BIZOTTSÁG IGAZGATÁSA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

26 01 70

(folytatás)

26 01 70 21

(folytatás)
Jogi hivatkozások
Az európai iskolák alapszabályának megállapításáról szóló egyezmény (HL L 212., 1994.8.17., 3. o.).

26 01 70 22

Frankfurt am Main (DE)
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

26 01 70 22

2015. évi előirányzatok

5 272 904

Tartalékok (40 01 40)

3 426 739

Összesen

8 699 643

2014. évi teljesítés

5 727 840

7 454 653,—

5 727 840

7 454 653,—

Megjegyzések
Az előirányzat hozzájárulás a Frankfurt am Main-i Európai Iskola költségvetésének finanszírozásához.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésével összhangban a címzett bevétel becsült összege 8 273 EUR.
Jogi hivatkozások
Az európai iskolák alapszabályának megállapításáról szóló egyezmény (HL L 212., 1994.8.17., 3. o.).
26 01 70 23

Karlsruhe (DE)
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

3 384 783

2014. évi teljesítés

3 061 919

Megjegyzések
Az előirányzat hozzájárulás a karlsruhei Európai Iskola költségvetésének finanszírozásához.
Jogi hivatkozások
Az európai iskolák alapszabályának megállapításáról szóló egyezmény (HL L 212., 1994.8.17., 3. o.).

3 352 938,—

L 48/1508
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
26. CÍM — A BIZOTTSÁG IGAZGATÁSA

26 01. ALCÍM — A „BIZOTTSÁG IGAZGATÁSA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

26 01 70

(folytatás)

26 01 70 24

München (DE)
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

430 765

2014. évi teljesítés

472 050

437 895,54

Megjegyzések
Az előirányzat hozzájárulás a müncheni Európai Iskola költségvetésének finanszírozásához.
Jogi hivatkozások
Az európai iskolák alapszabályának megállapításáról szóló egyezmény (HL L 212., 1994.8.17., 3. o.).
26 01 70 25

Alicante (ES)
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

3 834 021

2014. évi teljesítés

4 043 390

6 541 581,—

Megjegyzések
Az előirányzat hozzájárulás az alicantei Európai Iskola költségvetésének finanszírozásához.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésével összhangban a címzett bevétel becsült összege 3 800 000 EUR.
Jogi hivatkozások
Az európai iskolák alapszabályának megállapításáról szóló egyezmény (HL L 212., 1994.8.17., 3. o.).
26 01 70 26

Varese (IT)
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

10 503 399

2015. évi előirányzatok

10 021 616

Megjegyzések
Az előirányzat hozzájárulás a varesei Európai Iskola költségvetésének finanszírozásához.

2014. évi teljesítés

9 396 475,—
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
26. CÍM — A BIZOTTSÁG IGAZGATÁSA

26 01. ALCÍM — A „BIZOTTSÁG IGAZGATÁSA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

26 01 70

(folytatás)

26 01 70 26

(folytatás)
Jogi hivatkozások
Az európai iskolák alapszabályának megállapításáról szóló egyezmény (HL L 212., 1994.8.17., 3. o.).

26 01 70 27

Bergen (NL)
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

4 729 748

2014. évi teljesítés

4 455 940

4 295 411,—

Megjegyzések
Az előirányzat hozzájárulás a bergeni Európai Iskola költségvetésének finanszírozásához.
Jogi hivatkozások
Az európai iskolák alapszabályának megállapításáról szóló egyezmény (HL L 212., 1994.8.17., 3. o.).
26 01 70 28

Culham (UK)
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

5 193 778

2014. évi teljesítés

4 210 571

5 502 522,—

Megjegyzések
Az előirányzat hozzájárulás a culhami Európai Iskola költségvetésének finanszírozásához.
Jogi hivatkozások
Az európai iskolák alapszabályának megállapításáról szóló egyezmény (HL L 212., 1994.8.17., 3. o.).
26 01 70 31

Uniós hozzájárulás a 2. típusú európai iskolákhoz
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

746 635

2014. évi teljesítés

565 728

2 319 780,—

L 48/1510
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2016.2.24.

BIZOTTSÁG
26. CÍM — A BIZOTTSÁG IGAZGATÁSA

26 01. ALCÍM — A „BIZOTTSÁG IGAZGATÁSA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

26 01 70

(folytatás)

26 01 70 31

(folytatás)
Megjegyzések
Az előirányzat az Európai Iskolák Igazgatótanácsa által akkreditált és a Bizottsággal finanszírozási megállapodást aláírt
2. típusú európai iskolákhoz való bizottsági hozzájárulás fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésével összhangban a címzett bevétel becsült összege 3 984 000 EUR.
Jogi hivatkozások
A 2013. augusztus 1-jei C(2013) 4886 bizottsági határozat.

2016.2.24.
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
26. CÍM — A BIZOTTSÁG IGAZGATÁSA

26 02. ALCÍM — MULTIMÉDIÁS GYÁRTÁS
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

PK

26 02

MULTIMÉDIÁS
GYÁRTÁS

26 02 01

Az árubeszerzésre, az
építési beruházásra és a
szolgáltatás megrendelésére irányuló közbeszerzési szerződések elbírálási és meghirdetési
eljárásai
1,1
26 02. alcím –
Összesen

26 02 01

2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

%
2014–2016.
évi
kifizetések

Kifizetések

9 600 000

9 100 000 10 000 000

8 615 910

9 710 158,19

9 277 554,69

101,95

9 600 000

9 100 000 10 000 000

8 615 910

9 710 158,19

9 277 554,69

101,95

Az árubeszerzésre, az építési beruházásra és a szolgáltatás megrendelésére irányuló közbeszerzési szerződések
elbírálási és meghirdetési eljárásai
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

9 600 000

Kifizetések

9 100 000

Kötelezettségvállalások

10 000 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

8 615 910

Kötelezettségvállalások

9 710 158,19

Kifizetések

9 277 554,69

Megjegyzések
Az előirányzat az alábbi költségek fedezésére szolgál:
— az Unióban és harmadik országokban meghirdetett közbeszerzési értesítések gyűjtése, feldolgozása, közzététele és
terjesztése különböző médiákban, és beillesztésük az e-közbeszerzési szolgáltatásokba, amelyeket az intézmények
vállalatok és közbeszerzési hatóságok számára nyújtanak. Ez magában foglalja az intézmények által közzétett
közbeszerzési hirdetmények fordításának költségét,
— új technikák alkalmazásának ösztönzése a közbeszerzési értesítések elektronikus úton történő gyűjtésére és
terjesztésére,
— e-közbeszerzési szolgáltatások kifejlesztése és használata szerződések odaítélésének különböző fázisaiban.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésével összhangban a címzett bevétel becsült összege 20 000 EUR.
Jogalap
Az Európai Közösség által használt nyelvek meghatározásáról szóló, 1958. április 15-i 1. sz. tanácsi rendelet (HL 17.,
1958.10.6., 385/58. o.).
Az Európai Közösségek Hivatalos Lapjának létrehozásáról szóló, 1958. szeptember 15-i tanácsi határozat
(HL 17., 1958.10.6., 390/58. o.).
Az európai gazdasági egyesülésről szóló, 1985. július 25-i 2137/85/EGK tanácsi rendelet (HL L 199., 1985.7.31., 1. o.).
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BIZOTTSÁG
26. CÍM — A BIZOTTSÁG IGAZGATÁSA

26 02. ALCÍM — MULTIMÉDIÁS GYÁRTÁS (folytatás)

26 02 01

(folytatás)
Az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati
eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 1989.
december 21-i 89/665/EGK tanácsi irányelv (HL L 395., 1989.12.30., 33. o.).
A vízügyi, energiaipari, fuvarozási és távközlési ágazatokban működő vállalkozások beszerzési eljárásairól szóló
közösségi szabályok alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról
szóló, 1992. február 25-i 92/13/EGK tanácsi irányelv (HL L 76., 1992.3.23., 14. o.).
Az Európai Közösségek, azok tagállamai, valamint az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, a
Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, a Svéd Királyság és a Svájci Államszövetség közötti, az Európai Gazdasági
Térségről szóló megállapodás megkötéséről szóló, 1993. december 13-i 94/1/ESZAK, EK tanácsi és bizottsági határozat
(HL L 1., 1994.1.3., 1. o.).
A Bíróság 1998. március 10-i, a C-122/95 sz. ügyben hozott ítéletével [EBHT [1998] I-973. o.] módosított, a
többoldalú tárgyalások uruguayi fordulóján (1986–1994) elért megállapodásoknak a Közösség nevében a hatáskörébe
tartozó ügyek tekintetében történő megkötéséről szóló, 1994. december 22-i 94/800/EK tanácsi határozat (HL L 336.,
1994.12.23., 1. o.).
Az európai részvénytársaság (SE) statútumáról szóló, 2001. október 8-i 2157/2001/EK tanácsi rendelet (HL L 294.,
2001.11.10., 1. o.).
A Svájci Államszövetséggel létrejött hét megállapodás megkötéséről szóló, 2002. április 4-i 2002/309/EK, Euratom
tanácsi és – a tudományos és műszaki együttműködésről szóló megállapodás tekintetében – bizottsági határozat (HL L
114., 2002.4.30., 1. o.) és különösen a közbeszerzésről szóló megállapodás.
A közös közbeszerzési szószedetről (CPV) szóló, 2002. november 5-i 2195/2002/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet (HL L 340., 2002.12.16., 1. o.).
Az európai szövetkezet (SCE) statútumáról szóló, 2003. július 22-i 1435/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 207.,
2003.8.18., 1. o.).
A vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról
szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 134., 2004.4.30., 1. o.).
Az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési
eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L
134., 2004.4.30., 114. o.).
A vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról
szóló 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 30. cikke szerinti eljárás alkalmazásának részletes szabályairól
szóló, 2005. január 7-i 2005/15/EK bizottsági határozat (HL L 7., 2005.1.11., 7. o.).
Az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló, 2006. július 5-i 1082/2006/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 19. o.).
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(folytatás)
Az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló 1085/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló,
2007. június 12-i 718/2007/EK bizottsági rendelet (HL L 170., 2007.6.29., 1. o.)
A beszerzési szabályok meghatározásáról szóló, 2007. július 3-i 2007/497/EK (EKB/2007/5) európai központi banki
határozat (HL L 184., 2007.7.14., 34. o.).
A vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315.,
2007.12.3., 1. o.).
A Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló, 2008. szeptember 24-i 1008/2008/
EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 293., 2008.10.31., 3. o.).
Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a
Régiók Bizottsága 2009. június 26-i 2009/496/EK, Euratom határozata az Európai Unió Kiadóhivatalának szervezéséről
és működéséről (HL L 168., 2009.6.30., 41. o.).
A honvédelem és biztonság területén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló,
ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők által odaítélt szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról, valamint a
2004/17/EK és 2004/18/EK irányelv módosításáról szóló, 2009. július 13-i 2009/81/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv (HL L 216., 2009.8.20., 76. o.).
A közbeszerzési hirdetmények közzétételére használandó hirdetményminták létrehozásáról és az 1564/2005/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. augusztus 19-i 842/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (HL L
222., 2011.8.27., 1. o.).
A közbeszerzés területén elfogadott egyes irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő
kiigazításáról szóló, 2013. május 13-i 2013/16/EU tanácsi irányelv (HL L 158., 2013.6.10., 184. o.).
A 2004/17/EK, a 2004/18/EK és a 2009/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a közbeszerzési eljárásokra
irányadó értékhatárok tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. december 13-i 1336/2013/EU bizottsági
rendelet (HL L 335., 2013.12.14., 17. o.).
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26 03. ALCÍM — SZOLGÁLTATÁSOK KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK, ÜZLETI VÁLLALKOZÁSOK ÉS ÁLLAMPOLGÁROK RÉSZÉRE
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK

Kötelezettségvállalások

26 03

SZOLGÁLTATÁSOK
KÖZIGAZGATÁSI
SZERVEK, ÜZLETI
VÁLLALKOZÁSOK ÉS
ÁLLAMPOLGÁROK
RÉSZÉRE

26 03 01

Az európai közigazgatási
szervek, üzleti vállalkozások és állampolgárok
közötti interoperabilitási
megoldások és közös
keretek (ISA2)
1,1 24 448 000

26 03 51

A korábbi ISA-program
lezárása

26 03 77

Kísérleti projektek és
előkészítő intézkedések

26 03 77 01

Előkészítő intézkedés –
Erasmus közigazgatási
program

26 03 77 02

26 03 77 03

26 03 77 04

26 03 77 05

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

% 2014–
2016. évi
kifizetések

2 400 000

1,1

p.m.

5,2

p.m.

p.m.

Kísérleti projekt – A
szoftverkódok igazgatása
és minősége – az ingyenes
és nyílt forráskódú
szoftverek ellenőrzése
5,2

p.m.

500 000

1 000 000

500 000

Kísérleti projekt PublicAccess.eu: online
felület az uniós intézmények nem minősített
dokumentumainak
proaktív közzétételére

5,2

500 000

500 000

1 000 000

500 000

Kísérleti projekt - Uniós
intézményeken belüli
titkosított elektronikus
kommunikáció

5,2

1 000 000

750 000

500 000

250 000

Kísérleti projekt – A
kapcsolt nyílt adatrendszerek, az ingyenes
szoftverek és a civil
társadalom részvételének
előmozdítása a
jogalkotásban szerte az
Unióban (módosításkészítő alkalmazás
(AT4AM)/ Legislation
Editing Open Software
(LEOS) Linked Open Data
(LOD) és Free Software
(FS)
5,2

250 000

250 000

500 000

250 000

1 750 000

2 000 000

3 000 000

1 530 000

26 03 77. jogcímcsoport –
Részösszeg
26 03. alcím – Összesen

2014. évi teljesítés

21 753 380 23 800 000 21 396 611 25 098 681,02 24 401 953,80

p.m.

30 000

112,18

0,—

295 870,48

0,—

295 870,48

14,79

26 198 000 26 153 380 26 800 000 22 926 611 25 098 681,02 24 697 824,28

94,43
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BIZOTTSÁG
26. CÍM — A BIZOTTSÁG IGAZGATÁSA

26 03. ALCÍM — SZOLGÁLTATÁSOK KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK, ÜZLETI VÁLLALKOZÁSOK ÉS ÁLLAMPOLGÁROK RÉSZÉRE (folytatás)

26 03 01

Az európai közigazgatási szervek, üzleti vállalkozások és állampolgárok közötti interoperabilitási megoldások és
közös keretek (ISA2)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

24 448 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2 400 000

Megjegyzések

Új jogcímcsoport
Az európai közigazgatások, üzleti vállalkozások és polgárok rendelkezésére álló interoperabilitási megoldásokra és
közös keretekre vonatkozó program (ISA2-program) a 2015 decemberében végződött (a 922/2009/EK határozattal
létrehozott) ISA-program folytatása.
Az ISA2-program holisztikus megközelítést alkalmaz az Unión belüli interoperabilitással kapcsolatosan, és célja az
európai közigazgatási szervek közötti, és a közigazgatások és az állampolgárok, illetve üzleti vállalkozások közötti
hatékony és eredményes, határokon és szektorokon átnyúló elektronikus együttműködés megkönnyítése. Azonosítja,
kidolgozza és működteti az uniós szakpolitikákat végrehajtó interoperabilitási megoldásokat (keretrendszerek, közös
szolgáltatások és általános eszközök).
A program végrehajtására a tagállamokkal és az érintett bizottsági szolgálatokkal folytatott szoros együttműködés és
egyeztetés keretében került sor projektek és ahhoz kapcsolódó intézkedések (figyelemfelhívás, promóció, közösségépítés
stb.) formájában.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
A tagjelölt országok és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja alapján további előirányzatok nyújthatók.

Jogalap

Az európai közigazgatások, üzleti vállalkozások és polgárok rendelkezésére álló interoperabilitási megoldásokra és
közös keretekre vonatkozó programnak (ISA2 program) mint a közszféra korszerűsítése eszközének létrehozásáról
szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2240 európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 318., 2015.12.4., 1. o.).
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26 03. ALCÍM — SZOLGÁLTATÁSOK KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK, ÜZLETI VÁLLALKOZÁSOK ÉS ÁLLAMPOLGÁROK RÉSZÉRE (folytatás)

26 03 51

A korábbi ISA-program lezárása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

21 753 380

23 800 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

21 396 611

Kötelezettségvállalások

25 098 681,02

Kifizetések

24 401 953,80

Megjegyzések
Korábbi 26 03 01 01. jogcím
Az előirányzat a 922/2009/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak megfelelően fennálló kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
A tagjelölt országok és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja alapján további előirányzatok nyújthatók.
Jogalap
Az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközökről (ISA) szóló, 2009. szeptember 16-i 922/2009/EK európai
parlamenti és tanácsi határozat (HL L 260., 2009.10.3., 20. o.).

26 03 77

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

26 03 77 01

Előkészítő intézkedés – Erasmus közigazgatási program
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

30 000

Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

295 870,48

Megjegyzések
Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
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BIZOTTSÁG
26. CÍM — A BIZOTTSÁG IGAZGATÁSA

26 03. ALCÍM — SZOLGÁLTATÁSOK KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK, ÜZLETI VÁLLALKOZÁSOK ÉS ÁLLAMPOLGÁROK RÉSZÉRE (folytatás)

26 03 77

(folytatás)

26 03 77 01

(folytatás)
Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

26 03 77 02

Kísérleti projekt – A szoftverkódok igazgatása és minősége – az ingyenes és nyílt forráskódú szoftverek ellenőrzése
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

500 000

Kötelezettségvállalások

1 000 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

500 000

Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
A kritikus informatikai infrastruktúrák sebezhetőségével kapcsolatos újabb felfedezések felhívták a nyilvánosság
figyelmét arra, hogy meg kell értenünk, hogy a mögöttes szoftverkódok igazgatása és minősége miként kapcsolódik
az alapvető biztonsághoz és ahhoz, hogy megbízhatunk-e azokban az alkalmazásokban, melyeket nap mint nap
használunk. Mivel a nagyközönség és az uniós intézmények is rendszeresen használnak ingyenes és nyílt szoftvereket –
a végfelhasználói alkalmazásoktól a szerverrendszerekig –, összehangolt erőfeszítésekre van szükség az ilyen szoftverek
integritásának és biztonságának garantálása és megőrzése érdekében, amint azt az Európai Parlament is hangsúlyozta.
Ez a kísérleti projekt szisztematikus megközelítést kínál egy olyan cél elérése érdekében, amelyhez maguk az uniós
intézmények is hozzájárulhatnak, ami nem más, mint a széleskörűen használt kritikus szoftverek megbízhatóságának
biztosítása.
A kísérleti projekt három részből áll:
— Az első rész egy összehasonlító tanulmányt és egy megvalósíthatósági tanulmányt foglal magában. Az összehasonlító tanulmány elemzi és összeveti a Debian [1] szabad szoftverekre vonatkozó irányvonalait (Debian Free
Software Guidelines – DFSG) és a Debian társadalmi szerződését [0] a jelenlegi kódmegosztási gyakorlatokkal és
megfelelőségi mutatókkal a Bizottság sebezhetőségi tesztközpontjának tevékenységei és a CITnet alkalmazási
életciklus-kezelési rendszere keretében azon projektek vonatkozásában, amelyeket jelenleg az ISA támogat és
amelyeket közzétettek a JoinUp-on [2]. A tanulmány általános jelleggel értékelni fogja a Bizottság jelenlegi kódigazgatási modelljét és azonosítani fogja a Debian folyamataihoz hasonló folyamatokat. A cél a legjobb gyakorlatok
kialakítása a kódellenőrzés és a kódminőség értékelése terén a biztonsági fenyegetések enyhítése érdekében, különös
tekintettel az Unió által támogatott ingyenes szoftverekhez és nyílt szabványokhoz kapcsolódó tevékenységekre. A
megvalósíthatósági tanulmány azonosítani fogja a szereplőket és az érdekelteket, becsléseket ad időkeretekre és
finanszírozási modellekre, továbbá meghatározza azon projektek céljait és hosszú távú hatásait, amelyek vonatkozásában alkalmazni lehet az azonosított legjobb gyakorlatokat.
— A kísérleti projekt második része egy egységes számbavételi módszertan kialakítását tartalmazza elsősorban a
Bizottság és a Parlament számára, valamint az összes uniós intézményben használt ingyenes szoftver és nyílt
szabvány teljes leltárának összeállítását. A leltár fog alapul szolgálni annak eldöntéséhez, hogy lehet-e sikerrel
alkalmazni a kísérleti projekt első részének eredményeit.
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(folytatás)
— A harmadik rész egy, az európai nagyközönség és az uniós intézmények által aktívan használt szoftverre és
szoftverkönyvtárakra vonatkozó kódellenőrzésből áll. A kísérleti projekt e része azonosítani fogja azon szoftvereket
vagy szoftverösszetevőket, amelyek felhasználásával komoly fennakadásokat lehet okozni a nyilvános vagy uniós
szolgáltatásokban és engedély nélkül hozzá lehetne férni személyes adatokhoz, ami egy közbeszerzési eljáráshoz fog
alapul szolgálni.
Hivatkozások:
[0] https://www.debian.org/social_contract
[1] http://cfnarede.com.br/sites/default/files/infographic_debian-v2.1.en.png
[2] https://joinup.ec.europa.eu/
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

26 03 77 03

Kísérleti projekt - PublicAccess.eu: online felület az uniós intézmények nem minősített dokumentumainak proaktív
közzétételére
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

500 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

500 000

Kötelezettségvállalások

1 000 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

500 000

Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
A kísérleti projekt egy olyan közös online felület kifejlesztését támogatja, amely lehetővé tenné az összes uniós
intézmény nem minősített dokumentumainak proaktív közzétételét. A webes felület felépítésének fő lépései és az
elérendő eredmények:
— az uniós intézmények szempontjából lényeges valamennyi nem minősített dokumentum azonosítása, felsorolása és
típusnyilvántartása az „alapértelmezés szerint nyilvánosan hozzáférhető” megközelítés követésével,
— a megoldandó technikai kihívások értékelése valamennyi dokumentum biztonságos tárolásának és továbbadásának
biztosítására,
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(folytatás)

26 03 77 03

(folytatás)
— a létező uniós dokumentum-nyilvántartások összeegyeztethetősége az egyetlen online hozzáférési pont elősegítése
érdekében az új online felületen keresztül,
— olyan webes felületi felépítés kialakítása, amely optimális és felhasználóbarát navigációt tesz lehetővé,
— beépített keresőmotor kifejlesztése, amely megkönnyíti a dokumentumok keresését, azonosítását és letöltését.
Az online felület technikai fejlesztése a nyílt forráskódú standard szoftver elvén alapul, valamint figyelembe veszi a
metaadatok és formátumok, az információs rendszerek, valamint a dokumentumok kezelése tekintetében hozott,
folyamatban levő intézményközi harmonizációs és ésszerűsítési intézkedéseket.
A kísérleti projekt elsősorban az uniós intézmények egyikéhez kapcsolódó dokumentumokra összpontosít, ezáltal
olyan, a bevált gyakorlatokon alapuló eszközt biztosítva, amelyet később ki lehet terjeszteni minden uniós intézményre
és a kapcsolódó szervekre (beleértve a szabályozó és végrehajtó ügynökségeket is). Tekintve, hogy a Kiadóhivatal már
jelenleg is számos online szolgáltatást nyújt a nyilvánosság számára, elláthatná a projekt koordinálásával kapcsolatos
feladatokat.
Ez az online felület segít a tényleges átláthatóság biztosításában – ahogyan azt az Európai Parlament többször is kérte –,
valamint az adott esetben mind az intézmények, mind a lakosság számára szükségtelen költségeket és terheket okozó,
felesleges peres eljárások elkerülésében.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

26 03 77 04

Kísérleti projekt - Uniós intézményeken belüli titkosított elektronikus kommunikáció
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

1 000 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

750 000

Kötelezettségvállalások

500 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

250 000

Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
A projekt az uniós intézményeken belüli biztonságos elektronikus kommunikáció bevezetését támogatja. Az elektronikus kommunikáció lényegesen biztonságosabbá tételének egyik módja a korszerű titkosítási technológia alkalmazása az intézmények e-mail szolgáltatásaira. Saját kommunikációjának megfelelő védelme révén az Unió példát
állíthat a polgárok, a magánszektor és a nemzeti közszférák elé. A projekt keretében olyan uniós titkosítási szabványok
kerülnének kidolgozásra, amelyeket harmadik országok kormányzata garantáltan nem sérthet és nem gyengíthet.
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(folytatás)
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(folytatás)
A projekt támogatást nyújt az Európai Parlament, a Tanács, a Tanács elnöksége és a Bizottság IT-szolgálatai számára a
parlamenti képviselők, biztosok, valamint az uniós döntéshozatalban érintett összes intézmény személyzetének
biztonságos kommunikációjához szükséges rendszerek bevezetésében.
A projekt összegyűjti és dokumentálja az uniós intézmények üzleti szükségleteire vonatkozó követelményeket, elemzi és
értékeli a rendelkezésre álló megoldások és szabványok megfelelőségét, emellett ajánlásokat tesz az elektronikus
levelezésen keresztüli kommunikáció védelmére vonatkozó legjobb módszerre, továbbá meghatározza a javasolt
megoldás alkalmazásának és működtetésének (műszaki, formai, szervezeti és költségvetési) előfeltételeit és értékeli a
további fejlődési kilátásokat (a jellemzők, alkalmazási kör stb. tekintetében). E munka eredményei képezik majd egy
olyan kísérleti rendszer meghatározásának és létrehozásának az alapját, amely értékeli a javasolt megoldás érvényességét
és az azonosított üzleti igényeknek való megfelelését, és amely a következő lépést jelentheti a jelenlegi projekt
befejezését követően.
A szóban forgó projekt figyelembe fogja venni a biztonságos elektronikus levelezéssel és a beszédüzemű kommunikációval kapcsolatos jelenlegi és folyamatban lévő munka eredményeit, valamint építeni fog ezekre, továbbá, amennyiben
lehetséges, hozzájárul a kapcsolódó projektek előrehaladásához.
A Bizottság által vezetett projektet a CII (Comité Informatique Interinstitutionnel – Intézményközi informatikai
bizottság) biztonsággal foglalkozó alcsoportján belül felállított irányítócsoport felügyeli.
Ez a kísérleti projekt összhangban áll az Európai Parlament azon felhívásával, hogy Főtitkársága az Európai Parlament
elnökének felügyelete mellett legkésőbb 2014 decemberéig végezze el az Európai Parlament informatikai biztonsági
megbízhatóságának alapos felülvizsgálatát és értékelését. A felülvizsgálat és értékelés kiterjed a költségvetési eszközökre,
a személyzeti erőforrásokra, a technikai kapacitásokra, a belső szervezeti felépítésre és valamennyi egyéb olyan kérdésre,
amely kapcsolódik az Európai Parlament informatikai rendszerei magas biztonsági szintjének biztosításához.

Jogalap

Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
26 03 77 05

Kísérleti projekt – A kapcsolt nyílt adatrendszerek, az ingyenes szoftverek és a civil társadalom részvételének
előmozdítása a jogalkotásban szerte az Unióban (módosításkészítő alkalmazás (AT4AM)/ Legislation Editing Open
Software (LEOS) Linked Open Data (LOD) és Free Software (FS)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

250 000

Kifizetések

250 000

Kötelezettségvállalások

500 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

250 000

Kötelezettségvállalások

Kifizetések
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(folytatás)

26 03 77 05

(folytatás)
Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Az aktív és jogaikkal élni tudó polgárok a társadalom összes szintjén szerte Európában folyamatosan fejlesztik és
alkalmazzák a demokratikus értékeket és munkamódszereket régi és információs és kommunikációs technológiák
felhasználásán keresztül. A demokrácia szempontjából tehát elengedhetetlen, hogy az uniós intézmények nyílt tudást és
olyan ingyenes szoftvermegoldásokat biztosítsanak, amelyek a jogalkotást tekintve a legjelentősebb szabványokat és
eszközöket alkalmazzák, annak érdekében, hogy e megoldások hatását jobban megismerjük a jogalkotási folyamat
különböző szakaszaiban. Az európai uniós projekt egészének legitimitását tekintve kulcsfontosságú az, hogy a polgárok
számára az uniós jogalkotási folyamat során végig biztosított legyen a szabványoknak megfelelő és folyamatokba
illeszkedő dokumentumok használata és az azok elkészítésében való részvétel. Természetesen az efféle használat és
részvétel javára szolgál az egyéb, többnyelvű technológiát és lokalizációs eljárásokat felhasználó projektekkel megvalósított integráció, valamint az elszigeteltség és a szükségtelen szabadalomfüggőség felszámolása.
Ennek egyik eszköze a LEOS, egy Bizottság által tervezett internetalapú jogszabály-előkészítő alkalmazás. Ezt az ISAprogramból finanszírozzák, amit azt jelenti, hogy esetleg integrálni lehetne olyan költséghatékonyabb és már bevált
alkalmazásokkal, mint a Debian, ami biztosítaná, hogy a kódot folyamatosan teszteljék abból a szempontból, hogy
miként működik együtt más, a jó minőségű jogalkotást célzó eszközökkel.
Még távolba mutatóbb példa az AT4AM (az Európai Parlament módosításokhoz használt automatikus eszköze [1]) nyílt
fejlesztése. Ennek használata az Európai Parlamenten kívül azonban korlátozott, mivel hiányzik a kapcsolt nyílt
adatrendszerek integrálása [2], a nem kormányzati szerveknek nyújtott minimális támogatás az AT4AM szoftver
szervereiken történő telepítéséhez és futtatásához [3], továbbá nem megfelelő az együttműködés az XML és az RDF
formátumokat összekapcsoló ingyenes szoftverekkel (különös tekintettel az Akoma Ntoso formátumra) [4].
A kísérleti projekt célja:
— az uniós jogalkotási eszközök telepítésének, fejlesztésének, fenntartásának és használatának előmozdítása a civil
társadalomban,
— a LEOS integrálása kapcsolt nyílt adatrendszerekkel,
— együttműködés az Európai Parlamenttel a LOD és az AT4AM interoperabilitásának biztosítása érdekében,
— Akoma Ntoso és RDF adatformátumok kifejlesztése a LEOS és az AT4AM számára.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
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27. CÍM
KÖLTSÉGVETÉS
Az előirányzatok (2016 és 2015) és az egyenleg (2014) általános összegzése
Cím
Alcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

27 01

A „KÖLTSÉGVETÉS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETÉVEL
KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK

27 02

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA, ELLENŐRZÉSE ÉS A
ZÁRSZÁMADÁS
27. cím – Összesen

Kötelezettségvállalások

72 184 538

p.m.
72 184 538

Kifizetések

72 184 538

p.m.
72 184 538

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

70 488 939

p.m.
70 488 939

2014. évi teljesítés

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

70 488 939

60 037 392,08

60 037 392,08

28 600 000,—

28 600 000,—

88 637 392,08

88 637 392,08

p.m.
70 488 939

Kifizetések
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27. CÍM
KÖLTSÉGVETÉS
27 01. ALCÍM — A „KÖLTSÉGVETÉS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETÉVEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

Az 1., 2., 3. és 5. jogcímcsoport részletezése a(z) XX 01. fejezetben található.
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

27 01

A „KÖLTSÉGVETÉS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETÉVEL
KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK

27 01 01

A „Költségvetés” szakpolitikai
területen foglalkoztatott tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

PK

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

5,2

43 763 278

41 558 494

42 260 747,75

96,57

27 01 02 01 Külső munkatársak

5,2

4 265 668

4 160 262

5 862 350,62

137,43

27 01 02 09 Külső munkatársak – Nem decentralizált igazgatás

5,2

4 621 420

5 542 521

0,—

0

27 01 02 11 Egyéb igazgatási kiadások

5,2

7 715 145

7 427 228

8 253 791,86

106,98

27 01 02 19 Egyéb igazgatási kiadások – Nem
decentralizált igazgatás

5,2

8 456 008

8 557 050

0,—

0

25 058 241

25 687 061

14 116 142,48

56,33

27 01 02

A „Költségvetés” szakpolitikai
területen foglalkoztatott külső
munkatársakkal kapcsolatos és
egyéb igazgatási kiadások

27 01 02. jogcímcsoport –
Részösszeg
A „Költségvetés” szakpolitikai
terület információs és kommunikációs technológiai eszközökkel és
szolgáltatásokkal kapcsolatos
kiadásai

5,2

2 793 019

2 638 384

3 051 584,68

109,26

A „Költségvetés” szakpolitikai
terület tevékenységeihez
kapcsolódó támogatási kiadások

5,2

150 000

145 000

149 774,81

99,85

27 01 11

Rendkívüli helyzetekre vonatkozó
kiadások

5,2

27 01 12

Számvitel

27 01 03

27 01 07

27 01 12 01 Pénzügyi költségek

5,2

27 01 12 02 A pénztárkezeléssel és a pénzügyi
eszközökkel kapcsolatban
felmerült kiadások fedezése

5,2

27 01 12 03 Az Unió általános költségvetésének
pénzeszközeiből részesülő kedvezményezettek és a Bizottság
adósainak fizetőképességével
kapcsolatos pénzügyi információk
beszerzése
5,2

p.m.

p.m.

300 000

p.m.

0,—

330 000

p.m.

319 000,—

106,33

0,—

120 000

130 000

140 142,36

116,79

27 01 12. jogcímcsoport –
Részösszeg

420 000

460 000

459 142,36

109,32

27 01. alcím – Összesen

72 184 538

70 488 939

60 037 392,08

83,17
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BIZOTTSÁG
27. CÍM — KÖLTSÉGVETÉS

27 01. ALCÍM — A „KÖLTSÉGVETÉS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETÉVEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

27 01 01

A „Költségvetés” szakpolitikai területen foglalkoztatott tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos
kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

43 763 278

2014. évi teljesítés

41 558 494

42 260 747,75

27 01 02

A „Költségvetés” szakpolitikai területen foglalkoztatott külső munkatársakkal kapcsolatos és egyéb igazgatási
kiadások

27 01 02 01

Külső munkatársak
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

4 265 668

27 01 02 09

2014. évi teljesítés

4 160 262

5 862 350,62

Külső munkatársak – Nem decentralizált igazgatás
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

4 621 420

2014. évi teljesítés

5 542 521

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat a költségvetési év indulásakor nincs meghatározott szakpolitikai területhez rendelve, és a Bizottság
bármelyik szervezeti egységének igényeit fedezheti. A költségvetési rendeletnek megfelelően az év folyamán átcsoportosítják azon szakpolitikai területek megfelelő költségvetési tételeihez, amelyekhez felhasználják.
27 01 02 11

Egyéb igazgatási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

7 715 145

27 01 02 19

2014. évi teljesítés

7 427 228

8 253 791,86

Egyéb igazgatási kiadások – Nem decentralizált igazgatás
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

8 456 008

2014. évi teljesítés

8 557 050

0,—

L 48/1526
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BIZOTTSÁG
27. CÍM — KÖLTSÉGVETÉS

27 01. ALCÍM — A „KÖLTSÉGVETÉS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETÉVEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

27 01 02

(folytatás)

27 01 02 19

(folytatás)
Megjegyzések
Az előirányzat a költségvetési év indulásakor nincs meghatározott szakpolitikai területhez rendelve, és a Bizottság
bármelyik szervezeti egységének igényeit fedezheti. Nem ennél a jogcímnél lesz felhasználva, hanem az év folyamán, a
költségvetési rendeletnek megfelelően átcsoportosítják azon szakpolitikai területnek megfelelő költségvetési tételhez,
ahol felhasználják.

27 01 03

A „Költségvetés” szakpolitikai terület információs és kommunikációs technológiai eszközökkel és szolgáltatásokkal
kapcsolatos kiadásai
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2 793 019

27 01 07

2014. évi teljesítés

2 638 384

3 051 584,68

A „Költségvetés” szakpolitikai terület tevékenységeihez kapcsolódó támogatási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

150 000

2014. évi teljesítés

145 000

149 774,81

Megjegyzések
Az előirányzat az Unió pénzügyi programozásával és általános költségvetésével kapcsolatos, bármilyen formájú és
bármilyen médiumon megjelentetett tájékoztató anyagok közzétételéhez kapcsolódó kiadások fedezésére szolgál.
Különösen az alábbiakat foglalja magában: kidolgozás és megfogalmazás, dokumentáció felhasználása, dizájn és
grafikai tervezés, dokumentumok sokszorosítása, adatvásárlás és adatkezelés, szerkesztés, fordítás, lektorálás (ideértve
a szövegek közötti konzisztencia ellenőrzését), nyomtatás, internetes közzététel, forgalmazás, tárolás és terjesztés.
27 01 11

Rendkívüli helyzetekre vonatkozó kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Ezen előirányzat célja, hogy valamennyi olyan kiadást fedezze, amely egy vagy több üzletmenet-folytonossági tervet
érintő, nyílt válság során keletkezett, és természeténél, illetve az összegnél fogva nem illeszthető a Bizottság egyéb
igazgatási költségvetési tételei alá.
A keletkezett kiadásokról az Európai Parlamentet és a Tanácsot legkésőbb a válságot követő három héten belül
tájékoztatják.

2016.2.24.
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BIZOTTSÁG
27. CÍM — KÖLTSÉGVETÉS

27 01. ALCÍM — A „KÖLTSÉGVETÉS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETÉVEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

27 01 12

Számvitel

27 01 12 01

Pénzügyi költségek
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

300 000

2014. évi teljesítés

330 000

319 000,—

Megjegyzések
Az előirányzat bankköltségek (jutalékok, ázsiók és egyéb kiadások), a Nemzetközi Bankközi Pénzügyi Telekommunikációs Társaság (SWIFT) hálózatához való csatlakozás költségének fedezésére szolgál.
27 01 12 02

A pénztárkezeléssel és a pénzügyi eszközökkel kapcsolatban felmerült kiadások fedezése
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat költségvetési kiigazítások fedezésére szolgál:
— azokban az esetekben, amikor a követelést részben vagy egészen törlik, miután az bevételként könyvelésre került a
számlákon (különösen a kötelezettséggel szemben történő elszámolás esetén),
— azokban az esetekben, amikor a héa nem került beszedésre, és ahol az összeg már nem könyvelhető az eredeti
kiadást tartalmazó sorra,
— bármely, a fenti esetekhez kapcsolódó kamat esetében, ha az nem könyvelhető más speciális költségvetési sorra.
E jogcím szolgál továbbá a Bizottság valamely számlavezető pénzügyi intézményének felszámolásából vagy
megszűnéséből, illetve a pénzügyi eszközök kezeléséből eredő veszteségek szükség szerinti fedezésére.
27 01 12 03

Az Unió általános költségvetésének pénzeszközeiből részesülő kedvezményezettek és a Bizottság adósainak
fizetőképességével kapcsolatos pénzügyi információk beszerzése
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

120 000

2014. évi teljesítés

130 000

140 142,36

L 48/1528
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BIZOTTSÁG
27. CÍM — KÖLTSÉGVETÉS

27 01. ALCÍM — A „KÖLTSÉGVETÉS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETÉVEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

27 01 12

(folytatás)

27 01 12 03

(folytatás)
Megjegyzések
Az előirányzat célja, hogy az Unió általános költségvetésének pénzeszközeiből részesülő kedvezményezettek és a
Bizottság adósainak fizetőképességével kapcsolatos pénzügyi információkat nyújtó elektronikus információs szolgáltatásokra és külső adatbázisokra való előfizetések és az ezekhez való hozzáférés költségeit fedezze.
Célja továbbá az Unió általános költségvetésének pénzeszközeiből részesülő kedvezményezettek és a Bizottság
adósainak csoport- és tulajdonosi szerkezetével, valamint igazgatásával kapcsolatos információk gyűjtése.
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BIZOTTSÁG
27. CÍM — KÖLTSÉGVETÉS

27 02. ALCÍM — A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA, ELLENŐRZÉSE ÉS A ZÁRSZÁMADÁS

Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

27 02

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA, ELLENŐRZÉSE ÉS
A ZÁRSZÁMADÁS

27 02 01

Az előző pénzügyi évről
áthozott hiány

27 02 02

Ideiglenes és átalány jellegű
ellentételezés az új
tagállamok számára

2014. évi teljesítés

%
2014–2016.
évi
kifizetések

PK

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1,1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

28 600 000,— 28 600 000,—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

28 600 000,— 28 600 000,—

27 02. alcím – Összesen

27 02 01

2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

0,—

Az előző pénzügyi évről áthozott hiány
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 18. cikkével összhangban minden költségvetési évből fennmaradó egyenleget a következő év
költségvetésébe kell többlet esetében bevételként, hiány esetében fizetési kötelezettségként bevezetni.
Az ilyen bevételi vagy kifizetési előirányzatok becsült értékeit a költségvetési eljárás során, a költségvetési rendelet
39. cikke alapján benyújtott módosító indítvánnyal kell bevinni a költségvetésbe. Az előirányzatok értékeit az 1150/
2000/EK, Euratom rendelettel összhangban állapítják meg.
Az egyes költségvetési évekre szóló számlák lezárása után az előirányzattól való esetleges eltérést a költségvetés
módosítása útján át kell vezetni a következő pénzügyi évre vonatkozó költségvetésbe.
A többletet a bevételkimutatás 3 0 0. jogcímcsoportjába illesztik be.

Jogalap

Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007/436/EK, Euratom határozat végrehajtásáról szóló,
2000. május 22-i 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 130., 2000.5.31., 1. o.).
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

L 48/1530
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BIZOTTSÁG
27. CÍM — KÖLTSÉGVETÉS

27 02. ALCÍM — A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA, ELLENŐRZÉSE ÉS A ZÁRSZÁMADÁS (folytatás)

27 02 02

Ideiglenes és átalány jellegű ellentételezés az új tagállamok számára
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

28 600 000,—

Megjegyzések
Az előirányzat célja, hogy az új tagállamok számára fedezetet biztosítson bármely csatlakozási okmány hatálybalépésének időpontjától, amennyiben az okmány rendelkezik arról.
Jogalap
A Horvát Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unióról szóló szerződés, az Európai Unió
működéséről szóló szerződés és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés kiigazításáról szóló okmány
(HL L 112., 2012.4.24., 21. o.) és különösen annak 32. cikke.
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L 48/1531
BIZOTTSÁG

28. CÍM
ELLENŐRZÉS

L 48/1532

HU

2016.2.24.
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BIZOTTSÁG
28. CÍM — ELLENŐRZÉS

28. CÍM
ELLENŐRZÉS
Az előirányzatok (2016 és 2015) és az egyenleg (2014) általános összegzése
Cím
Alcím

28 01

Megnevezés

2016. évi előirányzatok

AZ „ELLENŐRZÉS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL
KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK
28. cím – Összesen

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

18 774 034

11 936 916

12 000 789,60

18 774 034

11 936 916

12 000 789,60

2016.2.24.
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BIZOTTSÁG
28. CÍM — ELLENŐRZÉS

28. CÍM
ELLENŐRZÉS

28 01. ALCÍM — AZ „ELLENŐRZÉS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

Az 1., 2., 3. és 5. jogcímcsoport részletezése a(z) XX 01. fejezetben található.
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

28 01

AZ „ELLENŐRZÉS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL
KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK

28 01 01

Az „Ellenőrzés” szakpolitikai
területen foglalkoztatott tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

PK

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

5,2

16 316 679

10 106 037

10 276 038,31

62,98

28 01 02 01 Külső munkatársak

5,2

733 388

602 383

565 370,77

77,09

28 01 02 11 Egyéb igazgatási kiadások

5,2

682 619

586 904

417 451,80

61,15

1 416 007

1 189 287

982 822,57

69,41

1 041 348

641 592

741 928,72

71,25

18 774 034

11 936 916

12 000 789,60

63,92

28 01 02

Az „Ellenőrzés” szakpolitikai
területen foglalkoztatott külső
munkatársakkal kapcsolatos és
egyéb igazgatási kiadások

28 01 02. jogcímcsoport –
Részösszeg
28 01 03

Az „Ellenőrzés” szakpolitikai
terület információs és kommunikációs technológiai eszközökkel és
szolgáltatásokkal kapcsolatos
kiadásai

5,2

28 01. alcím – Összesen

28 01 01

Az „Ellenőrzés” szakpolitikai területen foglalkoztatott tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos
kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

16 316 679

2014. évi teljesítés

10 106 037

10 276 038,31

28 01 02

Az „Ellenőrzés” szakpolitikai területen foglalkoztatott külső munkatársakkal kapcsolatos és egyéb igazgatási
kiadások

28 01 02 01

Külső munkatársak
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

733 388

2014. évi teljesítés

602 383

565 370,77

L 48/1534
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BIZOTTSÁG
28. CÍM — ELLENŐRZÉS

28 01. ALCÍM — AZ „ELLENŐRZÉS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

28 01 02

(folytatás)

28 01 02 11

Egyéb igazgatási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

682 619

28 01 03

2014. évi teljesítés

586 904

417 451,80

Az „Ellenőrzés” szakpolitikai terület információs és kommunikációs technológiai eszközökkel és szolgáltatásokkal
kapcsolatos kiadásai
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 041 348

2014. évi teljesítés

641 592

741 928,72

2016.2.24.
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BIZOTTSÁG

29. CÍM
STATISZTIKA

L 48/1536
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BIZOTTSÁG
29. CÍM — STATISZTIKA

29. CÍM
STATISZTIKA
Az előirányzatok (2016 és 2015) és az egyenleg (2014) általános összegzése
Cím
Alcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

29 01

A „STATISZTIKA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL
KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK

82 707 570

82 707 570

79 471 726

79 471 726

81 840 387,98

81 840 387,98

29 02

AZ EURÓPAI STATISZTIKAI
PROGRAM

56 443 000

44 800 000

54 922 000

36 726 403

57 897 658,39

56 903 341,85

139 150 570

127 507 570

134 393 726

29. cím – Összesen

116 198 129 139 738 046,37 138 743 729,83

2016.2.24.
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BIZOTTSÁG
29. CÍM — STATISZTIKA

29. CÍM
STATISZTIKA

29 01. ALCÍM — A „STATISZTIKA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

Az 1., 2., 3. és 5. jogcímcsoport részletezése a(z) XX 01. fejezetben található.
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

29 01

A „STATISZTIKA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL
KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK

29 01 01

A „Statisztika” szakpolitikai
területen foglalkoztatott tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

PK

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

5,2

66 995 635

64 039 267

65 392 967,41

97,61

29 01 02 01 Külső munkatársak

5,2

5 163 482

5 042 625

5 107 406,09

98,91

29 01 02 11 Egyéb igazgatási kiadások

5,2

3 322 719

3 424 234

3 676 376,92

110,64

8 486 201

8 466 859

8 783 783,01

103,51

5,2

4 275 734

4 065 600

4 721 350,86

110,42

1,1

2 950 000

2 900 000

2 942 286,70

99,74

29 01 04. jogcímcsoport –
Részösszeg

2 950 000

2 900 000

2 942 286,70

99,74

29 01. alcím – Összesen

82 707 570

79 471 726

81 840 387,98

98,95

29 01 02

A „Statisztika” szakpolitikai
területen foglalkoztatott külső
munkatársakkal kapcsolatos és
egyéb igazgatási kiadások

29 01 02. jogcímcsoport –
Részösszeg
29 01 03

29 01 04

A „Statisztika” szakpolitikai
terület információs és kommunikációs technológiai eszközökkel és
szolgáltatásokkal kapcsolatos
kiadásai
A „Statisztika” szakpolitikai
terület tevékenységeihez és
programjaihoz kapcsolódó támogatási kiadások

29 01 04 01 Európai statisztikai program –
Támogatási kiadások

29 01 01

A „Statisztika” szakpolitikai területen foglalkoztatott tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos
kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

66 995 635

2015. évi előirányzatok

64 039 267

2014. évi teljesítés

65 392 967,41
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BIZOTTSÁG
29. CÍM — STATISZTIKA

29 01. ALCÍM — A „STATISZTIKA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

29 01 02

A „Statisztika” szakpolitikai területen foglalkoztatott külső munkatársakkal kapcsolatos és egyéb igazgatási
kiadások

29 01 02 01

Külső munkatársak
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

5 163 482

29 01 02 11

2014. évi teljesítés

5 042 625

5 107 406,09

Egyéb igazgatási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

3 322 719

29 01 03

2014. évi teljesítés

3 424 234

3 676 376,92

A „Statisztika” szakpolitikai terület információs és kommunikációs technológiai eszközökkel és szolgáltatásokkal
kapcsolatos kiadásai
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

4 275 734

2014. évi teljesítés

4 065 600

4 721 350,86

29 01 04

A „Statisztika” szakpolitikai terület tevékenységeihez és programjaihoz kapcsolódó támogatási kiadások

29 01 04 01

Európai statisztikai program – Támogatási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

2 950 000

2014. évi teljesítés

2 900 000

2 942 286,70

Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— a program vagy projektek meghatározásával, előkészítésével, irányításával, monitoringjával, auditjával és felülvizsgálatával kapcsolatos technikai és igazgatási jellegű segítségnyújtás,
— a központ külső munkatársaival (szerződéses alkalmazottak, kirendelt nemzeti szakértők vagy kölcsönmunkaerő)
kapcsolatos kiadások 2 300 000 EUR-ig. Ezen összeg kiszámításának az alapja az emberévre kivetített egységköltség, amelynek 97 %-át az érintett személyzet díjazása, 3 %-át pedig az ezekkel a munkatársakkal kapcsolatos
képzések, értekezletek, kiküldetések költsége, valamint a számítástechnikai és telekommunikációs költségek teszik
ki,
— az e jogcím alá tartozó program vagy intézkedések céljainak eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tanulmányokkal,
szakértői találkozókkal, kiküldetésekkel, tájékoztatással és kiadványokkal kapcsolatos kiadások, valamint minden
más technikai és igazgatási jellegű segítségnyújtáshoz kapcsolódó kiadás fedezésére szolgál, kivéve a Bizottság által
eseti jellegű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett hatósági feladatokat.
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BIZOTTSÁG
29. CÍM — STATISZTIKA

29 01. ALCÍM — A „STATISZTIKA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

29 01 04

(folytatás)

29 01 04 01

(folytatás)
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban
címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik
lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadáskimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete alapján,
amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
A Svájci Államszövetség által az uniós programokban való részvétel céljából adott hozzájárulásokból származó, a
bevételkimutatás 6 0 3 3. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontja alapján további előirányzatok nyújthatók.
Jogalap
Lásd a 29 02. alcímet.
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BIZOTTSÁG
29. CÍM — STATISZTIKA

29 02. ALCÍM — AZ EURÓPAI STATISZTIKAI PROGRAM
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK

Kötelezettségvállalások

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

%
2014–2016.
évi
kifizetések

Kifizetések

29 02

AZ EURÓPAI STATISZTIKAI PROGRAM

29 02 01

Minőségi statisztikai
adatok biztosítása, az
európai statisztikai
adat-előállítás új módszereinek végrehajtása és
a partnerség erősítése az
európai statisztikai
rendszeren belül
1,1 56 443 000 40 000 000 54 922 000 29 328 905 57 897 658,39 22 454 510,04

29 02 51

A (2013 előtti) statisztikai programok
lezárása

29 02 52

1,1

p.m.

Az európai vállalkozási
és kereskedelmi statisztikák modernizálása
programjának (MEETS)
lezárása
1,1

p.m.

29 02. alcím –
Összesen

29 02 01

4 800 000

p.m.

p.m.

6 527 204

p.m.

870 294

0,— 25 030 062,45

0,—

56,14

521,46

9 418 769,36

56 443 000 44 800 000 54 922 000 36 726 403 57 897 658,39 56 903 341,85

127,02

Minőségi statisztikai adatok biztosítása, az európai statisztikai adat-előállítás új módszereinek végrehajtása és a
partnerség erősítése az európai statisztikai rendszeren belül
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

56 443 000

Kifizetések

40 000 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

54 922 000

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

29 328 905

57 897 658,39

Kifizetések

22 454 510,04

Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— statisztikai adatgyűjtések és felmérések, tanulmányok, valamint mutatók és referenciaértékek kidolgozása,
— minőségtanulmányok és a statisztika minőségének javítását célzó tevékenységek,
— statisztikai információ feldolgozása, terjesztése, előmozdítása és marketingje,
— a statisztikai infrastruktúra fejlesztése és fenntartása, valamint statisztikai információs rendszerek,
— a statisztikai adat-előállítás folyamatának átszervezését támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése és fenntartása,
— kockázatalapú ellenőrző munka a tagállamokban a statisztikai adat-előállításban részt vevő létesítményekben,
különösen az uniós gazdasági kormányzás támogatása céljából,
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BIZOTTSÁG
29. CÍM — STATISZTIKA

29 02. ALCÍM — AZ EURÓPAI STATISZTIKAI PROGRAM (folytatás)

29 02 01

(folytatás)
— támogatás együttműködési hálózatoknak, valamint támogatás olyan szervezeteknek, amelyek elsődleges céljai és
tevékenységei közé az európai statisztika gyakorlati kódexe végrehajtásának elősegítése és támogatása tartozik,
valamint az európai statisztikai adat-előállítás új módszereinek végrehajtása,
— külső szakértők által nyújtott szolgáltatások,
— statisztikai továbbképzés statisztikusok számára,
— dokumentáció beszerzési költségei,
— szubvenciók nemzetközi statisztikai szervezetek számára és előfizetés nemzetközi statisztikai szervezetekhez.
Biztosítani hivatott továbbá a gazdasági adatok és strukturális mutatók és referenciaértékek alapján az Unió gazdasági és
szociális helyzetéről készítendő éves összefoglaló jelentések összeállításához szükséges információk összegyűjtését.
Ez az előirányzat továbbá a nemzeti statisztikusok képzésével és harmadik országokkal fenntartott együttműködési
politikával kapcsolatos költségek, a tisztviselők cseréjével kapcsolatos kiadások, tájékoztató értekezletek, a tisztviselők és
egyéb alkalmazottak fizetéskiegészítéseivel 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.
Az előirányzat továbbá az Unió kiadásainak a felmérése, nyomon követése és értékelése érdekében a Bizottság vagy az
Unió más intézményei által igényelt szükséges statisztikai információ biztosításának a fedezésére szolgál. Ez javítja a
pénzügyi és költségvetési politika végrehajtását (a költségvetés elkészítése és a többéves pénzügyi keret időszakos
felülvizsgálata), és lehetővé teszi közép- és hosszú távú adatok összeállítását az Unió finanszírozása szempontjából.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását
és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadáskimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
A Svájci Államszövetség által az uniós programokban való részvétel céljából adott hozzájárulásokból származó, a
bevételkimutatás 6 0 3 3. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban további előirányzatok nyújthatók.

Jogalap
Az Európai Parlament és a Tanács 2013. január 15-i 99/2013/EU rendelete az európai statisztikai programról
(2013–2017) (HL L 39., 2013.2.9., 12. o.).
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BIZOTTSÁG
29. CÍM — STATISZTIKA

29 02. ALCÍM — AZ EURÓPAI STATISZTIKAI PROGRAM (folytatás)

29 02 51

A (2013 előtti) statisztikai programok lezárása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

4 800 000

Kötelezettségvállalások

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

6 527 204

Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

25 030 062,45

Megjegyzések

Az előirányzat az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.

Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását
és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadáskimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

A Svájci Államszövetség által az uniós programokban való részvétel céljából adott hozzájárulásokból származó, a
bevételkimutatás 6 0 3 3. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontja alapján további előirányzatok nyújthatók.

Jogalap

A közösségi statisztikáról szóló, 1997. február 17-i 322/97/EK tanácsi rendelet (HL L 52., 1997.2.22., 1. o.).

A Közösségen belüli, valamint a Közösség és a harmadik országok közötti áruforgalomra vonatkozó statisztikai adatok
begyűjtésének, feldolgozásának és terjesztésének transzeurópai hálózatával kapcsolatos intézkedéscsomagról (Edicom)
szóló, 2001. március 12-i 507/2001/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 76., 2001.3.16., 1. o.).

A Közösség 2003-tól 2007-ig terjedő időszakra vonatkozó statisztikai programjáról szóló, 2002. december 16-i 2367/
2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 358., 2002.12.31., 1. o.).

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

Az európai statisztikákról szóló, 2009. március 11-i 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 87.,
2009.3.31., 164. o.).
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BIZOTTSÁG
29. CÍM — STATISZTIKA

29 02. ALCÍM — AZ EURÓPAI STATISZTIKAI PROGRAM (folytatás)

29 02 52

Az európai vállalkozási és kereskedelmi statisztikák modernizálása programjának (MEETS) lezárása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

870 294

Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

9 418 769,36

Megjegyzések
Az előirányzat az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását
és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadáskimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
Jogalap
Az európai vállalkozási és kereskedelmi statisztikák modernizálásának (MEETS) programjáról szóló, 2008. december
16-i 1297/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 340., 2008.12.19., 76. o.).
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BIZOTTSÁG
30. CÍM — NYUGELLÁTÁSOK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

30. CÍM
NYUGELL ÁTÁSOK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK
Az előirányzatok (2016 és 2015) és az egyenleg (2014) általános összegzése
Cím
Alcím

30 01

Megnevezés

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

A „NYUGELLÁTÁSOK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK

1 647 355 000

1 567 119 435

1 493 058 835,73

30. cím – Összesen

1 647 355 000

1 567 119 435

1 493 058 835,73

L 48/1546
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BIZOTTSÁG
30. CÍM — NYUGELLÁTÁSOK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

30. CÍM
NYUGELL ÁTÁSOK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

30 01. ALCÍM — A „NYUGELLÁTÁSOK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

30 01

A „NYUGELLÁTÁSOK ÉS
JÁRULÉKOS KIADÁSOK” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL
KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK

30 01 13

Juttatások és nyugellátások a volt
tagok és túlélő hozzátartozóik
számára

PK

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

30 01 13 01 Ideiglenes juttatások

5,2

3 146 000

4 049 000

734 503,30

23,35

30 01 13 03 Az ideiglenes juttatások súlyozása
és kiigazítása

5,2

288 000

215 000

0,—

0

3 434 000

4 264 000

734 503,30

21,39

30 01 13. jogcímcsoport –
Részösszeg
30 01 14

A tartalékállományba helyezett, a
szolgálat érdekében nyugdíjazott
vagy felmentett alkalmazottak
juttatásai

30 01 14 01 A tartalékállományba helyezett, a
szolgálat érdekében nyugdíjazott
vagy felmentett alkalmazottak
juttatásai

5,2

3 252 000

3 269 000

1 226 398,33

37,71

30 01 14 02 Betegbiztosítás

5,2

111 000

111 000

36 161,69

32,58

30 01 14 03 A juttatások súlyozása és
kiigazítása

5,2

48 000

98 000

10 612,90

22,11

3 411 000

3 478 000

1 273 172,92

37,33

30 01 14. jogcímcsoport –
Részösszeg
30 01 15

Nyugellátások és juttatások

30 01 15 01 Nyugellátások, rokkantsági
juttatások és végkielégítések

5,1

1 516 912 000

1 447 541 000

1 400 348 410,98

92,32

30 01 15 02 Betegbiztosítás

5,1

50 291 000

48 089 000

45 528 362,94

90,53

30 01 15 03 A nyugellátások és juttatások
súlyozása és kiigazítása

5,1

51 755 000

44 367 000

39 251 429,26

75,84

1 618 958 000

1 539 997 000

1 485 128 203,18

91,73

3 289 000

2 005 000

439 014,46

13,35

30 01 15. jogcímcsoport –
Részösszeg
30 01 16

Volt tagok nyugdíja – Intézmények

30 01 16 01 Az Európai Parlament volt képviselőinek nyugdíjai

5,1

2016.2.24.

HU
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
30. CÍM — NYUGELLÁTÁSOK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

30 01. ALCÍM — A „NYUGELLÁTÁSOK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK (folytatás)
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

30 01 16

Megnevezés

PK

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

5,1

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

(folytatás)

30 01 16 02 Az Európai Tanács volt tagjainak
nyugdíjai

30 01 16 03 Az Európai Bizottság volt tagjainak
nyugdíjai
5,1

5 907 000

5 866 000

30 01 16 04 Az Európai Unió Bírósága volt
tagjainak nyugdíjai

5,1

8 269 000

7 640 000

30 01 16 05 Az Európai Számvevőszék volt
tagjainak nyugdíjai

5,1

3 918 000

3 728 000

30 01 16 06 A volt európai ombudsmanok
nyugdíjai

5,1

130 000

101 435

30 01 16 07 A volt európai adatvédelmi
biztosok nyugdíjai

5,1

39 000

40 000

30 01 16. jogcímcsoport –
Részösszeg

21 552 000

30 01. alcím – Összesen

1 647 355 000

5 483 941,87

92,84

19 380 435

5 922 956,33

27,48

1 567 119 435

1 493 058 835,73

90,63

30 01 13

Juttatások és nyugellátások a volt tagok és túlélő hozzátartozóik számára

30 01 13 01

Ideiglenes juttatások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

3 146 000

Megjegyzések
Az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— átmeneti juttatások,
— családi juttatások,
a Bizottság tagjai tekintetében, hivatali megbízatásuk lejárta után.

2014. évi teljesítés

4 049 000

734 503,30

L 48/1548

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
30. CÍM — NYUGELLÁTÁSOK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

30 01. ALCÍM — A „NYUGELLÁTÁSOK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK (folytatás)

30 01 13

(folytatás)

30 01 13 01

(folytatás)

Jogalap

A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a
Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke
elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi
rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.).

30 01 13 03

Az ideiglenes juttatások súlyozása és kiigazítása
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

288 000

2014. évi teljesítés

215 000

0,—

Megjegyzések

Az előirányzat arra szolgál, hogy fedezze a Bizottság volt tagjainak, valamint a hasonló jellegű kifizetésekre jogosult
egyéb személyek ideiglenes juttatásaira alkalmazott súlyozás költségeit.

Az előirányzat egy része az ideiglenes juttatások pénzügyi év során végrehajtott kiigazításával kapcsolatos költségek
fedezésére szolgál. Az előirányzat előzetes jellegű, és a költségvetési rendeletnek megfelelően csak az ebben az alcímben
található megfelelő jogcímekhez való átcsoportosítás után használható fel.

Jogalap

A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a
Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke
elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi
rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.).

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

2016.2.24.
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BIZOTTSÁG
30. CÍM — NYUGELLÁTÁSOK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

30 01. ALCÍM — A „NYUGELLÁTÁSOK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK (folytatás)

30 01 14

A tartalékállományba helyezett, a szolgálat érdekében nyugdíjazott vagy felmentett alkalmazottak juttatásai

30 01 14 01

A tartalékállományba helyezett, a szolgálat érdekében nyugdíjazott vagy felmentett alkalmazottak juttatásai
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

3 252 000

2014. évi teljesítés

3 269 000

1 226 398,33

Megjegyzések

Az előirányzat az alábbi hivatalnokok juttatásainak fedezésére szolgál:
— akiket tartalékállományba helyeztek az intézményen belüli állások számának csökkenését követően,
— akiket AD 16-os, AD 15-ös, illetve AD 14-es fokozatból nyugdíjaztak a szolgálat érdekében.
Az előirányzat a Tanács hivatalnokok és/vagy ideiglenes személyzet munkaviszonya megszüntetésére vonatkozó
speciális és/vagy ideiglenes intézkedésekről elfogadott rendeletei alkalmazásával kapcsolatos költségeket is fedezi.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Közösségeknek az Európai Közösségek Bizottságában létesített álláshelyre kinevezett tisztviselőinek szolgálati viszonyát megszüntető különleges intézkedéseknek a Bizottság reformjával összefüggő bevezetéséről szóló, 2002.
szeptember 30-i 1746/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 264., 2002.10.2., 1. o.).
30 01 14 02

Betegbiztosítás
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

111 000

2014. évi teljesítés

111 000

36 161,69

Megjegyzések

Az előirányzat arra szolgál, hogy fedezze a munkáltató betegbiztosítási hozzájárulását a tartalékállományba helyezés,
szolgálati érdekből való nyugdíjazás vagy felmentés következtében juttatásban részesülő személyek esetében.

L 48/1550

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
30. CÍM — NYUGELLÁTÁSOK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

30 01. ALCÍM — A „NYUGELLÁTÁSOK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK (folytatás)

30 01 14

(folytatás)

30 01 14 02

(folytatás)

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
30 01 14 03

A juttatások súlyozása és kiigazítása
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

48 000

2014. évi teljesítés

98 000

10 612,90

Megjegyzések
Az előirányzat a juttatásokra alkalmazott súlyozások kihatásának fedezésére szolgál tartalékállományba helyezés,
szolgálati érdekből való nyugdíjazás vagy felmentés esetében.
Az előirányzat egy része a juttatások pénzügyi év során végrehajtott kiigazításával kapcsolatos költségek fedezésére
szolgál. Az előirányzat előzetes jellegű, és a költségvetési rendeletnek megfelelően csak az ebben az alcímben található
megfelelő jogcímekhez való átcsoportosítás után használható fel.

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

30 01 15

Nyugellátások és juttatások

30 01 15 01

Nyugellátások, rokkantsági juttatások és végkielégítések
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

1 516 912 000

2015. évi előirányzatok

1 447 541 000

2014. évi teljesítés

1 400 348 410,98

2016.2.24.
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BIZOTTSÁG
30. CÍM — NYUGELLÁTÁSOK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

30 01. ALCÍM — A „NYUGELLÁTÁSOK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK (folytatás)

30 01 15

(folytatás)

30 01 15 01

(folytatás)
Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— az Unió összes intézményénél és ügynökségénél alkalmazott tisztviselők, illetve ideiglenes és szerződéses személyzet
öregségi nyugdíja, beleértve azokat, amelyeket kutatási és technológiai fejlesztési előirányzatokból fizetnek,
— az Unió összes intézményénél és ügynökségénél alkalmazott tisztviselők és ideiglenes személyzet rokkantsági
nyugdíja, beleértve azokat, amelyeket kutatási és technológiai fejlesztési előirányzatokból fizetnek,
— az Unió összes intézményénél és ügynökségénél alkalmazott tisztviselők, illetve ideiglenes és szerződéses személyzet
rokkantsági juttatásai, beleértve azokat, amelyeket kutatási és technológiai fejlesztési előirányzatokból fizetnek,
— az Unió összes intézményénél és ügynökségénél korábban alkalmazott tisztviselők, illetve ideiglenes és szerződéses
személyzet túlélő házastársainak és/vagy árváinak túlélő hozzátartozói nyugdíja, beleértve azokat, amelyeket
kutatási és technológiai fejlesztési előirányzatokból fizetnek,
— az Unió összes intézményénél és ügynökségénél alkalmazott tisztviselők, illetve ideiglenes és szerződéses személyzet
végkielégítései, beleértve azokat, amelyeket kutatási és technológiai fejlesztési előirányzatokból fizetnek,
— nyugdíjak biztosítási egyenértékének a kifizetései,
— az ellenállás volt internált vagy deportált tagjai (vagy túlélő házastársai és/vagy árvái) számára teljesített kifizetések
(nyugdíj-kiegészítés),
— pénzbeli támogatás kifizetése súlyos vagy elhúzódó betegségben szenvedő, illetve fogyatékkal élő túlélő
házastársnak, a betegség vagy fogyatékosság időtartamára, az érintett személy szociális körülményeinek és
egészségi állapotának vizsgálata alapján.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

30 01 15 02

Betegbiztosítás
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

50 291 000

2015. évi előirányzatok

48 089 000

2014. évi teljesítés

45 528 362,94
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BIZOTTSÁG
30. CÍM — NYUGELLÁTÁSOK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

30 01. ALCÍM — A „NYUGELLÁTÁSOK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK (folytatás)

30 01 15

(folytatás)

30 01 15 02

(folytatás)

Megjegyzések

Ez az előirányzat a nyugdíjasokat megillető betegbiztosításhoz fizetett munkaadói hozzájárulás fedezésére szolgál.
Ugyancsak fedezi az ellenállás volt internált vagy deportált tagjai (vagy túlélő hozzátartozói) számára teljesített
kifizetések orvosi költségei visszatérítésével kapcsolatos pótlólagos kifizetéseket.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

30 01 15 03

A nyugellátások és juttatások súlyozása és kiigazítása
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

51 755 000

44 367 000

2014. évi teljesítés

39 251 429,26

Megjegyzések

Ez az előirányzat a nyugdíjakra alkalmazandó súlyozások fedezésére szolgál.
Az előirányzat egy része a nyugdíjak pénzügyi év során végrehajtott kiigazításával kapcsolatos költségek fedezésére
szolgál. Az előirányzat előzetes jellegű, és a költségvetési rendeletnek megfelelően csak az ebben az alcímben található
megfelelő jogcímekhez való átcsoportosítás után használható fel.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

2016.2.24.
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
30. CÍM — NYUGELLÁTÁSOK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

30 01. ALCÍM — A „NYUGELLÁTÁSOK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK (folytatás)

30 01 16

Volt tagok nyugdíja – Intézmények

30 01 16 01

Az Európai Parlament volt képviselőinek nyugdíjai
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

3 289 000

2014. évi teljesítés

2 005 000

439 014,46

Megjegyzések

Az előirányzat az Európai Parlament volt képviselőinek öregségi nyugdíjai, rokkantsági nyugdíjai, valamint túlélő
hozzátartozóik nyugdíjai fedezésére szolgál.

Jogalap

Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 14., 15., 17. és 28. cikke.
Az európai parlamenti képviselők statútumának végrehajtási szabályzata (ideértve annak 49–60. cikkét és az Európai
Parlament Elnöksége által elfogadandó vonatkozó rendelkezéseket).
30 01 16 02

Az Európai Tanács volt tagjainak nyugdíjai
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

Megjegyzések

Az előirányzat az Európai Tanács volt tagjainak öregségi nyugdíjai és rokkantsági nyugdíjai fedezésére szolgál, a
lakóhelyük szerinti ország tekintetében alkalmazandó súlyozó tényezők figyelembevételével, valamint – a lakóhelyük
szerinti ország tekintetében alkalmazandó súlyozó tényezők figyelembevételével – az Európai Tanács volt tagjainak
túlélő házastársai és árvái nyugdíjainak fedezésére.

Jogalap

Az Európai Tanács elnökére vonatkozó alkalmazási feltételek megállapításáról szóló, 2009. december 1-jei 2009/909/
EU tanácsi határozat (HL L 322., 2009.12.9., 35. o.).
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BIZOTTSÁG
30. CÍM — NYUGELLÁTÁSOK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

30 01. ALCÍM — A „NYUGELLÁTÁSOK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK (folytatás)

30 01 16

(folytatás)

30 01 16 03

Az Európai Bizottság volt tagjainak nyugdíjai
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

5 907 000

2014. évi teljesítés

5 866 000

5 483 941,87

Megjegyzések
Az előirányzat a Bizottság volt tagjainak öregségi nyugdíjai és rokkantsági nyugdíjai fedezésére szolgál, a lakóhelyük
szerinti ország tekintetében alkalmazandó súlyozó tényezők figyelembevételével, valamint – a lakóhelyük szerinti
ország tekintetében alkalmazandó súlyozó tényezők figyelembevételével – a Bizottság volt tagjainak túlélő házastársai és
árvái nyugdíjainak fedezésére.

Jogalap
A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a
Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke
elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi
rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.).
30 01 16 04

Az Európai Unió Bírósága volt tagjainak nyugdíjai
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

8 269 000

2014. évi teljesítés

7 640 000

Megjegyzések
Az előirányzat az Európai Unió Bírósága volt tagjainak öregségi nyugdíjai és rokkantsági nyugdíjai fedezésére szolgál, a
lakóhelyük szerinti ország tekintetében alkalmazandó súlyozó tényezők figyelembevételével, valamint – a lakóhelyük
szerinti ország tekintetében alkalmazandó súlyozó tényezők figyelembevételével – az Európai Unió Bírósága volt
tagjainak túlélő házastársai és árvái nyugdíjainak fedezésére.

Jogalap
A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a
Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke
elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi
rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.) és különösen annak 8., 9., 15. és 18. cikke.
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L 48/1555

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
30. CÍM — NYUGELLÁTÁSOK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

30 01. ALCÍM — A „NYUGELLÁTÁSOK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK (folytatás)

30 01 16

(folytatás)

30 01 16 05

Az Európai Számvevőszék volt tagjainak nyugdíjai
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

3 918 000

2014. évi teljesítés

3 728 000

Megjegyzések
Az előirányzat az Európai Számvevőszék volt tagjainak öregségi nyugdíjai és rokkantsági nyugdíjai fedezésére szolgál, a
lakóhelyük szerinti ország tekintetében alkalmazandó súlyozó tényezők figyelembevételével, valamint – a lakóhelyük
szerinti ország tekintetében alkalmazandó súlyozó tényezők figyelembevételével – az Európai Számvevőszék volt tagjai
túlélő házastársai és árvái nyugdíjainak fedezésére.

Jogalap
Az Európai Számvevőszék tagjainak járandóságáról szóló, 1977. október 18-i 2290/77/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi
rendelet (HL L 268., 1977.10.20., 1. o.) és különösen annak 9., 10., 11. és 16. cikke.
30 01 16 06

A volt európai ombudsmanok nyugdíjai
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

130 000

2014. évi teljesítés

101 435

Megjegyzések
Az előirányzat a volt európai ombudsmanok öregségi nyugdíjainak és rokkantsági nyugdíjainak fedezésére szolgál, a
lakóhelyük szerinti ország tekintetében alkalmazandó súlyozó tényezők figyelembevételével, valamint – a lakóhelyük
szerinti ország tekintetében alkalmazandó súlyozó tényezők figyelembevételével – a volt európai ombudsmanok túlélő
házastársai és árvái nyugdíjainak fedezésére.

Jogalap
A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a
Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke
elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi
rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.) és különösen annak 8., 9., 15. és 18. cikke.

L 48/1556

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
30. CÍM — NYUGELLÁTÁSOK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

30 01. ALCÍM — A „NYUGELLÁTÁSOK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK (folytatás)

30 01 16

(folytatás)

30 01 16 07

A volt európai adatvédelmi biztosok nyugdíjai
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

39 000

2014. évi teljesítés

40 000

Megjegyzések
Az előirányzat a volt európai adatvédelmi biztosok öregségi nyugdíjainak és rokkantsági nyugdíjainak fedezésére
szolgál, a lakóhelyük szerinti ország tekintetében alkalmazandó súlyozó tényezők figyelembevételével, valamint – a
lakóhelyük szerinti ország tekintetében alkalmazandó súlyozó tényezők figyelembevételével – a volt európai
adatvédelmi biztosok túlélő házastársai és árvái nyugdíjainak fedezésére.
Jogalap
A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a
Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke
elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi
rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.) és különösen annak 8., 9., 15. és 18. cikke.
Az európai adatvédelmi biztos feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről szóló, 2002.
július 1-jei 1247/2002/EK európai parlamenti, tanácsi és bizottsági határozat (HL L 183., 2002.7.12., 1. o.).

2016.2.24.
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L 48/1557
BIZOTTSÁG

31. CÍM
NYELVI SZOLGÁLATOK

L 48/1558
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
31. CÍM — NYELVI SZOLGÁLATOK

31. CÍM
NYELVI SZOLGÁLATOK
Az előirányzatok (2016 és 2015) és az egyenleg (2014) általános összegzése
Cím
Alcím

31 01

Megnevezés

2016. évi előirányzatok

A „NYELVI SZOLGÁLATOK” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL
KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK
31. cím – Összesen

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

398 824 459

389 488 765

443 756 554,45

398 824 459

389 488 765

443 756 554,45

2016.2.24.

HU

L 48/1559

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
31. CÍM — NYELVI SZOLGÁLATOK

31. CÍM
NYELVI SZOLGÁLATOK

31 01. ALCÍM — A „NYELVI SZOLGÁLATOK” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

Az 1., 2., 3. és 5. jogcímcsoport részletezése a(z) XX 01. fejezetben található.
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

31 01

A „NYELVI SZOLGÁLATOK” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS
IGAZGATÁSI KIADÁSOK

31 01 01

A „Nyelvi szolgálatok” szakpolitikai
területen foglalkoztatott tisztviselőkkel
és ideiglenes alkalmazottakkal
kapcsolatos kiadások

PK

2016. évi előirányzatok 2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

5,2

324 388 539

316 071 418

325 997 957,89

100,50

31 01 02 01 Külső munkatársak

5,2

10 057 341

9 639 551

10 248 904,09

101,90

31 01 02 11 Egyéb igazgatási kiadások

5,2

4 727 753

4 703 668

5 513 697,19

116,62

14 785 094

14 343 219

15 762 601,28

106,61

5,2

20 702 826

20 066 128

23 538 678,48

113,70

31 01 03 04 A Bizottság konferenciatermeiben igénybe
vett műszaki berendezések és szolgáltatások
5,2

2 300 000

2 300 000

2 982 729,44

129,68

23 002 826

22 366 128

26 521 407,92

115,30

31 01 02

A „Nyelvi szolgálatok” szakpolitikai
területen foglalkoztatott külső munkatársakkal kapcsolatos és egyéb igazgatási
kiadások

31 01 02. jogcímcsoport – Részösszeg
31 01 03

A „Nyelvi szolgálatok” szakpolitikai
terület információs és kommunikációs
technológiai eszközökkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos és egyéb működési
kiadásai

31 01 03 01 Információs és kommunikációs technológiai eszközökkel és szolgáltatásokkal
kapcsolatos kiadások

31 01 03. jogcímcsoport – Részösszeg
31 01 07

Tolmácsolással kapcsolatos kiadások

31 01 07 01 Tolmácsolással kapcsolatos kiadások

5,2

18 262 000

18 262 000

52 084 265,55

285,21

31 01 07 02 Konferenciatolmácsok képzése és
továbbképzése

5,2

390 000

390 000

1 150 386,69

294,97

31 01 07 03 A Tolmácsolási Főigazgatóság információtechnológiai kiadásai

5,2

1 268 000

1 268 000

3 200 000,—

252,37

19 920 000

19 920 000

56 434 652,24

283,31

14 500 000

14 500 000

16 099 898,89

111,03

31 01 07. jogcímcsoport – Részösszeg
31 01 08

Fordítási kiadások

31 01 08 01 Fordítási kiadások

5,2

L 48/1560
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
31. CÍM — NYELVI SZOLGÁLATOK

31 01. ALCÍM — A „NYELVI SZOLGÁLATOK” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

31 01 08

Megnevezés

PK

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

(folytatás)

31 01 08 02 A Fordítási Főigazgatóság tevékenységét
támogató kiadások

5,2

31 01 08. jogcímcsoport – Részösszeg
31 01 09

A nyelvi szakpolitikai területen folytatott intézményközi együttműködés

5,2

31 01 10

Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja

5,2

31 01. alcím – Összesen

31 01 01

2016. évi előirányzatok 2015. évi előirányzatok

1 579 000

1 648 000

1 850 091,80

117,17

16 079 000

16 148 000

17 949 990,69

111,64

649 000

640 000

1 089 944,43

167,94

p.m.
398 824 459

p.m.
389 488 765

0,—
443 756 554,45

111,27

A „Nyelvi szolgálatok” szakpolitikai területen foglalkoztatott tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal
kapcsolatos kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

324 388 539

2014. évi teljesítés

316 071 418

325 997 957,89

31 01 02

A „Nyelvi szolgálatok” szakpolitikai területen foglalkoztatott külső munkatársakkal kapcsolatos és egyéb igazgatási
kiadások

31 01 02 01

Külső munkatársak
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

10 057 341

31 01 02 11

2014. évi teljesítés

9 639 551

10 248 904,09

Egyéb igazgatási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

4 727 753

2014. évi teljesítés

4 703 668

5 513 697,19

31 01 03

A „Nyelvi szolgálatok” szakpolitikai terület információs és kommunikációs technológiai eszközökkel és
szolgáltatásokkal kapcsolatos és egyéb működési kiadásai

31 01 03 01

Információs és kommunikációs technológiai eszközökkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

20 702 826

2015. évi előirányzatok

20 066 128

2014. évi teljesítés

23 538 678,48

2016.2.24.

HU

L 48/1561

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
31. CÍM — NYELVI SZOLGÁLATOK

31 01. ALCÍM — A „NYELVI SZOLGÁLATOK” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

31 01 03

(folytatás)

31 01 03 04

A Bizottság konferenciatermeiben igénybe vett műszaki berendezések és szolgáltatások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2 300 000

2014. évi teljesítés

2 300 000

2 982 729,44

Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbi kiadások fedezésére szolgál:
— a Bizottság tolmácsfülkékkel felszerelt konferenciatermeinek működtetéséhez szükséges berendezések,
— a Bizottság brüsszeli üléseinek és konferenciáinak lebonyolításához szükséges műszaki szolgáltatások.
A kutatási kiadások fedezéséhez szükséges előirányzatok az érintett címek 01 05. jogcímcsoportjában található
különböző jogcímek alatt vannak feltüntetve.
Az előirányzat az Unió területén felmerülő kiadásokat fedezi, kivéve a Bizottság Unióban működő képviseleteinek
kiadásait.
Jogalap
A munkavállalók munkahelyi egészségvédelmének és biztonságának javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről
szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv (HL L 183., 1989.6.29., 1. o.).
A képernyő előtt végzett munka biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről szóló, 1990. május 29-i 90/
270/EGK tanácsi irányelv (ötödik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében)
(HL L 156., 1990.6.21., 14. o.).
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

31 01 07

Tolmácsolással kapcsolatos kiadások

31 01 07 01

Tolmácsolással kapcsolatos kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

18 262 000

2015. évi előirányzatok

18 262 000

2014. évi teljesítés

52 084 265,55

L 48/1562
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
31. CÍM — NYELVI SZOLGÁLATOK

31 01. ALCÍM — A „NYELVI SZOLGÁLATOK” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

31 01 07

(folytatás)

31 01 07 01

(folytatás)
Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— a Tolmácsolási Főigazgatóság által az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 90. cikke
értelmében alkalmazott szabadúszó tolmácsok (kisegítő konferenciatolmácsok – AIC-k) javadalmazása, hogy a
Tolmácsolási Főigazgatóság elegendő számú képzett konferenciatolmácsot bocsáthasson azon intézmények rendelkezésre, amelyeknek tolmácsolást biztosít,
— a javadalmazás a fizetésen felül a nyugdíj-előtakarékossági, valamint az élet-, az egészség- és a baleset-biztosítási
díjakat is magában foglalja, valamint azon tolmácsok számára, akiknek a lakóhelye eltér a munkavégzés helyszínétől, az utazási költségek megtérítését és átalányösszegű úti- és ellátási költségek kifizetését is fedezi,
— az Európai Parlament tolmácsai (mind a hivatásos, mind az ideiglenes alkalmazottak) által a Bizottságnak nyújtott
szolgáltatások,
— a tolmácsoknak az ülésekre való felkészüléssel és képzéssel kapcsolatos tevékenységeihez fűződő költségek,
— a Bizottság képviseletein keresztül a Tolmácsolási Főigazgatóság által kötött, a Bizottság által harmadik országokban
szervezett ülésekre irányuló tolmácsolási szerződések.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 30 638 000 EUR.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
A kinevezésre és a javadalmazásra, valamint egyéb pénzügyi feltételekre vonatkozó, a Bizottság által jóváhagyott
szabályok.
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

31 01 07 02

Konferenciatolmácsok képzése és továbbképzése
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

390 000

2014. évi teljesítés

390 000

1 150 386,69

2016.2.24.

HU
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
31. CÍM — NYELVI SZOLGÁLATOK

31 01. ALCÍM — A „NYELVI SZOLGÁLATOK” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

31 01 07

(folytatás)

31 01 07 02

(folytatás)

Megjegyzések
Az előirányzat olyan tevékenységek költségeinek fedezésére szolgál, amelyek célja, hogy a Tolmácsolási Főigazgatóság –
különösen bizonyos nyelvkombinációkban – elegendő képzett konferenciatolmácsot tudjon alkalmazni; ezenfelül az
előirányzat a konferenciatolmácsok speciális képzését is finanszírozza.
Elsősorban az egyetemeknek nyújtott támogatásokra, az oktatók képzésére és pedagógiai támogatási programokra,
valamint a diákok ösztöndíjára terjed ki.
A szerződéses konferenciatolmácsok munkafeltételeire vonatkozó megállapodás értelmében a tolmácsok e kategóriája
korlátozott mértékben támogatást vehet igénybe nyelvi képzés céljából (pl. külföldi nyelvtanulást segítő ösztöndíjak és
képzési utalványok formájában).
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésével összhangban a címzett bevétel becsült összege 810 000 EUR.

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

Jogi hivatkozások
Az európai uniós intézmények által alkalmazott szerződéses konferenciatolmácsok (ACI) munka- és fizetési feltételeiről
szóló megállapodás.
31 01 07 03

A Tolmácsolási Főigazgatóság információtechnológiai kiadásai
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

1 268 000

2014. évi teljesítés

1 268 000

3 200 000,—

Megjegyzések
Az előirányzat a tolmácsolási Főigazgatóság valamennyi információtechnológiai kiadásainak fedezésére szolgál, köztük
az alábbiakra:
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31 01. ALCÍM — A „NYELVI SZOLGÁLATOK” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

31 01 07

(folytatás)

31 01 07 03

(folytatás)
— személyi számítógépek, szerverek és mikroszámítógépek vásárlása vagy bérlése, a háttérberendezések, terminálok,
perifériák, hálózati eszközök, fénymásolók, telefaxok és a Tolmácsolási Főigazgatóság irodáiban vagy tolmácsfülkéiben használt elektronikus eszközök, az ezek működtetéséhez szükséges szoftverek, a telepítés, a konfigurálás, a
karbantartás, a tanulmányok, a dokumentáció és a berendezésekhez tartozó kellékek költsége,
— a Tolmácsolási Főigazgatóság által alkalmazott információtechnológiai és terjesztési rendszerek fejlesztése és
karbantartása, ideértve a dokumentációt, a rendszerekkel kapcsolatos képzéseket, informatikai tanulmányokat, az
informatikai tudás és szakértelem elsajátítását: minőség, biztonság, technológia, internet, fejlesztési módszertan,
adatkezelés,
— technikai és logisztikai támogatás, az információtechnológiai berendezések és szoftverek használatáról szóló képzés
és dokumentáció, általános érdeklődésre számot tartó informatikai képzések és könyvek, az adatbázisok
működtetését és adminisztrációját végző külső munkatársak, irodai szolgáltatások és előfizetések,
— adatátviteli és kommunikációs felszerelések és szoftverek vásárlása vagy bérlése, karbantartása, támogatása, valamint
a vonatkozó képzések költségei és egyéb kapcsolódó költségek.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésével összhangban a címzett bevétel becsült összege 1 963 000 EUR.

Jogi hivatkozások
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

31 01 08

Fordítási kiadások

31 01 08 01

Fordítási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

14 500 000

2015. évi előirányzatok

14 500 000

2014. évi teljesítés

16 099 898,89

Megjegyzések
Ez az előirányzat a külső fordítási szolgáltatások és a külső vállalkozók által végzett más nyelvi szolgáltatásokkal
kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésével összhangban a címzett bevétel becsült összege 624 000 EUR.
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31 01. ALCÍM — A „NYELVI SZOLGÁLATOK” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

31 01 08

(folytatás)

31 01 08 01

(folytatás)

Jogalap
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).
31 01 08 02

A Fordítási Főigazgatóság tevékenységét támogató kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 579 000

2014. évi teljesítés

1 648 000

1 850 091,80

Megjegyzések
A Fordítási Főigazgatóság által használt terminológiai és nyelvi adatbázisok, fordítási eszközök, dokumentáció és
könyvtár költségei tekintetében ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— szoftverek, fordítási eszközök és más többnyelvű eszközök vagy fordítástámogató szoftverek beszerzése, fejlesztése
és adaptációja, nyelvi és terminológiai adatbázisok, fordítási memóriák és automatikus fordítási szótárak beszerzése,
konszolidációja és bővítése, különösen, ha az elősegíti a többnyelvűség hatékonyabb kezelését és a fokozottabb
intézményközi együttműködést,
— dokumentációs és könyvtári kiadások a fordítók igényeinek kielégítésére, különösképpen:
— a könyvtárak ellátása egynyelvű könyvekkel, valamint bizonyos újságok és folyóiratok előfizetése,
— egyéni támogatás új fordítók számára szótárállomány és nyelvi útmutatók beszerzéséhez,
— elektronikus formátumú szótárak, enciklopédiák és szószedetek beszerzése vagy internetes hozzáférés
biztosítása dokumentációs adatbázisokhoz,
— többnyelvű könyvtárak törzsállományának kialakítása és fenntartása referenciakönyvek vásárlásával.
Az Unió területén jelentkező költségeket fedezi, kivéve a Közös Kutatási Központ helyszíneit, amelyekre szóló kiadások
az adott címek 01 05. jogcímcsoportjában vannak elkülönítve.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésével összhangban a címzett bevétel becsült összege 347 000 EUR.
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31 01. ALCÍM — A „NYELVI SZOLGÁLATOK” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

31 01 09

A nyelvi szakpolitikai területen folytatott intézményközi együttműködés
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

649 000

2014. évi teljesítés

640 000

1 089 944,43

Megjegyzések
Ez az előirányzat az Intézményközi Fordítási és Tolmácsolási Bizottság által szervezett együttműködési tevékenység
finanszírozására szolgál, hogy ezzel nyelvi téren is elősegítse az intézmények együttműködését.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésével összhangban a címzett bevétel becsült összege 580 000 EUR.
31 01 10

Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az Európai Unió Szervei Fordítóközpontja (Fordítóközpont) személyzeti és igazgatási kiadásainak (1.
és 2. cím) és operatív kiadásainak (3. cím) fedezésére szolgál.
A Fordítóközpont költségvetési forrásai azoknak az ügynökségeknek a hozzájárulásaiból állnak, amelyek számára a
központ munkáját végzi, valamint azoknak az intézményeknek és szerveknek a hozzájárulásaiból, amelyekkel
együttműködik, egyéb bevételek sérelme nélkül.
Az 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 23. cikkének megfelelően visszafizetett összegek címzett
bevételt képeznek (a költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének c) pontja), amelyet a bevételi kimutatás 6 6 0 0.
jogcímében kell szerepeltetni.
A Fordítóközpont létszámtervét az e szakaszhoz csatolt, „Személyzet” című melléklet tartalmazza.
Jogalap
Az Európai Unió szervei számára Fordítóközpont létrehozásáról szóló, 1994. november 28-i 2965/94/EK tanácsi
rendelet (HL L 314., 1994.12.7., 1. o.).
Jogi hivatkozások
A tagállamok kormány- vagy államfői szinten 1993. október 29-én Brüsszelben ülésező képviselőinek nyilatkozata.
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32. CÍM
ENERGIAÜGY
Az előirányzatok (2016 és 2015) és az egyenleg (2014) általános összegzése
2016. évi előirányzatok

Cím
Alcím

32 01

Megnevezés

AZ „ENERGIAÜGY”
SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS
IGAZGATÁSI
KIADÁSOK

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

82 340 477

82 340 477

73 257 942

73 257 942

73 579 547,46

73 579 547,46

32 02

HAGYOMÁNYOS ÉS
MEGÚJULÓ ENERGIA

641 188 400

374 741 196

412 456 000

498 668 603

426 292 176,42

264 890 139,55

32 03

NUKLEÁRIS ENERGIA

163 258 000

174 900 000

159 853 000

175 269 771

153 686 985,74

184 715 893,20

32 04

HORIZONT 2020 - AZ
ENERGIAÜGYHÖZ
KAPCSOLÓDÓ
KUTATÁS ÉS
INNOVÁCIÓ

324 676 361

426 866 961

327 988 791

297 692 895

345 338 778,67

220 741 750,77

32 05

ITER

320 212 092

464 737 000

382 215 057

496 677 968

722 798 821,93

422 982 076,93

1 531 675 330

1 523 585 634

1 355 770 790

32. cím – Összesen

1 541 567 179 1 721 696 310,22 1 166 909 407,91
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32. CÍM
ENERGIAÜGY

32 01. ALCÍM — AZ „ENERGIAÜGY” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

Az 1., 2., 3. és 5. jogcímcsoport részletezése a(z) XX 01. fejezetben található.
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

32 01

AZ „ENERGIAÜGY” SZAKPOLITIKAI
TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

32 01 01

Az „Energiaügy” szakpolitikai területen
foglalkoztatott tisztviselőkkel és
ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos
kiadások

PK

2016. évi előirányzatok 2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

5,2

58 891 325

49 911 442

49 511 632,21

84,07

32 01 02 01 Külső munkatársak

5,2

2 491 646

2 675 532

2 681 754,30

107,63

32 01 02 11 Egyéb igazgatási kiadások

5,2

1 673 950

1 877 202

1 871 801,48

111,82

32 01 02. jogcímcsoport – Részösszeg

4 165 596

4 552 734

4 553 555,78

109,31

Az „Energiaügy” szakpolitikai terület
információs és kommunikációs technológiai eszközökkel és szolgáltatásokkal
kapcsolatos kiadásai
5,2

3 758 508

3 168 680

3 579 936,61

95,25

1 978 000

1 978 000

2 063 776,—

104,34

32 01 02

32 01 03

32 01 04

Az „Energiaügy” szakpolitikai területen
foglalkoztatott külső munkatársakkal
kapcsolatos és egyéb igazgatási kiadások

Az „Energiaügy” szakpolitikai terület
tevékenységeihez és programjaihoz
kapcsolódó támogatási kiadások

32 01 04 01 Az Európai Hálózatfinanszírozási
Eszközzel kapcsolatban felmerülő támogatási kiadások – Energia

1,1

32 01 04 02 A nukleáris létesítmények leszerelését
támogató program támogatási kiadásai

1,1

32 01 04. jogcímcsoport – Részösszeg
32 01 05

p.m.

p.m.

0,—

1 978 000

1 978 000

2 063 776,—

104,34

Az „Energiaügy” szakpolitikai terület
kutatási és innovációs programjaihoz
kapcsolódó támogatási kiadások

32 01 05 01 A kutatási és innovációs programokat: a
„Horizont 2020” keretprogramot
végrehajtó tisztviselőkkel és ideiglenes
alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

1,1

1 700 000

1 686 288

1 806 884,—

106,29

32 01 05 02 A kutatási és innovációs programokat: a
„Horizont 2020” keretprogramot
végrehajtó külső munkatársakkal
kapcsolatos kiadások

1,1

712 140

775 597

890 467,—

125,04
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32 01. ALCÍM — AZ „ENERGIAÜGY” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

32 01 05

Megnevezés

PK

2016. évi előirányzatok 2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

(folytatás)

32 01 05 03 A kutatási és innovációs programokkal: a
„Horizont 2020” keretprogrammal
kapcsolatos egyéb igazgatási kiadások

1,1

1 108 000

1 357 258

1 714 267,19

154,72

32 01 05 21 A kutatási és innovációs programokat –
az ITER-programot – végrehajtó tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal
kapcsolatos kiadások

1,1

7 181 658

7 033 943

6 781 276,—

94,42

32 01 05 22 A kutatási és innovációs programokat –
az ITER-programot– végrehajtó külső
munkatársak

1,1

227 250

225 000

232 035,—

102,11

32 01 05 23 A kutatási és innovációs programok – az
ITER-program – egyéb igazgatási kiadásai

1,1

2 499 000

2 450 000

2 347 717,67

93,95

13 428 048

13 528 086

13 772 646,86

102,57

119 000

119 000

98 000,—

82,35

82 340 477

73 257 942

73 579 547,46

89,36

32 01 05. jogcímcsoport – Részösszeg
32 01 07

Euratom-hozzájárulás az Ellátási
Ügynökség üzemeltetéséhez

5,2

32 01. alcím – Összesen

32 01 01

Az „Energiaügy” szakpolitikai területen foglalkoztatott tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos
kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

58 891 325

2014. évi teljesítés

49 911 442

49 511 632,21

32 01 02

Az „Energiaügy” szakpolitikai területen foglalkoztatott külső munkatársakkal kapcsolatos és egyéb igazgatási
kiadások

32 01 02 01

Külső munkatársak
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2 491 646

32 01 02 11

2014. évi teljesítés

2 675 532

2 681 754,30

Egyéb igazgatási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

1 673 950

2014. évi teljesítés

1 877 202

1 871 801,48
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32 01. ALCÍM — AZ „ENERGIAÜGY” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

32 01 03

Az „Energiaügy” szakpolitikai terület információs és kommunikációs technológiai eszközökkel és szolgáltatásokkal
kapcsolatos kiadásai
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

3 758 508

2014. évi teljesítés

3 168 680

3 579 936,61

32 01 04

Az „Energiaügy” szakpolitikai terület tevékenységeihez és programjaihoz kapcsolódó támogatási kiadások

32 01 04 01

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközzel kapcsolatban felmerülő támogatási kiadások – Energia
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 978 000

2014. évi teljesítés

1 978 000

2 063 776,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az e jogcím alá tartozó program vagy intézkedések célkitűzéseinek eléréséhez közvetlenül kapcsolódó
tanulmányokkal, szakértői találkozókkal, tájékoztatással és kiadványokkal kapcsolatos kiadások, és minden más
technikai és igazgatási jellegű segítségnyújtáshoz kapcsolódó kiadás fedezésére szolgál, kivéve a Bizottság által eseti
jellegű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett hatósági feladatokat.
Jogalap
Lásd a 32 02. alcímet.
32 01 04 02

A nukleáris létesítmények leszerelését támogató program támogatási kiadásai
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az e jogcím alá tartozó program vagy intézkedések célkitűzéseinek eléréséhez közvetlenül kapcsolódó
tanulmányokkal és szakértői találkozókkal kapcsolatos kiadások, és minden más technikai és igazgatási jellegű segítségnyújtáshoz kapcsolódó kiadás fedezésére szolgál, kivéve a Bizottság által eseti jellegű szolgáltatási szerződések keretében
kiszervezett hatósági feladatokat.
Jogalap
Lásd a 32 03. alcímet.

L 48/1572

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
32. CÍM — ENERGIAÜGY

32 01. ALCÍM — AZ „ENERGIAÜGY” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

32 01 05

Az „Energiaügy” szakpolitikai terület kutatási és innovációs programjaihoz kapcsolódó támogatási kiadások

32 01 05 01

A kutatási és innovációs programokat: a „Horizont 2020” keretprogramot végrehajtó tisztviselőkkel és ideiglenes
alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

1 700 000

2014. évi teljesítés

1 686 288

1 806 884,—

Megjegyzések
Az előirányzat a kutatási és innovációs programokat: a „Horizont 2020” keretprogramot végrehajtó és az engedélyezett
létszámtervek alapján a nem nukleáris programok közvetett cselekvéseivel összefüggésben foglalkoztatott tisztviselőkre
és ideiglenes alkalmazottakra vonatkozó kiadások fedezésére szolgál, beleértve az uniós küldöttségeken foglalkoztatott
tisztviselőket és ideiglenes alkalmazottakat is.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
Jogalap
Lásd a 32 04. alcímet.
32 01 05 02

A kutatási és innovációs programokat: a „Horizont 2020” keretprogramot végrehajtó külső munkatársakkal kapcsolatos
kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

712 140

2014. évi teljesítés

775 597

890 467,—

Megjegyzések
Az előirányzat a kutatási és innovációs programokat: a „Horizont 2020” keretprogramot a nem nukleáris programok
közvetett cselekvései vonatkozásában végrehajtó külső munkatársak igénybevételével kapcsolatos kiadások fedezésére
szolgál, beleértve az uniós küldöttségeken alkalmazott külső munkatársakat is.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
Jogalap
Lásd a 32 04. alcímet.

2016.2.24.

HU

L 48/1573

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
32. CÍM — ENERGIAÜGY

32 01. ALCÍM — AZ „ENERGIAÜGY” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

32 01 05

(folytatás)

32 01 05 03

A kutatási és innovációs programokkal: a „Horizont 2020” keretprogrammal kapcsolatos egyéb igazgatási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 108 000

2014. évi teljesítés

1 357 258

1 714 267,19

Megjegyzések
Az előirányzat a kutatási és innovációs programoknak: a „Horizont 2020” keretprogramnak a nem nukleáris
programok közvetett cselekvései vonatkozásában végzett teljes irányítására vonatkozó egyéb igazgatási kiadások
fedezésére szolgál, beleértve az uniós küldöttségeken alkalmazott külső munkatársakkal kapcsolatban felmerülő egyéb
igazgatási kiadásokat is.
Az előirányzat az e jogcím alá tartozó program vagy intézkedések célkitűzéseinek eléréséhez közvetlenül kapcsolódó
tanulmányokkal, szakértői találkozókkal, tájékoztatással és kiadványokkal kapcsolatos kiadások, valamint minden más
technikai és igazgatási jellegű segítségnyújtáshoz kapcsolódó kiadás fedezésére szolgál, kivéve a Bizottság által eseti
jellegű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett hatósági feladatokat.
Célja továbbá, hogy fedezze a program vagy projektek meghatározásával, előkészítésével, irányításával, figyelemmel
kísérésével, pénzügyi ellenőrzésével és felülvizsgálatával kapcsolatos technikai és igazgatási jellegű segítségnyújtáshoz,
így például a konferenciákhoz, műhelytalálkozókhoz, szemináriumokhoz, informatikai rendszerek fejlesztéséhez és
karbantartásához, kiküldetésekhez, képzésekhez és reprezentációhoz kapcsolódó kiadásokat.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
Jogalap
Lásd a 32 04. alcímet.
32 01 05 21

A kutatási és innovációs programokat – az ITER-programot – végrehajtó tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal
kapcsolatos kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

7 181 658

2014. évi teljesítés

7 033 943

6 781 276,—

Megjegyzések
Korábbi 08 01 05 21. jogcím
Az előirányzat a kutatási és innovációs programokat – az ITER-programot – végrehajtó és az engedélyezett létszámtervek alapján a nukleáris és a nem nukleáris programok közvetett cselekvéseivel összefüggésben foglalkoztatott
tisztviselőkre és ideiglenes alkalmazottakra vonatkozó kiadások fedezésére szolgál, beleértve az uniós küldöttségeken
foglalkoztatott tisztviselőket és ideiglenes alkalmazottakat is.

L 48/1574

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
32. CÍM — ENERGIAÜGY

32 01. ALCÍM — AZ „ENERGIAÜGY” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

32 01 05

(folytatás)

32 01 05 21

(folytatás)
Jogalap
Lásd a 32 05. alcímet.

32 01 05 22

A kutatási és innovációs programokat – az ITER-programot– végrehajtó külső munkatársak
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

227 250

2014. évi teljesítés

225 000

232 035,—

Megjegyzések
Korábbi 08 01 05 22. jogcím
Ez az előirányzat a kutatási és innovációs programokat – az ITER-programot – a nukleáris programok közvetett
cselekvései vonatkozásában végrehajtó külső munkatársak igénybevételével kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál,
beleértve az uniós küldöttségeken alkalmazott külső munkatársakat is.
Jogalap
Lásd a 32 05. alcímet.
32 01 05 23

A kutatási és innovációs programok – az ITER-program – egyéb igazgatási kiadásai
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2 499 000

2014. évi teljesítés

2 450 000

2 347 717,67

Megjegyzések
Korábbi 08 01 05 23. jogcím
Ez az előirányzat a kutatási és innovációs programoknak – az ITER-programnak – a nukleáris programok közvetett
cselekvései vonatkozásában végzett teljes irányítására vonatkozó egyéb igazgatási kiadások fedezésére szolgál, beleértve
az uniós küldöttségeken alkalmazott munkatársakkal kapcsolatban felmerülő egyéb igazgatási kiadásokat is.
Az előirányzat az e jogcím alá tartozó program vagy intézkedések célkitűzéseinek eléréséhez közvetlenül kapcsolódó
tanulmányokkal, szakértői találkozókkal, tájékoztatással és kiadványokkal kapcsolatos kiadások, valamint minden más
technikai és igazgatási jellegű segítségnyújtáshoz kapcsolódó kiadás fedezésére szolgál, kivéve a Bizottság által eseti
jellegű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett hatósági feladatokat.

2016.2.24.

HU

L 48/1575

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
32. CÍM — ENERGIAÜGY

32 01. ALCÍM — AZ „ENERGIAÜGY” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

32 01 05

(folytatás)

32 01 05 23

(folytatás)
Célja továbbá, hogy fedezze a program vagy projektek meghatározásával, előkészítésével, irányításával, figyelemmel
kísérésével, pénzügyi ellenőrzésével és felülvizsgálatával kapcsolatos technikai és igazgatási jellegű segítségnyújtáshoz,
így például a konferenciákhoz, műhelytalálkozókhoz, szemináriumokhoz, informatikai rendszerek fejlesztéséhez és
karbantartásához, kiküldetésekhez, képzésekhez és reprezentációhoz kapcsolódó kiadásokat.

Jogalap

Lásd a 32 05. alcímet.

32 01 07

Euratom-hozzájárulás az Ellátási Ügynökség üzemeltetéséhez
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

119 000

2014. évi teljesítés

119 000

98 000,—

Megjegyzések

Mivel a személyzeti és épületekre fordított kiadások részét képezik az XX 01 01 01., XX 01 03 01. jogcím és 26 01 23.
jogcímcsoport alatt felvett előirányzatoknak, a Bizottság hozzájárulása az Ügynökség saját bevételével együtt az
Ügynökség tevékenységei során felmerült költségek fedezésére szolgál.
Az 1960. február 1–2-i 23. ülésén az Euratom Tanácsa egyhangúlag azt javasolta, hogy a Bizottság ne csak az (Euratom
Ellátási Ügynökségének működési ráfordításainak fedezését célzó) díj kiszabását halassza el, hanem az említett díj
tényleges bevezetését is. Azóta a költségvetést kiegészítették egy támogatással, amely kiegyensúlyozza a bevételi oldalt az
Ügynökségnek a becslési bevallásban szereplő kiadási számadataival szemben.

Jogalap

Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés és különösen annak 52., 53. és 54. cikke.

Jogi hivatkozások

Az Euratom Ellátási Ügynökség alapszabályának megállapításáról szóló, 2008. február 12-i 2008/114/EK, Euratom
tanácsi határozat (HL L 41., 2008.2.15., 15. o.) és különösen annak 4., 6. és 7. cikke.

L 48/1576

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
32. CÍM — ENERGIAÜGY

32 02. ALCÍM — HAGYOMÁNYOS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIA
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

%
2014–
2016. évi
kifizetések

32 02

HAGYOMÁNYOS ÉS
MEGÚJULÓ ENERGIA

32 02 01

Európai Hálózatfinanszírozási
Eszköz

32 02 01 01

A belső energiapiac további
integrációja, a villamosenergiaés a gázhálózatok határokon
átnyúló átjárhatósága
1,1

182 235 000

43 223 000

115 554 000

14 631 591

124 373 261,24

0,—

0

Az uniós energiaellátás biztonságának javítása
1,1

182 235 000

43 223 000

115 554 000

14 631 591

122 042 833,—

0,—

0

Hozzájárulás a fenntartható
fejlődéshez és a környezetvédelemhez

1,1

182 235 818

43 223 000

115 555 000

14 631 591

122 042 833,—

0,—

0

Vonzóbb környezet létrehozása az energiaágazatbeli
projektek magánberuházása
számára

1,1

73 908 000

31 201 614

48 518 000

19 952 080

40 771 000,—

0,—

0

620 613 818

160 870 614

395 181 000

63 846 853

409 229 927,24

0,—

0

5 098 000

5 000 000

4 998 000

3 481 176

4 140 840,67

3 656 017,65

73,12

32 02 01 02

32 02 01 03

32 02 01 04

32 02 01. jogcímcsoport –
Részösszeg
32 02 02

32 02 03

32 02 10

32 02 51

32 02 52

Az európai energiapolitikát és
a belső energiapiacot
támogató tevékenységek
1,1

Energetikai létesítmények és
infrastruktúrák biztonsága

1,1

312 000

436 000

306 000

261 088

266 816,83

159 481,18

36,58

Energiaszabályozók
Együttműködési Ügynöksége

1,1

15 164 582

15 164 582

10 851 000

10 851 000

10 880 605,99

10 880 000,—

71,75

A transzeurópai energiahálózathoz kapcsolódó közös
érdekű projektek pénzügyi
támogatásának lezárása

1,1

p.m.

15 000 000

p.m.

12 569 810

0,—

10 847 727,13

72,32

A gazdasági fellendülést
támogató, energiaágazatbeli
projektek lezárása

1,1

p.m.

176 000 000

p.m.

406 598 676

23 985,69

239 134 790,12

135,87

32 02 77

Kísérleti projektek és
előkészítő intézkedések

32 02 77 01

Kísérleti projekt – Energiabiztonság – Palagáz

1,1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

28 523,87

Előkészítő intézkedés – A
2009/28/EK irányelv végrehajtására irányuló
együttműködési mechanizmus

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

183 599,60

32 02 77 02

2016.2.24.

HU

L 48/1577

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
32. CÍM — ENERGIAÜGY

32 02. ALCÍM — HAGYOMÁNYOS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIA (folytatás)
2016. évi előirányzatok

Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

PK

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

—

p.m.

32 02 77

(folytatás)

32 02 77 05

Előkészítő intézkedés –
Európai szigetek a közös energiapolitikáért
1,1

p.m.

Kísérleti projekt – Műszakigazdasági modellek többféle
energiaforrással működő
távfűtési rendszerekre

p.m.

1 250 000

Kísérleti projekt — Megvalósíthatósági tanulmány az
alacsony jövedelmű háztartásokban alkalmazandó,
alacsony költségű energiahatékonysági intézkedések finanszírozásáról
1,1

p.m.

20 000

120 000

60 000

Kísérleti projekt — Energiaszegénység — A válság hatásainak
felmérése és az eddigi és
lehetséges új intézkedések
áttekintése a tagállamokban
1,1

p.m.

1 000 000

1 000 000

500 000

32 02 77. jogcímcsoport –
Részösszeg

p.m.

2 270 000

1 120 000

32 02. alcím – Összesen

641 188 400

374 741 196

412 456 000

32 02 77 06

32 02 77 07

32 02 77 08

32 02 01
32 02 01 01

2

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

%
2014–
2016. évi
kifizetések

0,—

0,—

1 750 000,—

0,—

0

1 060 000

1 750 000,—

212 123,47

9,34

498 668 603

426 292 176,42

264 890 139,55

70,69

p.m.

500 000

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz
A belső energiapiac további integrációja, a villamosenergia- és a gázhálózatok határokon átnyúló átjárhatósága
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

182 235 000

Kifizetések

43 223 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

115 554 000

Kifizetések

14 631 591

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

124 373 261,24

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat a társfinanszírozási tanulmányok és a közös érdekű projektek munkái során felmerülő költségek
fedezésére szolgál, amelyek elsősorban a belső energiapiac integrációjához és a gáz- és villamosenergia-hálózatok
határokon átnyúló interoperabilitásához járulnak hozzá.
Jogalap
Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és
67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1316/2013/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 348., 2013.12.20., 129. o.) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésének a) pontja.
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BIZOTTSÁG
32. CÍM — ENERGIAÜGY

32 02. ALCÍM — HAGYOMÁNYOS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIA (folytatás)

32 02 01

(folytatás)

32 02 01 02

Az uniós energiaellátás biztonságának javítása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

182 235 000

Kifizetések

43 223 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

115 554 000

14 631 591

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

122 042 833,—

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat a társfinanszírozási tanulmányok és a közös érdekű projektek munkái során felmerülő költségek
fedezésére szolgál, amelyek elsősorban az Unió energiaellátási biztonságának fokozásához, a rendszer ellenálló
képességének növeléséhez és a rendszer működési biztonságához járulnak hozzá.

Jogalap
Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és
67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1316/2013/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 348., 2013.12.20., 129. o.) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésének b) pontja.
32 02 01 03

Hozzájárulás a fenntartható fejlődéshez és a környezetvédelemhez
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

182 235 818

Kifizetések

43 223 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

115 555 000

Kifizetések

14 631 591

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

122 042 833,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat azon társfinanszírozási tanulmányok és közös érdekű projektek munkái során felmerülő költség
fedezésére szolgál, amelyek elsősorban a fenntartható fejlődéshez és a környezet védelméhez járulnak hozzá, a megújuló
forrásokból származó energiának a szállítóhálózatokba történő integrálása, valamint az intelligens energiahálózatok és
szén-dioxid-hálózatok fejlesztése révén.

Jogalap
Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és
67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1316/2013/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 348., 2013.12.20., 129. o.) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésének c) pontja.
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BIZOTTSÁG
32. CÍM — ENERGIAÜGY

32 02. ALCÍM — HAGYOMÁNYOS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIA (folytatás)

32 02 01

(folytatás)

32 02 01 04

Vonzóbb környezet létrehozása az energiaágazatbeli projektek magánberuházása számára
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

73 908 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

31 201 614

Kötelezettségvállalások

48 518 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

19 952 080

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

40 771 000,—

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz alapján létrehozott uniós hozzájárulás pénzügyi eszközei
költségének fedezésére szolgál annak érdekében, hogy lehetővé tegye vagy megkönnyítse a hozzáférést a hosszú távú
finanszírozáshoz vagy a magánbefektetői forrásokhoz, és ezáltal meggyorsítsa vagy lehetővé tegye a transzeurópai
energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról és az 1364/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről,
valamint a 713/2009/EK, a 714/2009/EK és a 715/2009/EK rendelet módosításáról szóló, 2013. április 17-i 347/
2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 115., 2013.4.25., 39. o.) értelmében támogatható közös érdekű
projektek finanszírozását. A pénzügyi eszközök „tartozásként” vagy „saját tőkeként” kerülnek létrehozásra az Unió
általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól szóló, 2012. október 29-i 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági
rendelet 224. cikkében előírt előzetes értékelést követően. Végrehajtásukra a megbízott intézmények közvetlen
irányítása alatt kerül sor a költségvetési rendelet értelmében vagy a megbízott intézményekkel közösen.
A költségvetési rendelet 140. cikkének (6) bekezdése szerinti, az említett pénzügyi eszközökből a Bizottságnak
végrehajtott, a bevételi kimutatás 6 3 4 1. jogcíme alá tartozó visszafizetésekből – beleértve a tőke-visszafizetéseket, a
felszabadított biztosítékokat és a kölcsönök tőkeösszegének visszafizetését is – a költségvetési rendelet 21. cikke (3)
bekezdésének i) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók.
Jogalap
Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és
67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1316/2013/EU európai parlamenti és a
tanácsi rendelet (HL L 348., 2013.12.20., 129. o.).
32 02 02

Az európai energiapolitikát és a belső energiapiacot támogató tevékenységek
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

5 098 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

5 000 000

Kötelezettségvállalások

4 998 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

3 481 176

Kötelezettségvállalások

4 140 840,67

Kifizetések

3 656 017,65

Megjegyzések
Az előirányzat célja, hogy fedezze a Bizottság számára felmerült azon kiadásokat, amelyek a versenyképes, biztonságos
és fenntartható európai energiapolitika, a belső energiapiac és annak harmadik országokra való kiterjesztése, az
energiaellátás európai és globális perspektívája minden szempont szerinti biztonságának elemzéséhez, meghatározásához, előmozdításához, figyelemmel kíséréséhez, finanszírozásához, értékeléséhez és végrehajtásához szükséges
bármilyen információ összegyűjtése és feldolgozása során jelentkeznek, valamint az energiafelhasználók jogainak és
védelmének áttekinthető és összehasonlítható árakon nyújtott minőségi szolgáltatások által történő megerősítéséből
adódnak.

L 48/1580

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2016.2.24.

BIZOTTSÁG
32. CÍM — ENERGIAÜGY

32 02. ALCÍM — HAGYOMÁNYOS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIA (folytatás)

32 02 02

(folytatás)
A fő megerősített célok az energiaunióról szóló stratégiával (COM(2015) 80 final) összhangban egy haladó szellemű
közös európai politika végrehajtásában állnak, mégpedig az alábbiak szavatolásával: a folyamatos energiaellátás
biztonsága, a belső energiapiac megfelelő működése, az energia szállítási hálózataihoz való hozzáférés, az energiapiac
megfigyelése, a tervbe vett szakpolitikák hatáselemzése és modellezése, az energiafelhasználók jogainak és védelmének
megerősítése, mindez a globális és európai energiapiacokról szerzett, valamennyi energiatípusra vonatkozó általános és
különleges ismeretekre építve.
Az előirányzat az energiapiac működésének figyelemmel kísérésével összefüggő szükséges információk gyűjtéséhez,
ellenőrzéséhez és elemzéséhez közvetlenül kapcsolódó szakértői kiadások fedezésére, valamint az energiaágazatban
végzett tevékenységgel kapcsolatos tájékoztatás, kommunikáció, konferenciák és rendezvények, illetőleg az energiapolitika céljainak teljesítésével közvetlenül összefüggő elektronikus és papíralapú kiadványok, audiovizuális termékek,
valamint az interneten és a közösségi média terén folytatott tevékenységek kiadásainak fedezésére is szolgál. Az
előirányzatból továbbá az Unió fő energiapartnereivel és az energiaágazatbeli nemzetközi ügynökségekkel folytatott,
megerősített energiaügyi párbeszédet is támogatni fogják.

Jogalap
A kőolaj importja és szállítása közösségi nyilvántartásának bevezetéséről szóló, 1995. december 20-i 2964/95/EK
tanácsi rendelet (HL L 310., 1995.12.22., 5. o.).
A kőolaj beszerzési költségeivel és a kőolajtermékek fogyasztói árával kapcsolatos információcsere és konzultáció
közösségi eljárásáról szóló, 1999. április 22-i 1999/280/EK tanácsi határozat (HL L 110., 1999.4.28., 8. o.).
A villamosenergia-ellátás biztonságát és az infrastrukturális beruházások védelmét célzó intézkedésekről szóló, 2006.
január 18-i 2005/89/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 33., 2006.2.4., 22. o.).
Az európai szabványosítás finanszírozásáról szóló, 2006. október 24-i 1673/2006/EK európai parlamenti és tanácsi
határozat (HL L 315., 2006.11.15., 9. o.).
A villamos energia határokon keresztül történő kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekről
szóló, 2009. július 13-i 714/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 211., 2009.8.14., 15. o.).
A földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről szóló, 2009. július 13-i 715/2009/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 211., 2009.8.14., 36. o.).
A villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2009. július 13-i 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 211., 2009.8.14., 55. o.).
A földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló, 2009. július 13-i 2009/73/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv (HL L 211., 2009.8.14., 94. o.).
A tagállamok minimális kőolaj- és/vagy kőolajtermék-készletezési kötelezettségéről szóló, 2009. szeptember 14-i 2009/
119/EK tanácsi irányelv (HL L 265., 2009.10.9., 9. o.).
Az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projekteknek a Bizottság részére való bejelentéséről szóló, 2010. június 24-i 617/2010/EU, Euratom tanácsi rendelet (HL L 180., 2010.7.15., 7. o.).
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BIZOTTSÁG
32. CÍM — ENERGIAÜGY

32 02. ALCÍM — HAGYOMÁNYOS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIA (folytatás)

32 02 02

(folytatás)
Az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projekteknek a Bizottság részére való bejelentéséről szóló 617/2010/EU, Euratom tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2010. szeptember 21-i 833/2010/EU,
Euratom bizottsági rendelet (HL L 248., 2010.9.22., 36. o.).
A földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 2004/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2010. október 20-i 994/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 295., 2010.11.12., 1.
o.).
A tagállamok és harmadik országok között kötött kormányközi energiaügyi megállapodásokra vonatkozó információcsere-mechanizmus létrehozásáról szóló, 2012. október 25-i 994/2012/EU európai parlamenti és tanácsi határozat
(HL L 299., 2012.10.27., 13. o.)
Az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/
32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv (HL L 315., 2012.11.14., 1. o.).
A tengeri olaj- és gázipari tevékenységek biztonságáról és a 2004/35/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. június 12-i
2013/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 178., 2013.6.28., 66. o.).
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdésében szereplő, a Bizottság intézményi szintű előjogaiból eredő
feladat.
Jogi hivatkozások
Az európai uniós tengeri olaj- és gázipari hatósági csoport felállításáról szóló 2012. január 19-i bizottsági határozat (HL
C 18., 2012.1.21., 8. o.).
„A stabil és alkalmazkodóképes energiaunió és az előretekintő éghajlat-politika keretstratégiája” című, az Európai
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és az Európai
Beruházási Banknak címzett, 2015. február 25-i bizottsági közlemény (COM(2015) 80 final).

32 02 03

Energetikai létesítmények és infrastruktúrák biztonsága
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

312 000

Kifizetések

436 000

Kötelezettségvállalások

306 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

261 088

Kötelezettségvállalások

266 816,83

Kifizetések

159 481,18

Megjegyzések
Ezen előirányzat az energiaágazat biztonságának javítására, a technikai segítségnyújtásra és a szakosított képzésre
vonatkozó szabályok és intézkedések elemzéséhez, meghatározásához, előmozdításához, kommunikációjához,
figyelemmel kíséréséhez, értékeléséhez és végrehajtásához szükséges bármilyen információ összegyűjtése és feldolgozása
során a Bizottság számára felmerült kiadások fedezésére szolgál.
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BIZOTTSÁG
32. CÍM — ENERGIAÜGY

32 02. ALCÍM — HAGYOMÁNYOS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIA (folytatás)

32 02 03

(folytatás)
A fő célkitűzés a biztonsági szabályok kidolgozása és alkalmazása az energia területén és különösen:
— a szándékos bűncselekmények megelőzésére irányuló intézkedések az energiaágazatban, különös tekintettel az
európai energiatermelő és -átvivő rendszer létesítményeire és infrastruktúráira,
— az energiabiztonsággal kapcsolatos jogszabályok, műszaki szabványok és igazgatási nyomonkövetési gyakorlatok
közelítése,
— közös mutatók, módszerek és biztonsági célkitűzések meghatározása az energiaágazatban és az ehhez szükséges
adatok összegyűjtése,
— a nemzeti hatóságok, gazdasági szereplők és az adott területen működő egyéb kulcsszereplők energiabiztonsági
intézkedéseinek figyelemmel kísérése,
— nemzetközi koordináció az energiabiztonság területén, beleértve a szomszédos energiaszállító és tranzitországokat
és egyéb partnereket a világban,
— a technológiafejlesztés előmozdítása az energiabiztonság területén.
Az előirányzat továbbá az e jogcímcsoport célkitűzésének eléréséhez közvetlenül kapcsolódó információkkal és
közleményekkel, valamint elektronikus és papíralapú kiadványokkal kapcsolatos kiadások fedezésére szolgálhat.

Jogalap
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdésében szereplő, a Bizottság intézményi szintű előjogaiból eredő
feladat.

32 02 10

Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

15 164 582

Kifizetések

15 164 582

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

10 851 000

Kifizetések

10 851 000

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

10 880 605,99

Kifizetések

10 880 000,—

Megjegyzések
Az előirányzat az Ügynökség személyzeti és igazgatási kiadásainak (1. és 2. cím), valamint a munkaprogrammal
kapcsolatos operatív kiadásainak (3. cím) fedezésére szolgál.
Az Ügynökség köteles tájékoztatni az Európai Parlamentet és a Tanácsot az előirányzatoknak a működési és az
igazgatási kiadások közötti átcsoportosításáról.
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BIZOTTSÁG
32. CÍM — ENERGIAÜGY

32 02. ALCÍM — HAGYOMÁNYOS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIA (folytatás)

32 02 10

(folytatás)
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását
és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
A 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet 16. cikkének megfelelően visszafizetett összegek címzett bevételnek
minősülnek (a költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének c) pontja), amelyet az általános bevételi kimutatás 6 6 0
0. jogcíme alatt kell feltüntetni.
Az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége létszámtervét az e szakaszhoz csatolt, „Személyzet” című melléklet
tartalmazza.
A 2016. évi uniós hozzájárulás összesen 15 872 582 EUR-t tesz ki. A többletből befolyó 708 000 EUR hozzáadódik a
költségvetésben szereplő 15 164 582 EUR összeghez.

Jogalap

Az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynökségének létrehozásáról szóló, 2009. július 13-i 713/2009/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 211., 2009.8.14., 1. o.).
A nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló, 2011. október 25-i 1227/2011/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 326., 2011.12.8., 1. o.).
A transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról és az 1364/2006/EK határozat hatályon
kívül helyezéséről, valamint a 713/2009/EK, a 714/2009/EK és a 715/2009/EK rendelet módosításáról szóló, 2013.
április 17-i 347/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 115., 2013.4.25., 39. o.).

32 02 51

A transzeurópai energiahálózathoz kapcsolódó közös érdekű projektek pénzügyi támogatásának lezárása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

15 000 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

12 569 810

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

10 847 727,13

Megjegyzések

Az előirányzat az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.
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BIZOTTSÁG
32. CÍM — ENERGIAÜGY

32 02. ALCÍM — HAGYOMÁNYOS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIA (folytatás)

32 02 51

(folytatás)

Jogalap
A közösségi pénzügyi támogatás a transzeurópai hálózatok területén történő nyújtásának általános szabályairól szóló,
1995. szeptember 18-i 2236/95/EK tanácsi rendelet (HL L 228., 1995.9.23., 1. o.).
A transzeurópai energiahálózatokra vonatkozó iránymutatások megállapításáról szóló, 2006. szeptember 6-i 1364/
2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 262., 2006.9.22., 1. o.).
A transzeurópai közlekedési és energiahálózatok területén történő közösségi pénzügyi támogatás nyújtásának általános
szabályairól szóló, 2007. június 20-i 680/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 162., 2007.6.22., 1. o.).
A transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról és az 1364/2006/EK határozat hatályon
kívül helyezéséről, valamint a 713/2009/EK, a 714/2009/EK és a 715/2009/EK rendelet módosításáról szóló, 2013.
április 17-i 347/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 115., 2013.4.25., 39. o.).

32 02 52

A gazdasági fellendülést támogató, energiaágazatbeli projektek lezárása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

176 000 000

p.m.

Kifizetések

406 598 676

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

23 985,69

Kifizetések

239 134 790,12

Megjegyzések
Az előirányzat az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.
Jogalap
Az energiaágazatbeli projektek közösségi pénzügyi támogatásán alapuló gazdaságélénkítő program létrehozásáról szóló,
2009. július 13-i 663/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 200., 2009.7.31., 31. o.).

32 02 77

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

32 02 77 01

Kísérleti projekt – Energiabiztonság – Palagáz
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

28 523,87

2016.2.24.

HU

L 48/1585

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
32. CÍM — ENERGIAÜGY

32 02. ALCÍM — HAGYOMÁNYOS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIA (folytatás)

32 02 77

(folytatás)

32 02 77 01

(folytatás)

Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
32 02 77 02

Előkészítő intézkedés – A 2009/28/EK irányelv végrehajtására irányuló együttműködési mechanizmus
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

183 599,60

Megjegyzések
Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
32 02 77 05

Előkészítő intézkedés – Európai szigetek a közös energiapolitikáért
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

—

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—
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BIZOTTSÁG
32. CÍM — ENERGIAÜGY

32 02. ALCÍM — HAGYOMÁNYOS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIA (folytatás)

32 02 77

(folytatás)

32 02 77 05

(folytatás)
Megjegyzések
A jogcím az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

32 02 77 06

Kísérleti projekt – Műszaki-gazdasági modellek többféle energiaforrással működő távfűtési rendszerekre
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

p.m.

1 250 000

Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

p.m.

500 000

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 750 000,—

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
32 02 77 07

Kísérleti projekt — Megvalósíthatósági tanulmány az alacsony jövedelmű háztartásokban alkalmazandó, alacsony
költségű energiahatékonysági intézkedések finanszírozásáról
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

20 000

Kötelezettségvállalások

120 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

60 000

Kötelezettségvállalások

Kifizetések
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BIZOTTSÁG
32. CÍM — ENERGIAÜGY

32 02. ALCÍM — HAGYOMÁNYOS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIA (folytatás)

32 02 77

(folytatás)

32 02 77 07

(folytatás)
Megjegyzések
Az Unió energiaellátásának biztonságát garantáló és az energiaimporttól való függőségét csökkentő vészhelyzeti tervek
keretében külön védelmet kell biztosítani az energiaszegénység által sújtott sérülékeny fogyasztók számára. Az Unión
belüli energiahasználat 40 %-áért az épületek felelősek. Az épületek alapos felújítását az európai strukturális és
beruházási alapok nemrégiben egyik fő prioritásaként ismerték el az energiahatékonyság javítása és ezáltal az
energiabiztonság fokozása érdekében. Ugyanakkor továbbra is meghatározásra szorulnak az alacsony költségű, az
alacsony jövedelmű háztartásokban viszonylag gyorsan bevezethető konkrét energiahatékonysági intézkedések támogatására irányuló finanszírozás mobilizálásának optimális módozatai. Az ilyen finanszírozási intézkedések – felhasználva
minden rendelkezésre álló uniós forrást és költségvetési tételt – segítenék a sérülékeny fogyasztókat energiaigényük
mérséklésében, anélkül, hogy életszínvonaluk csökkenne. A finanszírozásról megvalósíthatósági tanulmány fog
készülni. A tanulmány célja többek között annak meghatározása, hogy a gyakorlatban mi szükséges ahhoz, hogy
uniós forrásokat biztosítsanak a polgárok e csoportját célzó rövid távú intézkedésekhez, megfelelően figyelembe véve a
társadalmi és gazdasági hatásokat (helyi munkahelyteremtés, a fogyasztói számlák csökkentése stb.), az ösztönzők
bérlők és tulajdonosok közti megosztása által jelentett akadályokat, a hosszú távú energiahatékonysági intézkedésekkel
fennálló kiegészítő jelleget, valamint az uniós és nemzeti szinten már rendelkezésre álló finanszírozást.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

32 02 77 08

Kísérleti projekt — Energiaszegénység — A válság hatásainak felmérése és az eddigi és lehetséges új intézkedések
áttekintése a tagállamokban
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

1 000 000

1 000 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

500 000

Megjegyzések
A kísérleti projekt értékeli a gazdasági és pénzügyi válság Unión belüli energiaszegénységre gyakorolt hatását, különös
tekintettel azokra a tagállamokra, amelyekben ezt a kérdést még nem vizsgálták és/vagy mindeddig nem kezelték
szakpolitikai intézkedésekkel.
Emellett a projekt elemzi az energiaszegénység által érintettekre vonatkozóan fellelhető adatokat, valamint a tagállamok
által alkalmazott intézkedéseket, meghatározásokat és mutatószámokat.
A támogatandó fellépések:
Tanulmány, amely az alábbiakat vizsgálja:
— az energiaszegénység meghatározásának lehetséges bevezetése, közös paraméterek alapján, igazodva az egyes
tagállamokra jellemző nemzeti sajátosságokhoz,
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BIZOTTSÁG
32. CÍM — ENERGIAÜGY

32 02. ALCÍM — HAGYOMÁNYOS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIA (folytatás)

32 02 77

(folytatás)

32 02 77 08

(folytatás)
— a legkiszolgáltatottabb helyzetű háztartások energiaköltségeivel kapcsolatos egyedi pénzügyi rendszerek kidolgozásának lehetősége (tisztességes energia-árszabás, egyszeri vagy más szociális támogatásokba illesztett támogatások,
a kifizetetlen számlák megelőzése, az energiaellátás kikapcsolása elleni védelem),
— speciális nemzeti vagy regionális alapok létrehozásának lehetősége az energiaszegénység csökkentése érdekében,
amelyeket az energiaszolgáltatóknak az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i
2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerint fennálló, fogyasztáscsökkentésre irányuló kötelezettsége
alapján fizetett pénzügyi hozzájárulásokból lehetne fedezni (HL L 315., 2012.11.14., 1. o.),
— a lakók energiatakarékosságát segítő ösztönző és tanácsadó intézkedések,
— a lakóépületek energiahatékonyságának javítását előmozdító hatékony, hosszú távú pénzügyi ösztönzők alkalmazása
mind a városi, mind pedig a vidéki területeken, anélkül, hogy az energiamegtakarítást leszámítva jelentősen
megnövekedne a bérlők egyéb lakhatási költsége; a Bizottság összehangolja a fenti erőfeszítéseket és tanulmányozza
ösztönző eszközök létrehozását,
— hogyan járulnak hozzá az energiaszegénység elleni küzdelmet támogató energetikai felújítási intézkedések az
egészségügyi problémák (légzőszervi, valamint szív- és keringési rendszeri megbetegedések, allergiák, asztma,
ételmérgezések vagy szén-monoxid-mérgezések, a lakók mentális egészségére gyakorolt hatás) megelőzéséhez,
— az árösszetétel az egyes tagállamokban, beleértve az energiára vonatkozó közelmúltbeli adóemeléseket is,
— a tagállamokban alkalmazott intézkedések.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
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BIZOTTSÁG
32. CÍM — ENERGIAÜGY

32 03. ALCÍM — NUKLEÁRIS ENERGIA
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK

Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

%
2014–
2016. évi
kifizetések

32 03

NUKLEÁRIS ENERGIA

32 03 01

Nukleáris biztonsági intézkedések

1,1

23 749 000

21 400 000

23 107 000

15 665 291

20 128 027,34

19 072 956,16

89,13

Nukleáris biztonság és
sugárzás elleni védelem

1,1

3 865 000

3 500 000

3 762 000

2 436 823

3 181 958,40

1 085 053,32

31,00

Litvániai atomerőműleszerelési támogatási
program

1,1

63 090 000

9 000 000

61 853 000

p.m.

60 641 000,—

0,—

0

40 205 000

p.m.

39 416 000,—

0,—

32 03 02

32 03 03

32 03 04

Nukleáris létesítmények leszerelését támogató program

32 03 04 01

Kozloduji program

1,1

41 009 000

32 03 04 02

Bohunicei program

1,1

31 545 000

15 000 000

30 926 000

p.m.

30 320 000,—

0,—

0

72 554 000

15 000 000

71 131 000

p.m.

69 736 000,—

0,—

0

32 03 04. jogcímcsoport –
Részösszeg
32 03 51

A 2007 és 2013 közötti, a
nukleáris létesítmények
leszerelésének támogatását
célzó program lezárása
32 03. alcím – Összesen

32 03 01

p.m.

p.m.

126 000 000

p.m.

157 167 657

0,—

164 557 883,72

130,60

163 258 000

174 900 000

159 853 000

175 269 771

153 686 985,74

184 715 893,20

105,61

1,1

Nukleáris biztonsági intézkedések
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

23 749 000

Kifizetések

21 400 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

23 107 000

Kifizetések

15 665 291

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

20 128 027,34

Kifizetések

19 072 956,16

Megjegyzések
Ez az előirányzat különösen az alábbiak fedezésére szolgál:
— a felügyelők által az előre megállapított féléves programokkal összhangban végrehajtott kiküldetések, rövid
határidejű értesítés melletti ellenőrzés költségei (napidíjak és útiköltségek),
— ellenőrök képzése, valamint tagállamokkal, nemzetközi szervezetekkel, atomerőmű-üzemeltetőkkel és más érdekeltekkel szervezett találkozók,
— az ellenőrzések során felhasznált berendezések megvásárlása, különösen az olyan megfigyelőberendezéseké, mint a
digitális videorendszerek, gamma-, neutron- és infravörös mérési eszközök, elektronikus bélyegzők és
bélyegzőleolvasó rendszerek,
— az ellenőrzésekhez szükséges információtechnológiai hardver beszerzése és felújítása,
— az ellenőrzések meghatározott információtechnológiai projektjei (fejlesztés és karbantartás),
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— az élettartamuk végét elért monitoring- és mérési eszközök cseréje,
— berendezések karbantartása, ideértve a Canberra, Ametek, Fork és GBNS telephelyeken lévő meghatározott
berendezések biztosítását is,
— műszaki infrastrukturális intézkedések, ideértve a hulladékkezelést és a minták szállítását,
— helyszíni elemzések (az elemzők munkadíja és kiküldetésének költségei),
— a telephelyi munkahelyekről (laboratóriumokról, irodákról stb.) szóló megállapodások,
— a helyszíni berendezések és központi laboratóriumok napi irányítása (javítás, karbantartás, információtechnológiai
hardver, kellékek és fogyóeszközök vásárlása stb.),
— információtechnológiai támogatás és az ellenőrzési alkalmazások tesztjei.
Az alábbiak további előirányzatok nyújtását eredményezik a költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésével összhangban:
— kifizetett biztosítási kérelmek,
— a Bizottság által árukért, munkáért vagy szolgáltatásért indokolatlanul kifizetett összegek visszatérítése.
Az előirányzat továbbá az e jogcímcsoport alá tartozó célkitűzések eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tanulmányokkal,
szakértői találkozókkal, tájékoztatással és kiadványokkal kapcsolatos kiadások, valamint minden más technikai és
igazgatási jellegű segítségnyújtáshoz kapcsolódó kiadás fedezésére is szolgálhat, kivéve a Bizottság által eseti jellegű
szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett hatósági feladatokat.

Jogalap
Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés II. címének 7. fejezete és 174. cikke által közvetlenül a
Bizottságra átruházott konkrét felhatalmazásokból eredő feladat.
Az Euratom biztosítéki rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló, 2005. február 8-i 302/2005/Euratom bizottsági rendelet
(HL L 54., 2005.2.28., 1. o.).

Jogi hivatkozások
A Közösség, az atomfegyverrel nem rendelkező tagállamok és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség között létrejött
többoldalú megállapodás.
A Közösség, az Egyesült Királyság és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség között létrejött háromoldalú megállapodás.
A Közösség, Franciaország és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség között létrejött háromoldalú megállapodás.
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A Közösség és harmadik országok, úgymint az Amerikai Egyesült Államok, Kanada és Ausztrália között létrejött
kétoldalú együttműködési megállapodások.
Az Európai Parlament és a Tanács részére a biztonsági ellenőrzéseken vett minták ellenőrző elemzését végző helyszíni
laboratóriumok létesítéséről szóló bizottsági határozatra irányuló, 1992. március 24-i bizottsági közlemény (SEC(1992)
515).

32 03 02

Nukleáris biztonság és sugárzás elleni védelem
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

3 865 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

3 500 000

3 762 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

2 436 823

Kötelezettségvállalások

3 181 958,40

Kifizetések

1 085 053,32

Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— a közös nukleáris biztonsági politika elemzéséhez, meghatározásához, előmozdításához, figyelemmel kíséréséhez,
értékeléséhez és végrehajtásához szükséges mindenfajta információ összegyűjtése és feldolgozása során a Bizottság
számára felmerült költségek, különösen az új tagállamokban, valamint a sugárvédelem területére vonatkozó
szabályok és intézkedések kapcsán,
— az ionizáló sugárzás hatásainak figyelemmel kísérésével és az azokkal szembeni védelemmel kapcsolatos intézkedések és fellépések költségei, amelyek célja, hogy biztosítsák a lakosság egészségének és a környezetnek a védelmét
a sugárzás és a radioaktív anyagok veszélyeivel szemben. E fellépések az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó
szerződés által előírt konkrét feladatokhoz kapcsolódnak,
— a tagállamokban az ionizáló sugárzás elleni védelmet ellenőrző testület létrehozásának és működésének ráfordításai.
Ez a kiadás a napidíjak és utazási (kiküldetési) költségek mellett a képzések és előkészítő találkozók költségeit és az
ellenőrzések során használatos berendezések beszerzését is magában foglalja,
— a 2011. március 24–25-i Európai Tanács következtetéseinek 31. pontjában említett bizottsági feladatok végrehajtásával összefüggésben felmerülő kiadások.
Az előirányzat fedezheti továbbá az e jogcímcsoport célkitűzésének eléréséhez közvetlenül kapcsolódó információkkal
és közleményekkel, valamint elektronikus és papíralapú kiadványokkal kapcsolatos kiadásokat.

Jogalap
Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés II. címének 3. fejezete és 174. cikke által közvetlenül a
Bizottságra átruházott konkrét felhatalmazásokból eredő feladat.
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Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés és különösen annak 31. cikke (információgyűjtés és az
alapvető biztonsági előírásokat kiegészítő új jogi aktusok kidolgozása), 33. cikke (az irányelvek átültetése, különös
tekintettel az egészségvédelem területére [C terület]), valamint 35. cikkének második bekezdése (a környezeti radioaktivitás figyelemmel kísérésének ellenőrzése).
A radiológiai veszélyhelyzet esetén történő gyors információcserére vonatkozó közösségi szabályozásról szóló, 1987.
december 14-i 87/600/Euratom tanácsi határozat (HL L 371., 1987.12.30., 76. o.).
A nukleáris balesetet vagy bármely egyéb radiológiai veszélyhelyzetet követően az élelmiszerek és a takarmányok
radioaktív szennyezettsége legmagasabb megengedhető határértékének megállapításáról szóló, 1987. december 22-i
3954/87/Euratom tanácsi rendelet (HL L 371., 1987.12.30., 11. o.).
A csernobili atomerőműben történt balesetet követően a harmadik országokból származó mezőgazdasági termékek
behozatalára irányadó feltételekről szóló, 2008. július 15-i 733/2008/EK tanácsi rendelet (HL L 201., 2008.7.30., 1. o.).
A nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági közösségi keretrendszerének létrehozásáról szóló, 2009. június 25-i
2009/71/Euratom tanácsi irányelv (HL L 172., 2009.7.2., 18. o.).
A kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok felelősségteljes és biztonságos kezelését szolgáló közösségi keret
létrehozásáról szóló, 2011. július 19-i 2011/70/Euratom tanácsi irányelv (HL L 199., 2011.8.2., 48. o.).
A lakosság egészségének az emberi fogyasztásra szánt vízben található radioaktív anyagokkal szembeni védelmére
vonatkozó követelmények meghatározásáról szóló, 2013. október 22-i 2013/51/Euratom tanácsi irányelv (HL L 296.,
2013.11.7., 12. o.).
Az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági
előírások megállapításáról, valamint a 86/618/Euratom, a 90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a
2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 5-i 2013/59/Euratom tanácsi irányelv
(HL L 13., 2014.1.17., 1. o.).

32 03 03

Litvániai atomerőmű-leszerelési támogatási program
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

63 090 000

Kifizetések

9 000 000

Kötelezettségvállalások

61 853 000

Kifizetések

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

60 641 000,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat a Litvániával aláírt megállapodásokkal összhangban az ignalinai (Litvánia) atomerőmű leszerelési
alapjához nyújtott finanszírozás fedezésére szolgál.
Ezek a kiadások vonatkoznak a létesítmények leszereléséhez kapcsolódó szabályok és intézkedések elemzéséhez,
meghatározásához, ösztönzéséhez, figyelemmel kíséréséhez és értékeléséhez szükséges bármilyen jellegű információ
összegyűjtésére és feldolgozására is.
A Bizottságnak jelentést kell benyújtania az ezen jogcímcsoportban előirányzott források végrehajtásáról, valamint
előrejelzést kell adnia az érintett atomerőművek leszereléséhez szükséges műveletek költségeiről és ütemezéséről.
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Az ignalinai programhoz rendelt keret fedezheti a program igazgatásához és célkitűzéseinek megvalósításához
szükséges előkészítő, monitoring-, ellenőrző, audit- és értékelő tevékenységekkel kapcsolatos költségeket is, így
fedezhetők különösen a tanulmányok, szakértői értekezletek, tájékoztató és kommunikációs tevékenységek vonatkozásában felmerült költségek – beleértve az Unió politikai prioritásairól szóló intézményi kommunikációt is, amennyiben
azok az 1369/2013/EU rendeletben megfogalmazott általános célkitűzések megvalósításához kapcsolódnak –, továbbá
az információfeldolgozásra és -cserére összpontosító információtechnológiai hálózatokhoz kapcsolódó kiadások,
valamint minden más, a Bizottságnál a program irányítása során felmerülő technikai és igazgatási segítségnyújtási
költség.
Az ignalinai programhoz rendelt keret fedezheti továbbá a program és az 1990/2006/EK rendelet alapján elfogadott
intézkedések közötti átmenet biztosításához szükséges technikai és igazgatási segítségnyújtással kapcsolatos kiadásokat
is.

Jogalap
Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 203. cikke által közvetlenül a Bizottságra átruházott konkrét
hatáskörökből eredő feladat.
A litvániai atomerőművek leszerelését segítő támogatási programokhoz nyújtott uniós támogatásról, valamint az 1990/
2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 13-i 1369/2013/EU tanácsi rendelet (HL L 346.,
2013.12.20., 7. o.).

32 03 04

Nukleáris létesítmények leszerelését támogató program

32 03 04 01

Kozloduji program
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

41 009 000

Kifizetések

p.m.

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

40 205 000

Kifizetések

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

39 416 000,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat a Bulgáriával aláírt megállapodásokkal összhangban a kozloduji (Bulgária) atomerőmű leszerelési
alapjához nyújtott finanszírozás fedezésére szolgál.
Ezek a kiadások vonatkoznak a létesítmények leszereléséhez kapcsolódó szabályok és intézkedések elemzéséhez,
meghatározásához, ösztönzéséhez, figyelemmel kíséréséhez és értékeléséhez szükséges bármilyen jellegű információ
összegyűjtésére és feldolgozására is.
A Bizottságnak jelentést kell benyújtania az ezen jogcímben előirányzott források végrehajtásáról, valamint előrejelzést
kell adnia az érintett atomerőművek leszereléséhez szükséges műveletek költségeiről és ütemezéséről.
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(folytatás)
A kozloduji programhoz rendelt keret fedezheti a program igazgatásához és célkitűzéseinek megvalósításához
szükséges előkészítő, monitoring-, ellenőrző, audit- és értékelő tevékenységekkel kapcsolatos költségeket is, így
fedezhetők különösen a tanulmányok, szakértői értekezletek, tájékoztató és kommunikációs tevékenységek vonatkozásában felmerült költségek – beleértve az Unió politikai prioritásairól szóló intézményi kommunikációt is, amennyiben
azok az 1368/2013/Euratom rendeletben megfogalmazott általános célkitűzések megvalósításához kapcsolódnak –,
továbbá az információfeldolgozásra és -cserére összpontosító információtechnológiai hálózatokhoz kapcsolódó
kiadások, valamint minden más, a Bizottságnál a program irányítása során felmerülő technikai és igazgatási segítségnyújtási költség.
A keret fedezheti továbbá a program és a 647/2010/Euratom rendelet alapján elfogadott intézkedések közötti átmenet
biztosításához szükséges technikai és igazgatási segítségnyújtással kapcsolatos kiadásokat is.

Jogalap

Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 203. cikke által közvetlenül a Bizottságra átruházott konkrét
hatáskörökből eredő feladat.
A bulgáriai és szlovákiai atomerőművek leszerelését segítő támogatási programokhoz nyújtott uniós támogatásról,
valamint az 549/2007/Euratom és 647/2010/Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 13-i
1368/2013/Euratom tanácsi rendelet (HL L 346., 2013.12.20., 1. o.).
32 03 04 02

Bohunicei program
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

31 545 000

Kifizetések

15 000 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

30 926 000

Kifizetések

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

30 320 000,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések

Az előirányzat a Szlovákiával aláírt megállapodásokkal összhangban a bohunicei (Szlovákia) atomerőmű leszerelési
alapjához nyújtott finanszírozás fedezésére szolgál.
Ezek a kiadások vonatkoznak a létesítmények leszereléséhez kapcsolódó szabályok és intézkedések elemzéséhez,
meghatározásához, ösztönzéséhez, figyelemmel kíséréséhez és értékeléséhez szükséges bármilyen jellegű információ
összegyűjtésére és feldolgozására is.
A Bizottságnak jelentést kell benyújtania az ezen jogcímben előirányzott források végrehajtásáról, valamint előrejelzést
kell adnia az érintett atomerőművek leszereléséhez szükséges műveletek költségeiről és ütemezéséről.
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32 03 04

(folytatás)

32 03 04 02

(folytatás)
A bohunicei programhoz rendelt keret fedezheti a program igazgatásához és célkitűzéseinek megvalósításához
szükséges előkészítő, monitoring-, ellenőrző, audit- és értékelő tevékenységekkel kapcsolatos költségeket is, így
fedezhetők különösen a tanulmányok, szakértői értekezletek, tájékoztató és kommunikációs tevékenységek vonatkozásában felmerült költségek – beleértve az Unió politikai prioritásairól szóló intézményi kommunikációt is, amennyiben
azok az 1368/2013/Euratom rendeletben megfogalmazott általános célkitűzések megvalósításához kapcsolódnak –,
továbbá az információfeldolgozásra és -cserére összpontosító információtechnológiai hálózatokhoz kapcsolódó
kiadások, valamint minden más, a Bizottságnál a program irányítása során felmerülő technikai és igazgatási segítségnyújtási költség.
A keret fedezheti továbbá a program és az 549/2007/Euratom rendelet alapján elfogadott intézkedések közötti átmenet
biztosításához szükséges technikai és igazgatási segítségnyújtással kapcsolatos kiadásokat is.
Jogalap
Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 203. cikke által közvetlenül a Bizottságra átruházott konkrét
hatáskörökből eredő feladat.
A bulgáriai és szlovákiai atomerőművek leszerelését segítő támogatási programokhoz nyújtott uniós támogatásról,
valamint az 549/2007/Euratom és 647/2010/Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 13-i
1368/2013/Euratom tanácsi rendelet (HL L 346., 2013.12.20., 1. o.).

32 03 51

A 2007 és 2013 közötti, a nukleáris létesítmények leszerelésének támogatását célzó program lezárása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

126 000 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

157 167 657

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

164 557 883,72

Megjegyzések
Az előirányzat az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.
Jogalap
A 2003. évi csatlakozási szerződés alapján a Bizottságnak adott konkrét felhatalmazásokból eredő feladat (4.
jegyzőkönyv az Ignalina atomerőműről Litvániában és 9. jegyzőkönyv a Jaslovské Bohunice V1. atomerőmű 1.
blokkjáról és 2. blokkjáról Szlovákiában, mindkettő a 2003. évi csatlakozási szerződés mellékletét képezi).
Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 203. cikke által közvetlenül a Bizottságra átruházott konkrét
hatáskörökből eredő feladat.
A bulgáriai kozloduji atomerőműre vonatkozó feladat a 2005. évi csatlakozási okmány 30. cikke által szintén
közvetlenül a Bizottságnak adott konkrét felhatalmazásból ered.
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32 03 51

(folytatás)
A Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia
csatlakozási okmányához csatolt, a litvániai Ignalina atomerőműről szóló 4. jegyzőkönyv végrehajtásáról (Ignalinaprogram) szóló, 2006. december 21-i 1990/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 411., 2006.12.30., 10. o.).
A Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia
csatlakozásának feltételeiről szóló okmányhoz csatolt, a szlovákiai Bohunice V1 Atomerőmű 1. és 2. blokkjáról szóló 9.
jegyzőkönyv végrehajtásáról szóló, 2007. május 14-i 549/2007/Euratom tanácsi rendelet (HL L 131., 2007.5.23., 1. o.).
A bulgáriai Kozloduj atomerőmű 1–4-es blokkjának leszerelésével kapcsolatos uniós pénzügyi támogatásról (Kozlodujprogram) szóló, 2010. július 13-i 647/2010/Euratom tanácsi rendelet (HL L 189., 2010.7.22., 9. o.).
A bulgáriai és szlovákiai atomerőművek leszerelését segítő támogatási programokhoz nyújtott uniós támogatásról,
valamint az 549/2007/Euratom és 647/2010/Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 13-i
1368/2013/Euratom tanácsi rendelet (HL L 346., 2013.12.20., 1. o.).
A litvániai atomerőművek leszerelését segítő támogatási programokhoz nyújtott uniós támogatásról, valamint az 1990/
2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 13-i 1369/2013/EU tanácsi rendelet (HL L 346.,
2013.12.20., 7. o.).
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Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK

32 04

HORIZONT 2020 - AZ
ENERGIAÜGYHÖZ
KAPCSOLÓDÓ KUTATÁS ÉS
INNOVÁCIÓ

32 04 03

Társadalmi kihívások

32 04 03 01

Áttérés egy megbízható, fenntartható és versenyképes energiarendszerre
1,1
32 04 03. jogcímcsoport –
Részösszeg

Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

324 676 361

256 130 706

327 988 791

133 691 606

328 594 621,55

6 049 503,22

2,36

324 676 361

256 130 706

327 988 791

133 691 606

328 594 621,55

6 049 503,22

2,36

Kifizetések

32 04 50

Az (Európai Gazdasági
Térségen kívüli) harmadik
felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból
származó előirányzatok

32 04 50 01

Az (Európai Gazdasági
Térségen kívüli) harmadik felek
kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból
származó előirányzatok
(2014–2020)
1,1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

14 947 221,44

151 386,36

Az (Európai Gazdasági
Térségen kívüli) harmadik felek
kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból
származó előirányzatok (2014
előtt)
1,1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

217 842,10

3 538 799,47

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

15 165 063,54

3 690 185,83

32 04 50 02

32 04 50. jogcímcsoport –
Részösszeg
32 04 51

32 04 52

32 04 53

32 04 54

A hetedik keretprogram
(2007–2013) lezárása

1,1

p.m.

A korábbi (2007 előtti)
kutatási keretprogramok
lezárása

1,1

p.m.

Az „Intelligens energia –
Európa” program
(2007–2013) lezárása

1,1

p.m.

Az „Intelligens energia –
Európa” program
(2003–2006) lezárása

1,1

—

32 04. alcím – Összesen

%
2014–
2016. évi
kifizetések

324 676 361

73 304 849

p.m.

97 431 406

p.m.
426 866 961

p.m.

80 389 724

155 155,35

115 825 652,24

p.m.

2 784 940

81 002,57

6 197 239,77

p.m.

80 826 625

1 342 935,66

88 979 169,71

0,—

0,—

345 338 778,67

220 741 750,77

—
327 988 791

p.m.
297 692 895

158,01

91,32

51,71
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Megjegyzések

E megjegyzések az ebben az alcímben található valamennyi költségvetési címsorra alkalmazandók.

Az előirányzat a 2014–2020-ra szóló „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramra és a korábbi kutatási
programok (a hetedik keretprogram és az azt megelőző keretprogramok), valamint a (2014 előtti) „Intelligens energia –
Európa” programok befejezésének céljára kerül felhasználásra.

A „Horizont 2020” keretprogram tevékenysége – különösen a „Biztonságos, tiszta és hatékony energia” társadalmi
kihívás, de a program más részei, köztük a „Finanszírozáshoz jutás” elnevezésű rész is –, amelynek végrehajtása az Unió
energiapolitikai keretével, az európai stratégiai energiatechnológiai tervvel („SET-terv”) és a „Technológiák és innováció
az energiaiparban” című közleménnyel összhangban történik, elsősorban az „Európa 2020” stratégia „Innovatív Unió”
elnevezésű kiemelt kezdeményezésének végrehajtását segíti, de más kiemelt kezdeményezések („Erőforrás-hatékony
Európa”, „Iparpolitika a globalizáció korában”, „Európai digitális menetrend”) végrehajtásához, illetve az Európai Kutatási
Térség kiteljesítéséhez és működtetéséhez is hozzájárul. A „Horizont 2020” keretprogram kellő mennyiségű további
kutatás-, fejlesztés- és innovációfinanszírozás mozgósítása révén hozzá fog járulni a tudás- és innovációalapú
gazdaságnak az Unió egészében történő kiépítéséhez.

A „Horizont 2020” keretprogram végrehajtása az Európai Unió működéséről szóló szerződés 179. cikkében megállapított általános célkitűzések megvalósítását szolgálja, és hozzájárul az európai kutatási térségen alapuló tudásalapú
társadalom létrehozásához azzal, hogy az egész Unióban valamennyi szinten támogatja a határokon átnyúló
együttműködést, az emberi tudás végső határáig fokozza az európai kutatás dinamizmusát, kreativitását és kiválóságát,
minőségileg és mennyiségileg megerősíti az európai kutatás és technológia humánerőforrását, illetőleg Európa-szerte a
kutatási és innovációs kapacitást, és gondoskodik legelőnyösebb kihasználásukról.

E jogcímcsoportok és jogcímek alatt történik meg a Bizottság által szervezett, európai érdeklődésre számot tartó magas
szintű tudományos és technológiai találkozók, konferenciák, munkaértekezletek és szemináriumok költségének, az Unió
nevében – többek között az európai kutatási térséggel összefüggésben – uniós cselekvésre megfelelő új kutatási területek
vizsgálata érdekében végzett, magas szintű tudományos és technológiai elemzések és értékelések, a programok – köztük
a korábbi keretprogramok intézkedései – eredményeinek figyelemmel kísérésének és közzétételének elszámolása.

Ezen előirányzat felhasználása a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) részvételi és
terjesztési szabályainak megállapításáról, valamint az 1906/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013.
december 11-i 1290/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (HL L 347., 2013.12.20., 81. o.) megfelelően
fog történni.

Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az ezen alcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

E projektek közül néhány esetében harmadik országok, illetve harmadik országok intézményei is részt vehetnek a
tudományos és műszaki kutatás területén folytatott európai együttműködésben. A pénzügyi hozzájárulást a bevételi
kimutatás 6 0 1 3. és 6 0 1 5. jogcíme alatt kell elszámolni, és további előirányzatok rendelkezésre bocsátását teszi
lehetővé a költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban.
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A tudományos és műszaki kutatások terén folyó európai együttműködésben részt vevő államoktól származó bevételek a
bevételi kimutatás a 6 0 1 6. jogcíme alá fognak tartozni és azokból a költségvetési rendelet 21. cikke alapján további
előirányzatok nyújthatók.
A tagjelölt országok és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók.
A külső szervezetek által uniós tevékenységekhez nyújtott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 3.
jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 21. cikke alapján további előirányzatok nyújthatók.
A 32 04 50 01. jogcím alatt további előirányzatok fognak rendelkezésre állni.
Ezen alcím igazgatási előirányzatainak rendelkezésre bocsátására a 32 01 05. jogcímcsoport alatt kerül sor.

32 04 03

Társadalmi kihívások
Megjegyzések
A „Horizont 2020” keretprogram e prioritása közvetlen válasz az Európa 2020 stratégiában megállapított szakpolitikai
prioritásokra és társadalmi kihívásokra. Az érintett tevékenységek végrehajtása a kihívásokból kiinduló olyan
megközelítés alkalmazásával történik, mely egyesíti a különféle területekhez, technológiáikhoz és tudományágakhoz
kapcsolódó erőforrásokat és ismereteket. A tevékenységek a kutatástól a piacig elvezető teljes folyamatra kiterjednek,
mostantól kiemelt hangsúlyt helyezve az innovációhoz kapcsolódó tevékenységekre, például a kísérletezésre, a demonstrációra, a tesztelési környezetekre, a közbeszerzések támogatására, a terméktervezésre, a végfelhasználó-központú
innovációra, a szociális innovációra és az innovatív megoldások piaci elterjedésére. A tevékenységek uniós szinten
közvetlenül támogatják a megfelelő ágazati szakpolitikai kompetenciákat.

32 04 03 01

Áttérés egy megbízható, fenntartható és versenyképes energiarendszerre
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

324 676 361

Kifizetések

256 130 706

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

327 988 791

Kifizetések

133 691 606

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

328 594 621,55

Kifizetések

6 049 503,22

Megjegyzések
Az előirányzat – az Unió energiapolitikájával, az európai stratégiai energiatechnológiai tervvel („SET-terv”) és a
„Technológiák és innováció az energiaiparban” című közleménnyel összhangban – a „Horizont 2020” keretprogram
prioritásaihoz kapcsolódó „Biztonságos, tiszta és hatékony energia” társadalmi kihívás végrehajtásának támogatására
szolgál. A kezdeményezés elsősorban az energiahatékonyságra, a szél-, a nap- és a bioenergiára, a szén-dioxid
leválasztására és tárolására (CLT), az intelligens városok kérdéskörére és a villamosenergia-hálózatokra összpontosít.
Felismerve e területeknek a jövő fenntartható energiarendszereihez való jelentős hozzájárulását, a 2014-től 2020-ig
terjedő időszakban a költségvetési előirányzatok legalább 85 %-a a megújuló energiaforrásokkal és a végfelhasználói
energiahatékonysággal kapcsolatos kérdések céljára kerül elkülönítésre, ideértve az intelligens hálózatok és az energiatárolás kérdéskörét is.
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32 04 03

(folytatás)

32 04 03 01

(folytatás)
A „Horizont 2020” program keretében támogatásra kerülnek a piaci elterjedést célzó intézkedések a kapacitásépítés, az
irányítás javítása és a piaci akadályok leküzdése érdekében, hogy az energiahatékonyságot és a megújuló energiaforrások
használatát előmozdító megoldások minél inkább elterjedjenek, és javuljon az Unió energiabiztonsága. Ezért a program
keretében az energiaüggyel összefüggő kihívások teljes költségvetésének egy részét a megújuló energiaforrások
használatát és az energiahatékonyságot előmozdító meglévő technológiák piaci elterjedését célzó intézkedésekre
fordítják; a program végrehajtása célzott igazgatási struktúra keretében történik, és – mint eddig is – magában foglalja
a fenntartható energiapolitika végrehajtásához, a kapacitásépítéshez és a beruházásfinanszírozás ösztönzéséhez adott
támogatást.

Jogalap

A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról és a 2006/971/EK, a 2006/972/EK, a 2006/973/EK, a 2006/974/EK és a 2006/975/EK határozatok hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 3-i 2013/743/EU tanácsi határozat (HL L 347., 2013.12.20., 965. o.) és
különösen annak 3. cikke (3) bekezdésének c) pontja.
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L
347., 2013.12.20., 104. o.).

32 04 50

Az (Európai Gazdasági Térségen kívüli) harmadik felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból
származó előirányzatok

32 04 50 01

Az (Európai Gazdasági Térségen kívüli) harmadik felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból származó
előirányzatok (2014–2020)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

14 947 221,44

Kifizetések

151 386,36

Megjegyzések

Az előirányzat fedezi a további előirányzatok rendelkezésre állását eredményező jövedelemnek megfelelő ráfordítást a
kutatási és technológiafejlesztési projektekben részt vevő (az Európai Gazdasági Térségen kívüli) harmadik felektől vagy
harmadik országoktól a 2014 és 2020 közötti időszakra.
A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban a bevételi kimutatás 6 0 1 3., 6 0 1 5., 6 0 1 6., 6 0 3 1. és
6 0 3 3. jogcíme alá tartozó bevételekből további előirányzatok nyújthatók.
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32 04 50

(folytatás)

32 04 50 02

Az (Európai Gazdasági Térségen kívüli) harmadik felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból származó
előirányzatok (2014 előtt)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

217 842,10

Kifizetések

3 538 799,47

Megjegyzések
Az előirányzat fedezi a további előirányzatok rendelkezésre állását eredményező jövedelemnek megfelelő ráfordítást a
kutatási és technológiafejlesztési projektekben részt vevő (az Európai Gazdasági Térségen kívüli) harmadik felektől vagy
harmadik országoktól a 2014 előtti időszakból.
A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban a bevételi kimutatás 6 0 1 3., 6 0 1 5., 6 0 1 6., 6 0 3 1. és 6 0 3 3.
jogcíme alá tartozó bevételekből további előirányzatok nyújthatók.

32 04 51

A hetedik keretprogram (2007–2013) lezárása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

73 304 849

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

80 389 724

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

155 155,35

Kifizetések

115 825 652,24

Megjegyzések
Az előirányzat az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását
és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
Jogalap
Az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjáról (2007–2013) szóló, 2006. december 18-i 1982/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 412.,
2006.12.30., 1. o.).
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BIZOTTSÁG
32. CÍM — ENERGIAÜGY

32 04. ALCÍM — HORIZONT 2020 - AZ ENERGIAÜGYHÖZ KAPCSOLÓDÓ KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ (folytatás)

32 04 51

(folytatás)

A hetedik keretprogram (2007–2013) cselekvéseiben a vállalkozások, a kutatóközpontok és az egyetemek részvételére,
valamint a kutatási eredmények terjesztésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2006. december 18-i 1906/
2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 391., 2006.12.30., 1. o.).
Az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjának (2007–2013) végrehajtására irányuló Együttműködés egyedi programról szóló, 2006. december 19-i 2006/
971/EK tanácsi határozat (HL L 400., 2006.12.30., 87. o.).

32 04 52

A korábbi (2007 előtti) kutatási keretprogramok lezárása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

2 784 940

Kötelezettségvállalások

81 002,57

Kifizetések

6 197 239,77

Megjegyzések

Az előirányzat az előző kutatási keretprogram keretében 2007 előtt történt korábbi kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását
és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

Jogalap

A kutatás és a műszaki fejlesztés területén folytatott közösségi tevékenységek keretprogramjáról (1987–1991) szóló,
1987. szeptember 28-i 87/516/Euratom, EGK tanácsi határozat (HL L 302., 1987.10.24., 1. o.).
A kutatás és a műszaki fejlesztés területén folytatott közösségi tevékenységek keretprogramjáról (1990–1994) szóló,
1990. április 23-i 90/221/Euratom, EGK tanácsi határozat (HL L 117., 1990.5.8., 28. o.).
A kutatás és a műszaki fejlesztés területén folytatott közösségi tevékenységek keretprogramjáról (1990–1994) szóló 90/
221/Euratom, EGK határozat alkalmazásáról szóló, 1993. március 15-i 93/167/Euratom, EGK tanácsi határozat (HL L
69., 1993.3.20., 43. o.).
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32 04. ALCÍM — HORIZONT 2020 - AZ ENERGIAÜGYHÖZ KAPCSOLÓDÓ KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ (folytatás)

32 04 52

(folytatás)

Az Európai Közösség negyedik kutatási, műszaki fejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó keretprogramjáról (1994–1998) szóló, 1994. április 26-i 1110/94/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 126.,
1994.5.18., 1. o.).

Az Európai Közösség negyedik kutatási, műszaki fejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó keretprogramjáról (1994–1998) szóló 1110/94/EK határozatnak az Osztrák Köztársaságnak, a Finn Köztársaságnak és a Svéd
Királyságnak az Európai Unióhoz való csatlakozását követő adaptálásáról szóló, 1996. március 25-i 616/96/EK európai
parlamenti és tanácsi határozat (HL L 86., 1996.4.4., 69. o.).

Az Európai Közösség negyedik kutatási, műszaki fejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó keretprogramjáról (1994–1998) szóló 1110/94/EK határozat másodszori adaptálásáról szóló, 1997. december 1-jei 2535/97/
EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 347., 1997.12.18., 1. o.).

Az Európai Közösség ötödik kutatási, műszaki fejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó keretprogramjáról (1998–2002) szóló, 1998. december 22-i 182/1999/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 26.,
1999.2.1., 1. o.).

Az Európai Közösségnek az Európai Kutatási Térség létrehozását és az innovációt előmozdító hatodik kutatási,
technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogramjáról (2002–2006) szóló, 2002. június 27-i 1513/2002/EK
európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 232., 2002.8.29., 1. o.).

„Az Európai Kutatási Térség integrálása és megerősítése” (2002–2006) kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs
egyedi program elfogadásáról szóló, 2002. szeptember 30-i 2002/834/EK tanácsi határozat (HL L 294., 2002.10.29., 1.
o.).

32 04 53

Az „Intelligens energia – Európa” program (2007–2013) lezárása

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

97 431 406

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

80 826 625

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

1 342 935,66

Kifizetések

88 979 169,71

Megjegyzések

Az előirányzat az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.
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32 04. ALCÍM — HORIZONT 2020 - AZ ENERGIAÜGYHÖZ KAPCSOLÓDÓ KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ (folytatás)

32 04 53

(folytatás)

Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását
és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

Jogalap

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.).

32 04 54

Az „Intelligens energia – Európa” program (2003–2006) lezárása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

p.m.

—

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések

Az előirányzat célja az „Intelligens energia – Európa” program (2003–2006) korábbi kötelezettségvállalásainak
finanszírozása.

Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását
és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

Jogalap

Az energia területére vonatkozó, „Intelligens energia – Európa” (2003–2006) többéves cselekvési program elfogadásáról
szóló, 2003. június 26-i 1230/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 176., 2003.7.15., 29. o.).
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32 05. ALCÍM — ITER

Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

%
2014–
2016. évi
kifizetések

32 05

ITER

32 05 01

Az ITER létesítményeinek
építése, üzemeltetése és
hasznosítása – ITER európai
közös vállalkozás – Fusion for
Energy (F4E)

32 05 01 01

Az ITER létesítményeinek
építése, üzemeltetése és
hasznosítása – ITER európai
közös vállalkozás – Fusion for
Energy (F4E) – Támogatási
kiadások

1,1

44 737 000

44 737 000

43 860 000

43 754 912

43 000 000,—

43 000 000,—

96,12

Az ITER létesítményeinek
építése, üzemeltetése és
hasznosítása – ITER európai
közös vállalkozás – Fusion for
Energy (F4E)

1,1

275 475 092

131 000 000

338 355 057

116 361 457

679 798 821,93

12 516 124,93

9,55

320 212 092

175 737 000

382 215 057

160 116 369

722 798 821,93

55 516 124,93

31,59

32 05 01 02

32 05 01. jogcímcsoport –
Részösszeg
32 05 50

Az (Európai Gazdasági
Térségen kívüli) harmadik
felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból
származó előirányzatok

32 05 50 01

Az (Európai Gazdasági
Térségen kívüli) harmadik felek
kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból
származó előirányzatok
(2014–2020)
1,1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Az (Európai Gazdasági
Térségen kívüli) harmadik felek
kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból
származó előirányzatok (2014
előtt)
1,1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

p.m.

289 000 000

p.m.

336 561 599

0,—

367 465 952,—

127,15

320 212 092

464 737 000

382 215 057

496 677 968

722 798 821,93

422 982 076,93

91,02

32 05 50 02

32 05 50. jogcímcsoport –
Részösszeg

32 05 51

Az ITER európai közös
vállalkozás – Fusion for
Energy (F4E) kiadásainak
lezárása (2007–2013)

32 05. alcím – Összesen

1,1

L 48/1606

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
32. CÍM — ENERGIAÜGY

32 05. ALCÍM — ITER (folytatás)

Megjegyzések
Az ITER projekt célja a magfúzió mint életképes és fenntartható energiaforrás demonstrálása egy olyan kísérleti fúziós
reaktor felépítésével és üzemeltetésével, amely jelentőst lépést jelent a biztonságos, fenntartható, környezeti szempontból megalapozott és gazdaságilag életképes fúziósreaktor-prototípusok létrehozása felé. Hozzájárul az „Európa
2020” stratégia és különösen az „Innovatív Unió” elnevezésű kiemelt kezdeményezés megvalósításához, hiszen a
csúcstechnológiát képviselő, az ITER építésében részt vevő európai vállalkozások globális versenyelőnyhöz juttatják az
EU-t ebben az ígéretes ágazatban.
A projektben hét fél vesz részt: az Unió, az Amerikai Egyesült Államok, Dél-Korea, India, Japán, Kína és Oroszország.
32 05 01

Az ITER létesítményeinek építése, üzemeltetése és hasznosítása – ITER európai közös vállalkozás – Fusion for
Energy (F4E)

32 05 01 01

Az ITER létesítményeinek építése, üzemeltetése és hasznosítása – ITER európai közös vállalkozás – Fusion for Energy
(F4E) – Támogatási kiadások
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

44 737 000

Kifizetések

44 737 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

43 860 000

Kifizetések

43 754 912

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

43 000 000,—

Kifizetések

43 000 000,—

Megjegyzések
Korábbi 08 04 01 01. jogcím
Az előirányzat a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER európai közös vállalkozás („Fusion for Energy”) működési költségeinek
fedezésére szolgál.
Jogalap
A Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás létrehozásáról és részére kedvezmények nyújtásáról szóló,
2007. március 27-i 2007/198/Euratom tanácsi határozat (HL L 90., 2007.3.30., 58. o.).
32 05 01 02

Az ITER létesítményeinek építése, üzemeltetése és hasznosítása – ITER európai közös vállalkozás – Fusion for Energy
(F4E)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

275 475 092

Kifizetések

131 000 000

Megjegyzések
Korábbi 08 04 01 02. jogcím

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

338 355 057

Kifizetések

116 361 457

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

679 798 821,93

Kifizetések

12 516 124,93

2016.2.24.
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BIZOTTSÁG
32. CÍM — ENERGIAÜGY

32 05. ALCÍM — ITER (folytatás)

32 05 01

(folytatás)

32 05 01 02

(folytatás)
A Fúziósenergia-fejlesztési és ITER európai közös vállalkozás az Európai Atomenergia-közösség (Euratom) hozzájárulását biztosítja az ITER projekt közös megvalósításához. Az ITER elnevezésű, a magfúzió mint energiaforrás
tudományos és műszaki megvalósíthatóságának demonstrálására hivatott nagyméretű kísérleti létesítmény építését egy
demonstrációs fúziós erőmű, a DEMO építése fogja követni.
A közös vállalkozás feladatai a következők:
— az Euratom hozzájárulásának biztosítása az ITER Nemzetközi Fúziósenergia-fejlesztési Szervezete számára,
— az Euratom hozzájárulásának biztosítása a Japánnal a fúziós energia gyors valóra váltása érdekében a tágabb
megközelítés keretében folytatott tevékenységekhez,
— a demonstrációs fúziós erőmű és a kapcsolódó létesítmények építését előkészítő munkaprogram előkészítése és
koordinálása.
Jogalap
A Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás létrehozásáról és részére kedvezmények nyújtásáról szóló,
2007. március 27-i 2007/198/Euratom tanácsi határozat (HL L 90., 2007.3.30., 58. o.).

32 05 50

Az (Európai Gazdasági Térségen kívüli) harmadik felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból
származó előirányzatok

32 05 50 01

Az (Európai Gazdasági Térségen kívüli) harmadik felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból származó
előirányzatok (2014–2020)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Korábbi 08 04 50 01. jogcím
Az előirányzat fedezi a további előirányzatok rendelkezésre állását eredményező jövedelemnek megfelelő ráfordítást a
kutatási és technológiafejlesztési projektekben részt vevő (az Európai Gazdasági Térségen kívüli) harmadik felektől vagy
harmadik országoktól a 2014 és 2020 közötti időszakra.
A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban a bevételi kimutatás 6 0 1 3., 6 0 1 5., 6 0 1 6., 6 0 3 1. és
6 0 3 3. jogcíme alá tartozó bevételekből további előirányzatok nyújthatók.
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BIZOTTSÁG
32. CÍM — ENERGIAÜGY

32 05. ALCÍM — ITER (folytatás)

32 05 50

(folytatás)

32 05 50 01

(folytatás)
Az Európai Atomenergia-közösség és Svájc közötti együttműködési megállapodásokból és a többoldalú Európai Fúziós
Fejlesztési Megállapodásból (EFDA) származó bevételeket a bevételi kimutatás 6 0 1 1. és 6 0 1 2. jogcíme alatt kell
elszámolni, és e bevételekből a költségvetési rendelet 21. cikke alapján további előirányzatok nyújthatók.

32 05 50 02

Az (Európai Gazdasági Térségen kívüli) harmadik felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból származó
előirányzatok (2014 előtt)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

0,—

Megjegyzések
Korábbi 08 04 50 02. jogcím
Az előirányzat fedezi a további előirányzatok rendelkezésre állását eredményező jövedelemnek megfelelő ráfordítást a
kutatási és technológiafejlesztési projektekben részt vevő (az Európai Gazdasági Térségen kívüli) harmadik felektől vagy
harmadik országoktól a 2014 előtti időszakból.
A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban a bevételi kimutatás 6 0 1 3., 6 0 1 5., 6 0 1 6., 6 0 3 1. és
6 0 3 3. jogcíme alá tartozó bevételekből további előirányzatok nyújthatók.
Az Európai Atomenergia-közösség és Svájc közötti együttműködési megállapodásokból és a többoldalú Európai Fúziós
Fejlesztési Megállapodásból (EFDA) származó bevételeket a bevételi kimutatás 6 0 1 1. és 6 0 1 2. jogcíme alatt kell
elszámolni, és e bevételekből a költségvetési rendelet 21. cikke alapján további előirányzatok nyújthatók.

32 05 51

Az ITER európai közös vállalkozás – Fusion for Energy (F4E) kiadásainak lezárása (2007–2013)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

289 000 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

336 561 599

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

367 465 952,—

Megjegyzések
Korábbi 08 04 51. jogcímcsoport
Az előirányzat az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.
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BIZOTTSÁG
32. CÍM — ENERGIAÜGY

32 05. ALCÍM — ITER (folytatás)

32 05 51

(folytatás)
Jogalap
Az ITER projekt közös megvalósítása érdekében az ITER Nemzetközi Fúziósenergia-fejlesztési Szervezet létrehozásáról
szóló megállapodás, az ITER projekt közös megvalósítása érdekében az ITER Nemzetközi Fúziósenergia-fejlesztési
Szervezet létrehozásáról szóló megállapodás ideiglenes alkalmazásáról szóló megegyezés, valamint az ITER projekt
közös megvalósítása érdekében az ITER Nemzetközi Fúziósenergia-fejlesztési Szervezetet megillető kiváltságokról és
mentességekről szóló megállapodás Bizottság általi megkötéséről szóló, 2006. szeptember 25-i tanácsi határozat.
Az ITER Nemzetközi Fúziósenergia-fejlesztési Szervezet létrehozásáról szóló, az ITER-projekt közös megvalósítása
érdekében létrejövő megállapodás és az ITER Nemzetközi Fúziósenergia-fejlesztési Szervezetet megillető kiváltságokról
és mentességekről szóló, az ITER-projekt közös megvalósítása érdekében létrejövő megállapodás ideiglenes alkalmazásáról szóló, 2006. november 17-i 2006/943/Euratom bizottsági határozat (HL L 358., 2006.12.16., 60. o.).
Az Európai Atomenergia-közösség (Euratom) nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjáról (2007–2011) szóló, 2006. december 18-i 2006/970/Euratom tanácsi határozat (HL L 400., 2006.12.30.,
61. o.).
Az Európai Atomenergia-közösség hetedik keretprogramjának (2007–2011) cselekvéseiben a vállalkozások, a kutatóközpontok és az egyetemek részvételére, valamint a kutatási eredmények terjesztésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2006. december 19-i 1908/2006/Euratom tanácsi rendelet (HL L 400., 2006.12.30., 1. o.).
Az Európai Atomenergia-közösség (Euratom) nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjának (2007–2011) végrehajtására irányuló egyedi programról szóló, 2006. december 19-i 2006/976/Euratom
tanácsi határozat (HL L 400., 2006.12.30., 405. o.).
A Fúziósenergia-fejlesztési és ITER európai közös vállalkozás létrehozásáról és részére kedvezmények nyújtásáról szóló,
2007. március 27-i 2007/198/Euratom tanácsi határozat (HL L 90., 2007.3.30., 58. o.).
Az Európai Atomenergia-közösség nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre vonatkozó keretprogramjáról
(2012–2013) szóló, 2011. december 19-i 2012/93/Euratom tanácsi határozat (HL L 47., 2012.2.18., 25. o.).
Az Európai Atomenergia-közösség keretprogramjának (2012–2013) közvetett cselekvései esetében a vállalkozások, a
kutatóközpontok és az egyetemek részvételére, valamint a kutatási eredmények terjesztésére vonatkozó szabályok
megállapításáról szóló, 2011. december 19-i 139/2012/Euratom tanácsi rendelet (HL L 47., 2012.2.18., 1. o.).
Az Európai Atomenergia-közösség nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre vonatkozó keretprogramjának
(2012–2013) végrehajtására irányuló, közvetett cselekvések útján megvalósuló egyedi programról szóló, 2011.
december 19-i 2012/94/Euratom tanácsi határozat (HL L 47., 2012.2.18., 33. o.).
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BIZOTTSÁG
33. CÍM — JOGÉRVÉNYESÜLÉS ÉS FOGYASZTÓPOLITIKA

33. CÍM
JOGÉRVÉNYESÜLÉS ÉS FOGYASZTÓPOLITIKA
Az előirányzatok (2016 és 2015) és az egyenleg (2014) általános összegzése
Cím
Alcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

A „JOGÉRVÉNYESÜLÉS ÉS
FOGYASZTÓPOLITIKA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL
KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK

52 031 240

52 031 240

52 731 459

52 731 459

53 902 634,11

53 902 634,11

33 02

JOGOK, EGYENLŐSÉG ÉS
POLGÁRSÁG

92 482 000

84 125 026

87 871 000

78 201 961

86 902 444,94

75 545 856,03

33 03

A JOG ÉRVÉNYESÜLÉSE

90 686 737

84 153 839

77 635 000

72 090 287

77 541 207,85

72 575 444,98

33 04

FOGYASZTÓVÉDELMI
PROGRAM

23 427 000

18 850 000

22 866 000

18 725 720

22 341 036,50

17 581 481,14

258 626 977

239 160 105

241 103 459

33 01

33. cím – Összesen

221 749 427 240 687 323,40 219 605 416,26

L 48/1612

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
33. CÍM — JOGÉRVÉNYESÜLÉS ÉS FOGYASZTÓPOLITIKA

33. CÍM
JOGÉRVÉNYESÜLÉS ÉS FOGYASZTÓPOLITIKA

33 01. ALCÍM — A „JOGÉRVÉNYESÜLÉS ÉS FOGYASZTÓPOLITIKA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK

Az 1., 2., 3. és 5. jogcímcsoport részletezése a(z) XX 01. fejezetben található.
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

PK

33 01

A „JOGÉRVÉNYESÜLÉS ÉS
FOGYASZTÓPOLITIKA” SZAKPOLITIKAI
TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

33 01 01

A „Jogérvényesülés és fogyasztópolitika”
szakpolitikai területen foglalkoztatott
tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások
5,2

33 01 02

2016. évi előirányzatok 2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

38 468 462

40 729 545

41 743 924,88

108,51

A „Jogérvényesülés és fogyasztópolitika”
szakpolitikai területen foglalkoztatott
külső munkatársakkal kapcsolatos és
egyéb igazgatási kiadások

33 01 02 01 Külső személyzet

5,2

4 257 337

3 135 222

3 417 875,65

80,28

33 01 02 11 Egyéb igazgatási kiadások

5,2

1 859 342

1 264 855

1 353 384,29

72,79

33 01 02. jogcímcsoport – Részösszeg

6 116 679

4 400 077

4 771 259,94

78,00

A „Jogérvényesülés és fogyasztópolitika”
szakpolitikai terület információs és
kommunikációs technológiai eszközökkel
és szolgáltatásokkal kapcsolatos
kiadásai
5,2

2 455 099

2 585 757

3 011 179,94

122,65

33 01 03

33 01 04

A „Jogérvényesülés és fogyasztópolitika”
szakpolitikai terület tevékenységeihez és
programjaihoz kapcsolódó támogatási
kiadások

33 01 04 01 A Jogok, egyenlőség és polgárság
programhoz kapcsolódó támogatási
kiadások

3

1 100 000

1 100 000

719 229,61

65,38

33 01 04 02 A Jogérvényesülés programhoz
kapcsolódó támogatási kiadások

3

1 100 000

1 125 080

809 146,32

73,56

33 01 04 03 A fogyasztóvédelmi programhoz
kapcsolódó támogatási kiadások

3

1 100 000

1 100 000

1 106 163,42

100,56

3 300 000

3 325 080

2 634 539,35

79,83

1 691 000

1 691 000

1 741 730,—

103,00

33 01 06. jogcímcsoport – Részösszeg

1 691 000

1 691 000

1 741 730,—

103,00

33 01. alcím – Összesen

52 031 240

52 731 459

53 902 634,11

103,60

33 01 04. jogcímcsoport – Részösszeg
33 01 06

Végrehajtó ügynökségek

33 01 06 01 Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és
Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség –
Hozzájárulás a fogyasztóügyi programból

3
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BIZOTTSÁG
33. CÍM — JOGÉRVÉNYESÜLÉS ÉS FOGYASZTÓPOLITIKA

33 01. ALCÍM — A „JOGÉRVÉNYESÜLÉS ÉS FOGYASZTÓPOLITIKA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK (folytatás)

33 01 01

A „Jogérvényesülés és fogyasztópolitika” szakpolitikai területen foglalkoztatott tisztviselőkkel és ideiglenes
alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

38 468 462

2014. évi teljesítés

40 729 545

41 743 924,88

33 01 02

A „Jogérvényesülés és fogyasztópolitika” szakpolitikai területen foglalkoztatott külső munkatársakkal kapcsolatos
és egyéb igazgatási kiadások

33 01 02 01

Külső személyzet
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

4 257 337

33 01 02 11

2014. évi teljesítés

3 135 222

3 417 875,65

Egyéb igazgatási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 859 342

33 01 03

2014. évi teljesítés

1 264 855

1 353 384,29

A „Jogérvényesülés és fogyasztópolitika” szakpolitikai terület információs és kommunikációs technológiai
eszközökkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásai
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

2 455 099

2014. évi teljesítés

2 585 757

3 011 179,94

33 01 04

A „Jogérvényesülés és fogyasztópolitika” szakpolitikai terület tevékenységeihez és programjaihoz kapcsolódó
támogatási kiadások

33 01 04 01

A Jogok, egyenlőség és polgárság programhoz kapcsolódó támogatási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

1 100 000

2014. évi teljesítés

1 100 000

719 229,61
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BIZOTTSÁG
33. CÍM — JOGÉRVÉNYESÜLÉS ÉS FOGYASZTÓPOLITIKA

33 01. ALCÍM — A „JOGÉRVÉNYESÜLÉS ÉS FOGYASZTÓPOLITIKA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK (folytatás)

33 01 04

(folytatás)

33 01 04 01

(folytatás)
Megjegyzések
Az előirányzat a Jogok, egyenlőség és polgárság program (a továbbiakban: a program) irányításához és a céljainak
megvalósításához szükséges előkészítő, nyomonkövetési, ellenőrzési, auditálási és értékelési tevékenységekhez, valamint
a programcélok elérésének értékeléséhez tartozó kiadások fedezésére szolgál; ilyen tevékenységek lehetnek különösen a
tanulmányok, a szakértői találkozók, az információs és kommunikációs intézkedések, beleértve az Unió politikai
prioritásainak intézményi kommunikációját, amennyiben azok kapcsolódnak a program általános célkitűzéseihez, az
információfeldolgozásra és -cserére irányuló informatikai hálózatokhoz kapcsolódó költségek, valamint minden más, a
Bizottságnál a program irányítása során felmerült technikai és igazgatási jellegű segítségnyújtáshoz kapcsolódó kiadás.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
A csatlakozó országok, a tagjelölt országok és a potenciális tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók, az engedélyezett
igazgatási kiadások és a programra meghatározott teljes előirányzat összegének arányában.
Jogalap
Lásd a 33 02. alcímet.

33 01 04 02

A Jogérvényesülés programhoz kapcsolódó támogatási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 100 000

2014. évi teljesítés

1 125 080

809 146,32

Megjegyzések
Korábbi 33 01 04 02. jogcím (részben)
Az előirányzat a Jogérvényesülés program (a program) irányításához és a céljainak megvalósításához szükséges
előkészítő, nyomonkövetési, ellenőrzési, auditálási és értékelési tevékenységekhez, valamint a célok elérésének értékeléshez tartozó kiadások fedezésére szolgál; ilyen tevékenységek lehetnek különösen a tanulmányok, a szakértői
találkozók, az információs és kommunikációs intézkedések, beleértve az Unió politikai prioritásainak intézményi
kommunikációját, amennyiben azok kapcsolódnak a program általános célkitűzéseihez, az információfeldolgozásra és
-cserére irányuló informatikai hálózatokhoz kapcsolódó költségek, valamint minden más, a Bizottságnál a program
irányítása során felmerült technikai és igazgatási jellegű segítségnyújtáshoz kapcsolódó kiadás.
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BIZOTTSÁG
33. CÍM — JOGÉRVÉNYESÜLÉS ÉS FOGYASZTÓPOLITIKA

33 01. ALCÍM — A „JOGÉRVÉNYESÜLÉS ÉS FOGYASZTÓPOLITIKA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK (folytatás)

33 01 04

(folytatás)

33 01 04 02

(folytatás)
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
A csatlakozó országok, a tagjelölt országok és a potenciális tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók, az engedélyezett
igazgatási kiadások és a programra meghatározott teljes előirányzat összegének arányában.

Jogalap

Lásd a 33 03. alcímet.
33 01 04 03

A fogyasztóvédelmi programhoz kapcsolódó támogatási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 100 000

2014. évi teljesítés

1 100 000

1 106 163,42

Megjegyzések

Korábbi 17 01 04 01. jogcím
Az előirányzat az e jogcím alá tartozó program vagy intézkedések célkitűzéseinek eléréséhez közvetlenül kapcsolódó
tanulmányokkal, szakértői találkozókkal, tájékoztató intézkedésekkel és kiadványokkal kapcsolatos kiadások, valamint
minden más technikai és igazgatási jellegű segítségnyújtáshoz kapcsolódó kiadás fedezésére szolgál, kivéve a Bizottság
által eseti jellegű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett hatósági feladatokat.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

L 48/1616

HU

2016.2.24.
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BIZOTTSÁG
33. CÍM — JOGÉRVÉNYESÜLÉS ÉS FOGYASZTÓPOLITIKA

33 01. ALCÍM — A „JOGÉRVÉNYESÜLÉS ÉS FOGYASZTÓPOLITIKA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK (folytatás)

33 01 04

(folytatás)

33 01 04 03

(folytatás)
A tagjelölt és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelölt országok által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók, az engedélyezett
igazgatási kiadások és a programra meghatározott teljes előirányzat összegének arányában.

Jogalap
Lásd a 33 04. alcímet.

33 01 06

Végrehajtó ügynökségek

33 01 06 01

Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség – Hozzájárulás a fogyasztóügyi
programból
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 691 000

2014. évi teljesítés

1 691 000

1 741 730,—

Megjegyzések
Korábbi 17 01 06 01. jogcím
Az előirányzat az Ügynökség azon személyzeti és igazgatási kiadásaihoz való hozzájárulás fedezésére szolgál, amelyek
az Ügynökségnek a fogyasztóügyi program irányításában történő részvételével kapcsolatban merülnek fel.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
A tagjelölt és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelölt országok által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók, az engedélyezett
igazgatási kiadások és a programra meghatározott teljes előirányzat összegének arányában.
A Végrehajtó Ügynökség létszámtervét e szakasz „Személyzet” című melléklete tartalmazza.
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BIZOTTSÁG
33. CÍM — JOGÉRVÉNYESÜLÉS ÉS FOGYASZTÓPOLITIKA

33 01. ALCÍM — A „JOGÉRVÉNYESÜLÉS ÉS FOGYASZTÓPOLITIKA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK (folytatás)

33 01 06

(folytatás)

33 01 06 01

(folytatás)
Jogalap
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.).
A 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó többéves fogyasztóvédelmi programról és az 1926/2006/EK határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 254/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 84.,
2014.3.20., 42. o.).
Lásd a 33 04. alcímet.
Jogi hivatkozások
A Fogyasztó-, Egészség- és Élelmiszerügyi Végrehajtó Ügynökség létrehozásáról és a 2004/858/EK határozat hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 2013/770/EU bizottsági végrehajtási határozat (HL L 341., 2013.12.18.,
69. o.).
A fogyasztó-, egészség- és élelmiszerügy terén az uniós programok – különösen az uniós költségvetésben szereplő
előirányzatok felhasználását érintő – végrehajtásához kötődő feladatok elvégzése céljából a Fogyasztó-, Egészség- és
Élelmiszerügyi Végrehajtó Ügynökségre ruházott hatáskörökről szóló, 2013. december 20-i bizottsági határozat
(C(2013) 9505).
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BIZOTTSÁG
33. CÍM — JOGÉRVÉNYESÜLÉS ÉS FOGYASZTÓPOLITIKA

33 02. ALCÍM — JOGOK, EGYENLŐSÉG ÉS POLGÁRSÁG
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

%
2014–2016.
évi
kifizetések

33 02

JOGOK, EGYENLŐSÉG
ÉS POLGÁRSÁG

33 02 01

Az uniós polgárok
jogainak védelme és
érvényesítése

3

25 306 000 17 600 000 24 196 000 11 035 208 23 007 000,—

561 470,53

3,19

A megkülönböztetésmentesség és az egyenlő
bánásmód elősegítése

3

33 546 000 23 000 000 32 073 000 16 321 307 31 151 000,—

836 854,86

3,64

1 721 981,67

673 569,83

92,27

0,—

0,—

0

1 721 981,67

673 569,83

54,76

21 203 000 21 203 000 21 155 000 21 155 000 21 229 000,— 21 229 000,—

100,12

33 02 02

33 02 03

Társasági jog és egyéb
tevékenységek

33 02 03 01

Társasági jog

33 02 03 02

Az alapvető jogok
területét érintő egyéb
tevékenységek

1,1

1 400 000

730 000

3

1 000 000

500 000

2 400 000

1 230 000

33 02 03. jogcímcsoport –
Részösszeg

1 483 000

p.m.
1 483 000

761 485

p.m.
761 485

33 02 06

Az Európai Unió
Alapjogi Ügynöksége

3

33 02 07

Nemek Közötti
Egyenlőség Európai
Intézete (EIGE)

3

A jogok, a polgárság és
az egyenlőség területén
folytatott tevékenységek
lezárása

3

p.m.

10 000 000

p.m.

19 175 584

3

p.m.

p.m.

p.m.

240 481

0,—

592 237,50

Kísérleti projekt – Autista
személyek foglalkoztatása
3

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Kísérleti projekt – Mutatószámok kifejlesztése a
Nemek közötti
egyenlőség a helyi
életben európai chartája
végrehajtásának mérésére 3

p.m.

p.m.

470 141

0,—

0,—

33 02 51

33 02 77

Kísérleti projektek és
előkészítő intézkedések

33 02 77 04

Kísérleti projekt –
Tényeken alapuló gyermekjogi politikák kidolgozására irányuló, egész
Európára kiterjedő
módszertan

33 02 77 05

33 02 77 06

7 527 000

7 527 000

493 781

7 464 000

7 464 000

7 340 081,—

7 334 111,—

97,44

553 382,27 44 230 037,71

442,30

0
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BIZOTTSÁG
33. CÍM — JOGÉRVÉNYESÜLÉS ÉS FOGYASZTÓPOLITIKA

33 02. ALCÍM — JOGOK, EGYENLŐSÉG ÉS POLGÁRSÁG (folytatás)
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

%
2014–2016.
évi
kifizetések

33 02 77

(folytatás)

33 02 77 08

Kísérleti projekt - A női
nemi szervek megcsonkításának problémájával
foglalkozó szakértői
tudásplatform

3

p.m.

507 432

p.m.

392 568

900 000,—

0,—

0

Kísérleti projekt –
Kapacitásépítés a roma
civil társadalomban és
szerepvállalásuk
megerősítése a romák
társadalmi befogadását
célzó nemzeti stratégiák
ellenőrzésében

3

p.m.

938 813

750 000

811 187

1 000 000,—

0,—

0

Kísérleti projekt - Az
uniós adatgyűjtési
eszközök és programok
alapvető jogok szempontjából történő felülvizsgálata

3

p.m.

375 000

750 000

375 000

Kísérleti projekt – A
munkavállalói
tulajdonlás és részvétel
előmozdítása

1,1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

88 574,60

Előkészítő intézkedés –
Kapacitásbővítés a roma
civil társadalomban és a
romák szerepvállalásának megerősítése a
romák társadalmi
befogadását célzó
nemzeti stratégiák
ellenőrzésében

3

500 000

250 000

33 02 77 13

Kísérleti projekt – A
sokszínűség Európája

3

1 000 000

500 000

33 02 77 14

Kísérleti projekt – Eszavazás: „a modern
technológiák
kihasználása az aktívabb
és demokratikusabb
szavazási eljárások érdekében”

3

1 000 000

500 000

2 500 000

3 565 026

1 900 000,—

680 812,10

19,10

92 482 000 84 125 026 87 871 000 78 201 961 86 902 444,94 75 545 856,03

89,80

33 02 77 09

33 02 77 10

33 02 77 11

33 02 77 12

33 02 77. jogcímcsoport –
Részösszeg
33 02. alcím –
Összesen

1 500 000

2 289 377
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BIZOTTSÁG
33. CÍM — JOGÉRVÉNYESÜLÉS ÉS FOGYASZTÓPOLITIKA

33 02. ALCÍM — JOGOK, EGYENLŐSÉG ÉS POLGÁRSÁG (folytatás)

Megjegyzések
Az új Jogok, egyenlőség és polgárság program három korábbi program utódja: Alapvető jogok és uniós polgárság,
Daphné III, valamint a Foglalkoztatás és társadalmi szolidaritás (Progress) program Megkülönböztetés elleni küzdelem és
a sokféleség, illetve Nemek közötti egyenlőség szakaszai. A Jogok, egyenlőség és polgárság program általános célkitűzése
egy olyan térség továbbfejlesztéséhez való hozzájárulás, ahol a személyek egyenlőségét és az Európai Unióról szóló
szerződésben, az Európai Unió működéséről szóló szerződésben, az Európai Unió Alapjogi Chartájában és azon
nemzetközi emberi jogi egyezményekben foglalt jogait előmozdítják, védik és ténylegesen végrehajtják, amelyhez az
Unió csatlakozott.
33 02 01

Az uniós polgárok jogainak védelme és érvényesítése
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

25 306 000

Kifizetések

17 600 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

24 196 000

Kifizetések

11 035 208

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

23 007 000,—

Kifizetések

561 470,53

Megjegyzések
Az előirányzat célja, hogy hozzájáruljon a következőkhöz: a gyermekekkel, a fiatalokkal, a nőkkel és egyéb veszélyeztetett csoportokkal – különösen a szoros kapcsolatokon belül erőszak veszélyének kitett csoportokkal – szembeni
erőszak minden formájának megelőzése és az ellenük való küzdelem, és az ilyen erőszak áldozatainak védelme (a
Daphné program különös célkitűzései alatt); a gyermekek jogainak előmozdítása és védelme; a magánélet és a személyes
adatok legmagasabb szintű védelmének biztosítása; az uniós polgárságból eredő jogok gyakorlásának előmozdítása és
javítása; az egyének mint belső piaci fogyasztók és vállalkozók számára annak lehetővé tétele, hogy érvényesítsék az
uniós jogból eredő jogaikat, figyelembe véve a fogyasztóvédelmi program keretében finanszírozott projekteket is.
Az előirányzat különösen a következő típusú tevékenységek fedezésére szolgál:
— analitikai tevékenységek, így például adatok és statisztikák gyűjtése, adott esetben nemekre lebontva; közös
módszerek és adott esetben mutatók vagy referenciaértékek kidolgozása; tanulmányok, kutatások, elemzések és
felmérések; értékelések; iránymutatások, jelentések és oktatási anyagok kidolgozása és közzététele;
műhelytalálkozók, szemináriumok, szakértői találkozók és konferenciák,
— képzési tevékenységek, például munkavállalói csereprogramok, műhelytalálkozók, szemináriumok, oktatók képzése,
valamint internetes képzési eszközök vagy egyéb képzési modulok kidolgozása,
— az egymástól való tanulást elősegítő, valamint együttműködési, tájékoztatási és terjesztési tevékenységek, például a jó
gyakorlatok, újító megközelítések és tapasztalatok meghatározása és cseréje; a kölcsönös felülvizsgálat és az
egymástól való tanulás szervezése; konferenciák, szemináriumok és – többek között online – médiakampányok
szervezése; tájékoztató kampányok, ideértve az Unió politikai prioritásainak intézményi kommunikációját is,
amennyiben azok a Jogok, egyenlőség és polgárság program (a program) célkitűzéseivel kapcsolatosak; információs
anyagok összeállítása és közzététele a programmal kapcsolatos információk és eredmények terjesztése érdekében;
információs és kommunikációs technológiákat alkalmazó rendszerek és eszközök fejlesztése, működtetése és
karbantartása,
— azon kulcsfontosságú szereplők támogatása, amelyek tevékenységei hozzájárulnak a program célkitűzéseinek
végrehajtásához, így például NGO-k támogatása európai hozzáadott értékkel bíró intézkedések végrehajtása során,
a kulcsfontosságú európai szereplők, uniós szintű hálózatok és harmonizált közérdekű szolgáltatások támogatása; a
tagállamok támogatása az uniós jog és szakpolitikák végrehajtása során; illetve a szakosított szervek és szervezetek,
valamint a nemzeti, regionális és helyi hatóságok és az NGO-k közötti, uniós szintű hálózatépítési tevékenységek
támogatása, többek között tevékenységi vagy működési támogatások révén.
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BIZOTTSÁG
33. CÍM — JOGÉRVÉNYESÜLÉS ÉS FOGYASZTÓPOLITIKA

33 02. ALCÍM — JOGOK, EGYENLŐSÉG ÉS POLGÁRSÁG (folytatás)

33 02 01

(folytatás)
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását
és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
A csatlakozó országok, a tagjelölt országok és a potenciális tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók.

Jogalap
A 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó Jogok, egyenlőség és polgárság program létrehozásáról szóló, 2013.
december 17-i 1381/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 354., 2013.12.28., 62. o.) és különösen
annak 4. cikke (1) bekezdésének e)–i) pontja és 5. cikkének (1) bekezdése.

33 02 02

A megkülönböztetésmentesség és az egyenlő bánásmód elősegítése
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

33 546 000

Kifizetések

23 000 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

32 073 000

Kifizetések

16 321 307

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

31 151 000,—

Kifizetések

836 854,86

Megjegyzések
Az előirányzat célja, hogy hozzájáruljon a következőkhöz: a nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy
meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetésmentesség elve
tényleges végrehajtásának előmozdítása, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. cikkében foglalt
indokokon alapuló megkülönböztetésmentesség elvének tiszteletben tartása; a rasszizmus, az idegengyűlölet, a
homofóbia és az intolerancia egyéb formáinak megelőzése és az ellenük való küzdelem; a fogyatékossággal élő
személyek jogainak előmozdítása és védelme; a nők és férfiak közötti egyenlőség előmozdítása, valamint a nemek
közötti egyenlőség érvényesítésének elősegítése.
Az előirányzat különösen a következő típusú tevékenységek fedezésére szolgál:
— elemző tevékenységek, például adatok és statisztikák gyűjtése; közös módszerek és adott esetben mutatók vagy
referenciaértékek kidolgozása; tanulmányok, kutatások, elemzések és felmérések; értékelések; iránymutatások,
jelentések és oktatási anyagok kidolgozása és közzététele; műhelytalálkozók, szemináriumok, szakértői találkozók
és konferenciák,
— képzési tevékenységek, például munkavállalói csereprogramok, műhelytalálkozók, szemináriumok, oktatók képzése,
valamint internetes képzési eszközök vagy egyéb képzési modulok kidolgozása,
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BIZOTTSÁG
33. CÍM — JOGÉRVÉNYESÜLÉS ÉS FOGYASZTÓPOLITIKA

33 02. ALCÍM — JOGOK, EGYENLŐSÉG ÉS POLGÁRSÁG (folytatás)

33 02 02

(folytatás)
— az egymástól való tanulást elősegítő, valamint együttműködési, tájékoztatási és terjesztési tevékenységek, például a jó
gyakorlatok, újító megközelítések és tapasztalatok meghatározása és cseréje; a kölcsönös felülvizsgálat és az
egymástól való tanulás szervezése; konferenciák, szemináriumok és – többek között online – médiakampányok
szervezése; tájékoztató kampányok, ideértve az Unió politikai prioritásainak intézményi kommunikációját is,
amennyiben azok a Jogok, egyenlőség és polgárság program (a program) célkitűzéseivel kapcsolatosak; információs
anyagok összeállítása és közzététele a programmal kapcsolatos információk és eredmények terjesztése érdekében;
információs és kommunikációs technológiákat alkalmazó rendszerek és eszközök fejlesztése, működtetése és
karbantartása,
— azon kulcsfontosságú szereplők támogatása, amelyek tevékenységei hozzájárulnak a program célkitűzéseinek
végrehajtásához, így például NGO-k támogatása európai hozzáadott értékkel bíró intézkedések végrehajtása során,
a kulcsfontosságú európai szereplők, európai szintű hálózatok és harmonizált közérdekű szolgáltatások támogatása;
a tagállamok támogatása az uniós jog és szakpolitikák végrehajtása során; illetve a szakosított szervek és
szervezetek, valamint a nemzeti, regionális és helyi hatóságok és az NGO-k közötti, európai szintű hálózatépítési
tevékenységek támogatása, többek között tevékenységi vagy működési támogatások révén.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását
és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
A csatlakozó országok, a tagjelölt országok és a potenciális tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók.

Jogalap

A 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó Jogok, egyenlőség és polgárság program létrehozásáról szóló, 2013.
december 17-i 1381/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 354., 2013.12.28., 62. o.) és különösen
annak 4. cikke (1) bekezdésének a)–d) pontja és 5. cikkének (1) bekezdése.

33 02 03

Társasági jog és egyéb tevékenységek

33 02 03 01

Társasági jog
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

1 400 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

730 000

Kötelezettségvállalások

1 483 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

761 485

Kötelezettségvállalások

1 721 981,67

Kifizetések

673 569,83
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BIZOTTSÁG
33. CÍM — JOGÉRVÉNYESÜLÉS ÉS FOGYASZTÓPOLITIKA

33 02. ALCÍM — JOGOK, EGYENLŐSÉG ÉS POLGÁRSÁG (folytatás)

33 02 03

(folytatás)

33 02 03 01

(folytatás)

Megjegyzések
Korábbi 12 02 01. jogcímcsoport (részben)
Az előirányzat a belső piac megvalósításához, működéséhez és fejlesztéséhez való hozzájárulás céljából a társasági
joggal, a vállalatirányítással, valamint a pénzmosás elleni küzdelemmel összefüggő intézkedésekkel kapcsolatban
felmerülő kiadások és különösen az alábbiak fedezésére szolgál:
— az állampolgárok és a vállalkozások jogi környezetének javítása promóciós tevékenységekkel, a tudatosság
fokozásával és különböző képzési programokkal; a társasági jogi jogalkotás összhangjának, fejlesztésének és
koordinálásának előmozdítása, továbbá segítségnyújtás az európai részvénytársaságok és az európai gazdasági
érdekcsoportok alapításához,
— a belső piac megvalósítása, fejlesztése és működése tekintetében a szakpolitikák interaktív kidolgozása a Bizottság
irányításának és a szabályozási politikára vonatkozó kezdeményezéseknek a részét képezi, annak biztosítására, hogy
jobban meg tudjanak felelni az állampolgárok, a fogyasztók és a vállalkozások igényeinek. Az ehhez a jogcímcsoporthoz tartozó előirányzatok fedezik továbbá ezen résztvevők számára a képzéssel, a tudatosság fokozásával és a
hálózati tevékenységekkel kapcsolatos intézkedések költségeit annak érdekében, hogy az Unió belső piacot érintő
politikájának kialakítása teljesebb és hatékonyabb lehessen, valamint hogy a belső piacot érintő szakpolitikák
tényleges hatása (vagy a hatások elmaradása) értékelhető legyen,
— a szabályok teljes körű felülvizsgálata a szükséges változtatásokra tekintettel, a meghozott intézkedések teljes körű
elemzése a belső piac megfelelő működésére tekintettel és a belső piacnak az üzleti szereplőkre és a gazdaságra
gyakorolt átfogó hatásának elemzése, ideértve az adatok vásárlását és a Bizottság főosztályainak a külső adatbázisokhoz történő hozzáférését, valamint azokat a célzott tevékenységeket is, amelyek a belső piac működésének és a
piac segítésében történő aktív részvétele hasznosságának a jobb megértésére irányulnak,
— a szolgáltatási ágazatra vonatkozó statisztikák, valamint a statisztikai fejlesztéssel kapcsolatos projektek fejlesztését
célzó stratégia kibővítése az Eurostattal és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel (OECD)
együttműködésben,
— a pénzintézetek viszonylatában alkalmazandó irányelvek külső vonatkozásainak a fejlesztése és erősítése; a pénzügyi
eszközök kölcsönös elismerése harmadik országok viszonylatában, nemzetközi tárgyalások és segítségnyújtás
harmadik országok részére a piacgazdaság megteremtése terén,
— a társasági joggal és a vállalatirányítással kapcsolatos cselekvési tervben szereplő számos olyan intézkedés
végrehajtása, amelyekre alapozva tanulmányok készülhetnek különböző célzott témakörökről a szükséges
jogalkotási javaslatok kidolgozása céljából,
— az uniós jog és a nemzetközi előírások végrehajtása a pénzmosás elleni küzdelemben, ideértve az e téren
megvalósuló kormányközi vagy eseti intézkedésekben való részvételt; a Bizottságnak az OECD által a pénzmosás
ellen létrehozott Pénzügyi Akció Munkacsoportban (FATF) való tagságával kapcsolatos egyéb kiadások,
— az ezen alcím alá tartozó szakpolitikák különböző vonatkozásaival kapcsolatos vizsgálatok és hatástanulmányok
készítése új intézkedések kidolgozása és a vonatkozó meglévő intézkedések felülvizsgálata céljából.
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BIZOTTSÁG
33. CÍM — JOGÉRVÉNYESÜLÉS ÉS FOGYASZTÓPOLITIKA

33 02. ALCÍM — JOGOK, EGYENLŐSÉG ÉS POLGÁRSÁG (folytatás)

33 02 03

(folytatás)

33 02 03 01

(folytatás)
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását
és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

Jogalap

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdésében szereplő, a Bizottság intézményi szintű előjogaiból eredő
feladat.
33 02 03 02

Az alapvető jogok területét érintő egyéb tevékenységek
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

1 000 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

500 000

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések

Korábbi 12 02 01. jogcímcsoport (részben)
Az előirányzat az Alapjogi Chartához, a konzuli védelemhez, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés
17. cikke szerinti párbeszédhez kapcsolódó tájékoztatási, kommunikációs és értékelési tevékenységek fedezésére szolgál.
Az előirányzat fedezi különösen a belső honlapok, nyilvános rendezvények, kommunikációs termékek, Eurobarométer
felmérések stb. révén végzett tájékoztatási és kommunikációs tevékenységeket, valamint az alapvető jogok és a
jogérvényesülés terület különböző vonatkozásaival kapcsolatos hatásvizsgálati és értékelési tanulmányok készítését.

Jogalap

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdésében szereplő, a Bizottság intézményi szintű előjogaiból eredő
feladat.
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BIZOTTSÁG
33. CÍM — JOGÉRVÉNYESÜLÉS ÉS FOGYASZTÓPOLITIKA

33 02. ALCÍM — JOGOK, EGYENLŐSÉG ÉS POLGÁRSÁG (folytatás)

33 02 06

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

21 203 000

Kifizetések

21 203 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

21 155 000

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

21 155 000

21 229 000,—

Kifizetések

21 229 000,—

Megjegyzések

Az előirányzat célja, hogy fedezze az Ügynökség személyzeti és igazgatási kiadásait (1. és 2. cím).
Az előirányzat az Ügynökség operatív kiadásainak (3. cím) fedezésére is szolgál. Az Ügynökség feladata, hogy – az
uniós jog végrehajtásával összefüggésben – az érintett uniós intézmények és tagállami szervek számára az alapvető
jogokkal kapcsolatosan támogatást és szakmai segítséget nyújtson annak érdekében, hogy segítségükre legyen az
alapvető jogok teljes mértékű tiszteletben tartásában, amikor hatáskörükön belül intézkedéseket hoznak vagy fellépéseiket meghatározzák.
Az Ügynökségtől a következő működési célkitűzések/feladatok teljesítését várják:
— támogatás biztosítása az uniós intézmények és a tagállamok számára,
— az érdekelt felek közötti uniós szintű hálózatépítés és párbeszéd támogatása,
— a tájékoztatási és tudatosságot növelő tevékenységek elősegítése és információterjesztés az alapvető jogokra irányuló
figyelem növelése érdekében,
— hatékony irányítás és az intézkedések hatékony végrehajtása.
Az Ügynökség köteles tájékoztatni az Európai Parlamentet és a Tanácsot az előirányzatoknak a működési és az
igazgatási kiadások közötti átcsoportosításáról.
Az 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 20. cikkének megfelelően visszafizetett összegek címzett
bevételnek minősülnek (a költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének c) pontja), amelyet az általános bevételi
kimutatás 6 6 0 0. jogcíme alatt kell feltüntetni.
A tagjelölt országok és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók.
Az Ügynökség létszámtervét az e szakaszhoz csatolt, „Személyzet” című melléklet tartalmazza.
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BIZOTTSÁG
33. CÍM — JOGÉRVÉNYESÜLÉS ÉS FOGYASZTÓPOLITIKA

33 02. ALCÍM — JOGOK, EGYENLŐSÉG ÉS POLGÁRSÁG (folytatás)

33 02 06

(folytatás)
A 168/2007/EK rendelet 2007. március 1-jén lépett hatályba. Ezen időpontban az Ügynökség a Rasszizmus és
Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontjának (EUMC) helyébe lépett, és annak jogutódjává vált, a 168/2007/EK
rendelet 23. cikke (4) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően átvéve a Megfigyelőközpont valamennyi törvényi jogát
és kötelezettségét, pénzügyi követeléseit és kötelezettségeit, valamint munkaszerződéseit.
A 2016. évi uniós hozzájárulás összesen 21 359 000 EUR-t tesz ki. A többletből befolyó 156 000 EUR hozzáadódik a
költségvetésben szereplő 21 203 000 EUR összeghez.

Jogalap
A Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontja létrehozásáról szóló, 1997. június 2-i 1035/97/EK
tanácsi rendelet (HL L 151., 1997.6.10., 1. o.).
Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének létrehozásáról szóló, 2007. február 15-i 168/2007/EK tanácsi rendelet (HL L
53., 2007.2.22., 1. o.).

33 02 07

Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

7 527 000

Kifizetések

7 527 000

Kötelezettségvállalások

7 464 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

7 464 000

Kötelezettségvállalások

7 340 081,—

Kifizetések

7 334 111,—

Megjegyzések
Az előirányzat az Intézet személyzeti és igazgatási kiadásainak (1. és 2. cím), valamint operatív kiadásainak (3. cím)
fedezésére szolgál.
Az Intézet köteles tájékoztatni az Európai Parlamentet és a Tanácsot az előirányzatoknak a működési és az igazgatási
kiadások közötti átcsoportosításáról.
Az Intézet létszámtervét az e szakaszhoz csatolt, „Személyzet” című melléklet tartalmazza.
Az 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 20 cikkének megfelelően visszafizetett összegek címzett
bevételnek minősülnek (a költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének c) pontja), amelyet az általános bevételi
kimutatás 6 6 0 0. jogcíme alatt kell feltüntetni.
A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete székhelyének elhelyezkedéséről szóló, 2006. december 11-i 2006/996/
EK a tagállamok kormányainak képviselői által közös megállapodás révén meghozott határozat (HL L 403.,
2006.12.30., 61. o.) szerint az Intézet székhelye Vilniusban van.
A 2016. évi uniós hozzájárulás összesen 7 628 000 EUR-t tesz ki. A többletből befolyó 101 000 EUR hozzáadódik a
költségvetésben szereplő 7 527 000 EUR összeghez.
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BIZOTTSÁG
33. CÍM — JOGÉRVÉNYESÜLÉS ÉS FOGYASZTÓPOLITIKA

33 02. ALCÍM — JOGOK, EGYENLŐSÉG ÉS POLGÁRSÁG (folytatás)

33 02 07

(folytatás)

Jogalap

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1922/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 403., 2006.12.30., 9. o.).

33 02 51

A jogok, a polgárság és az egyenlőség területén folytatott tevékenységek lezárása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

10 000 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

19 175 584

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

553 382,27

Kifizetések

44 230 037,71

Megjegyzések

Az előirányzat az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.

Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó
hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását
teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete
alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

A tagjelölt országok a Phare előcsatlakozási eszköz segítségével fedezhetik az uniós programban való részvételükkel
kapcsolatban felmerült kiadásaikat.

A tagjelölt országok, és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók.

Jogalap

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdésében szereplő, a Bizottság intézményi szintű előjogaiból eredő
feladat.
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BIZOTTSÁG
33. CÍM — JOGÉRVÉNYESÜLÉS ÉS FOGYASZTÓPOLITIKA

33 02. ALCÍM — JOGOK, EGYENLŐSÉG ÉS POLGÁRSÁG (folytatás)

33 02 51

(folytatás)

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdésében szereplő, a Bizottság igazgatási autonómiájából eredő
feladat.

A Bányabiztonsági és Egészségügyi Bizottság alapszabályáról és eljárási szabályzatáról szóló, 1957. július 9-i tanácsi
határozat (HL 28., 1957.8.31., 487. o.).

A munkahelyi biztonsági, higiéniai és egészségvédelmi tanácsadó bizottság létrehozásáról szóló, 1974. június 27-i 74/
325/EGK tanácsi határozat (HL L 185., 1974.7.9., 15. o.).

A Bányabiztonsági és Egészségügyi Bizottság hatáskörének minden ásványkitermelő iparágra való kiterjesztéséről szóló,
1974. június 27-i 74/326/EGK tanácsi határozat (HL L 185., 1974.7.9., 18. o.).

A munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről
szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv (HL L 183., 1989.6.29., 1. o.) és a kapcsolódó irányelvek.

A hajók fedélzetén a jobb orvosi ellátás biztosítását célzó biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményekről
szóló, 1992. március 31-i 92/29/EGK tanácsi irányelv (HL L 113., 1992.4.30., 19. o.).

A foglalkoztatással és a munkaerőpiaccal kapcsolatos elemzésben, kutatásban és együttműködésben végzett közösségi
tevékenységekről szóló, 1998. február 23-i 98/171/EK tanácsi határozat (HL L 63., 1998.3.4., 26. o.).

A gyermekek, a fiatalok és a nők elleni erőszak megelőzésére vonatkozó cselekvési program (Daphne program)
(2000–2003) elfogadásáról szóló, 2000. január 24-i 293/2000/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 34.,
2000.2.9., 1. o.).

A közösségi cselekvési program meghatározásáról a diszkrimináció elleni harchoz szóló, 2000. november 27-i 2000/
750/EK tanácsi határozat (2001-től 2006-ig) (HL L 303., 2000.12.2., 23. o.).

A tagállamok társadalmi kirekesztés elleni küzdelmet szolgáló együttműködése ösztönzésére szolgáló közösségi
cselekvési programról szóló, 2001. december 7-i 50/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 10.,
2002.1.12., 1. o.).

A foglalkoztatás területére vonatkozó közösségi ösztönző intézkedésekről szóló, 2002. június 10-i 1145/2002/EK
európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 170., 2002.6.29., 1. o.).

A munkahelyi biztonsági, higiéniai és egészségvédelmi tanácsadó bizottság létrehozásáról szóló, 2003. július 22-i
tanácsi határozat (HL C 218., 2003.9.13., 1. o.).
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BIZOTTSÁG
33. CÍM — JOGÉRVÉNYESÜLÉS ÉS FOGYASZTÓPOLITIKA

33 02. ALCÍM — JOGOK, EGYENLŐSÉG ÉS POLGÁRSÁG (folytatás)

33 02 51

(folytatás)
A gyermekek, a fiatalok és a nők elleni erőszak megelőzéséről és az azzal szembeni küzdelemről, valamint az áldozatok
és a veszélyeztetett csoportok védelméről szóló közösségi cselekvési program (Daphne II program) (2004–2008)
elfogadásáról szóló, 2004. április 21-i 803/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 143., 2004.4.30.,
1. o.).
A nemek közötti egyenlőségre vonatkozó közösségi keretstratégiához kapcsolódó cselekvési program létrehozásáról
szóló 2001/51/EK tanácsi határozat és a nemek közötti egyenlőség területén európai szinten tevékenykedő szervezetek
támogatását célzó közösségi cselekvési program létrehozásáról szóló 848/2004/EK határozat módosításáról szóló,
2005. szeptember 7-i 1554/2005/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 255., 2005.9.30., 9. o.).
A Progress közösségi foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program létrehozásáról szóló, 2006. október 24-i 1672/
2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 315., 2006.11.15., 1. o.).
Az „Alapvető jogok és jogérvényesülés” általános program keretében a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó
„Alapvető jogok és polgárság” egyedi program létrehozásáról szóló, 2007. április 19-i 2007/252/EK tanácsi határozat
(HL L 110., 2007.4.27., 33. o.).
Az Alapvető jogok és jogérvényesülés általános program keretében a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozóan a
gyermekek, a fiatalok és a nők elleni erőszak megelőzéséről és az azzal szembeni küzdelemről, valamint az áldozatok és
veszélyeztetett csoportok védelméről szóló egyedi program (Daphne III program) létrehozásáról szóló, 2007. június 20i 779/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 173., 2007.7.3., 19. o.).

Jogi hivatkozások
Az Európai Közösséget létrehozó szerződés által a 136., a 137. és a 140. cikk (az Európai Unió működéséről szóló
szerződés által a 151., a 153. és a 156. cikk) értelmében a Bizottságra közvetlenül átruházott különleges hatáskörökből
adódó feladat.
Az ESZAK Főhatósága és a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Nemzetközi Munkabiztonsági és Munkaegészségügyi
Információs Központja (CIS) között 1959-ben létrejött egyezmény.
A Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó „Alapvető jogok és jogérvényesülés” keretprogram létrehozásáról szóló, 2005. április 6-i bizottsági közlemény (COM(2005) 122 végleges).

33 02 77

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

33 02 77 04

Kísérleti projekt – Tényeken alapuló gyermekjogi politikák kidolgozására irányuló, egész Európára kiterjedő módszertan
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

240 481

Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

592 237,50
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BIZOTTSÁG
33. CÍM — JOGÉRVÉNYESÜLÉS ÉS FOGYASZTÓPOLITIKA

33 02. ALCÍM — JOGOK, EGYENLŐSÉG ÉS POLGÁRSÁG (folytatás)

33 02 77

(folytatás)

33 02 77 04

(folytatás)

Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
33 02 77 05

Kísérleti projekt – Autista személyek foglalkoztatása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

—

p.m.

p.m.

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

0,—

Megjegyzések
A jogcím a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére szolgál.

Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
33 02 77 06

Kísérleti projekt – Mutatószámok kifejlesztése a Nemek közötti egyenlőség a helyi életben európai chartája végrehajtásának mérésére
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

493 781

Kötelezettségvállalások

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

470 141

Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

2016.2.24.

HU

L 48/1631

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
33. CÍM — JOGÉRVÉNYESÜLÉS ÉS FOGYASZTÓPOLITIKA

33 02. ALCÍM — JOGOK, EGYENLŐSÉG ÉS POLGÁRSÁG (folytatás)

33 02 77

(folytatás)

33 02 77 06

(folytatás)
Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

33 02 77 08

Kísérleti projekt - A női nemi szervek megcsonkításának problémájával foglalkozó szakértői tudásplatform
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

p.m.

507 432

Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

p.m.

392 568

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

900 000,—

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
33 02 77 09

Kísérleti projekt – Kapacitásépítés a roma civil társadalomban és szerepvállalásuk megerősítése a romák társadalmi
befogadását célzó nemzeti stratégiák ellenőrzésében
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

938 813

Kötelezettségvállalások

750 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

811 187

Kötelezettségvállalások

1 000 000,—

Kifizetések

0,—
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BIZOTTSÁG
33. CÍM — JOGÉRVÉNYESÜLÉS ÉS FOGYASZTÓPOLITIKA

33 02. ALCÍM — JOGOK, EGYENLŐSÉG ÉS POLGÁRSÁG (folytatás)

33 02 77

(folytatás)

33 02 77 09

(folytatás)

Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
33 02 77 10

Kísérleti projekt - Az uniós adatgyűjtési eszközök és programok alapvető jogok szempontjából történő felülvizsgálata
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

375 000

Kötelezettségvállalások

750 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

375 000

Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
A kísérleti projekt célja egy független szakértői csoport felállítása és tevékenységeinek támogatása a személyes adatok
gyűjtésével, megőrzésével, tárolásával vagy továbbításával járó uniós jogszabályok, eszközök, illetve harmadik felekkel
kötött megállapodások alapvető jogok szempontjából történő felülvizsgálata céljából.
Az Európai Bíróság C-293/12. és C-594/12. sz. egyesített ügyekben hozott, az adatmegőrzési irányelvet érvénytelenítő
ítéletének fő következtetése alapján, és figyelembe véve az uniós adatvédelmi reformra irányuló – a Bizottság által 2012.
január 25-én előterjesztett – javaslatok elfogadásának irányába mutató fejleményeket, a kísérleti projekt egy olyan
független szakértői csoport tevékenységeit támogatja, amely azt hivatott vizsgálni, hogy megfelelnek-e az uniós
adatgyűjtési eszközök és mechanizmusok az Európai Unió Alapjogi Chartájának, kiemelt figyelmet fordítva az
arányosság elvének alkalmazására és a magánélet, illetve a személyes adatok védelméhez fűződő alapvető jogok
tiszteletben tartását szavatoló biztosítékok értékelésére.
A szakértői csoport tevékenységei az alábbiakra terjednek ki:
— a személyes adatok gyűjtésével, megőrzésével, tárolásával, illetve továbbításával járó, meglévő uniós jogszabályok (és
az őket átültető kapcsolódó nemzeti jogszabályok), bűnüldözési eszközök és együttműködések, valamint harmadik
felekkel kötött megállapodások feltérképezése,
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BIZOTTSÁG
33. CÍM — JOGÉRVÉNYESÜLÉS ÉS FOGYASZTÓPOLITIKA

33 02. ALCÍM — JOGOK, EGYENLŐSÉG ÉS POLGÁRSÁG (folytatás)

33 02 77

(folytatás)

33 02 77 10

(folytatás)
— jogi elemzés és az alapvető jogok szempontjából történő felülvizsgálat a magánélet és a személyes adatok védelme
területével kapcsolatos legújabb uniós ítélkezési gyakorlat fényében,
— a jelenlegi uniós adatgyűjtési programok összesített hatásának elemzése és értékelése az alapvető jogokat érintő
potenciális joghézagok vagy interferenciák azonosítása céljából,
— egyedi szakpolitikai ajánlások kidolgozása minden egyes azonosított és felülvizsgált elemre vonatkozóan.
A független szakértői csoport magában foglalja az adatvédelmi felügyeleti hatóságokat, köztük az európai adatvédelmi
biztost és épít azok meglévő szakértelmére.
Az elkészült egyedi szakpolitikai ajánlások alapján a szakértői csoport általános iránymutatásokat dolgoz ki az uniós
adatgyűjtési eszközökre és mechanizmusokra vonatkozóan.

Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
33 02 77 11

Kísérleti projekt – A munkavállalói tulajdonlás és részvétel előmozdítása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

88 574,60

Megjegyzések
Korábbi 12 02 77 04. jogcím
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

L 48/1634

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
33. CÍM — JOGÉRVÉNYESÜLÉS ÉS FOGYASZTÓPOLITIKA

33 02. ALCÍM — JOGOK, EGYENLŐSÉG ÉS POLGÁRSÁG (folytatás)

33 02 77

(folytatás)

33 02 77 12

Előkészítő intézkedés – Kapacitásbővítés a roma civil társadalomban és a romák szerepvállalásának megerősítése a
romák társadalmi befogadását célzó nemzeti stratégiák ellenőrzésében
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

500 000

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

250 000

Megjegyzések
A romák társadalmi befogadását célzó nemzeti stratégiák Európai Uniós keretrendszere felhívja a tagállamokat, hogy a
stratégiák végrehajtásába és ellenőrzésébe építsenek be erős ellenőrző mechanizmusokat, és vonják be a civil társadalmat, beleértve a roma szervezeteket is. Kapacitásbővítésre van szükség a helyi roma civil társadalmi szervezetek arra
való felkészítése érdekében, hogy elő tudják segíteni a programok megtervezését és végrehajtását.
Az előkészítő intézkedés az Európai Parlament által a 2014-es és a 2015-ös költségvetésben javasolt kísérleti projektre
épül, amelynek célja az volt, hogy hozzájáruljon a kapacitásteremtéshez és -bővítéshez a helyi roma civil társadalom
körében, valamint hogy megteremtse a romák társadalmi befogadásával és beilleszkedésével kapcsolatos ellenőrző
mechanizmust, elsősorban „árnyékjelentések” készítése és terjesztése révén. A „árnyékjelentések” lehetővé tennék a civil
társadalmi szerveződések számára, hogy kiegészítsék a tagállamok által a nemzeti stratégiáik végrehajtásáról benyújtott
jelentéseket, illetve hogy alternatív információkkal és adatokkal szolgáljanak . E jelentések helyi ismereteket biztosíthatnának a nemzeti és uniós politikai folyamatokhoz és tükrözhetnék a kormányzati intézkedések valódi társadalmi
hatását. Az ellenőrzés a stratégiák helyi végrehajtására összpontosít a megkülönböztetés elleni küzdelem és a nemek
közötti egyenlőség tekintetében meghatározott négy kiemelt területen (foglalkoztatás, oktatás, lakhatás, egészségügy), ,
és tájékoztatást nyújt a civil társadalom szerepvállalásának szintjéről, az uniós alapok felhasználásáról és a romák
társadalmi beilleszkedését célzó intézkedések általános érvényesüléséről is.
Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
33 02 77 13

Kísérleti projekt – A sokszínűség Európája
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

1 000 000

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

500 000

Megjegyzések
A kísérleti projekt megerősíti az „Egyesülve a sokféleségben” uniós jelszót, különösen helyi és regionális szinten.
Lehetővé teszi, hogy azok az uniós polgárok, akik multikulturális és többnyelvű, vagy olyan régiókban élnek, ahol a
kisebbségi csoportokat kizárják, illetve hátrányosan megkülönböztetik, jobban megértsék egymás kultúráját, nyelvét és
identitását.

2016.2.24.

HU

L 48/1635

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
33. CÍM — JOGÉRVÉNYESÜLÉS ÉS FOGYASZTÓPOLITIKA

33 02. ALCÍM — JOGOK, EGYENLŐSÉG ÉS POLGÁRSÁG (folytatás)

33 02 77

(folytatás)

33 02 77 13

(folytatás)
A kölcsönös megértés, elfogadás és tolerancia a különböző etnikai, vallási, nemzeti és nyelvi csoportok, valamint
általában véve a kisebbségi csoportok és a különböző generációk közötti gyümölcsöző együttélés központi eleme.
A kísérleti projekt kiegészíti a megkülönböztetésmentesség, az oktatás és a nyelvtanulás terén már elvégzett munkát,
ugyanakkor azt is célozza, hogy megszólítsa a társadalom különböző csoportjait, és hogy helyi és regionális szinten,
valamint közös uniós szintű erőfeszítések révén előmozdítsa a multikulturális párbeszédet az uniós polgárok között.
Az Unió egyik erőssége és kincse a sokféleség. Ezért a sokféleséget megfelelően elő kell mozdítani, egyértelművé téve,
hogy többletértéket képvisel az Unió számára. A kísérleti projekt azzal kapcsolatos pénzügyi képzéseket, szemináriumokat, munkaértekezleteket és konferenciákat finanszírozna, hogy hogyan lehet fenntartani az Unió sokszínűségének
egyedülálló jellegét, és hogyan lehet előmozdítani az egységet a sokféleségben.
Elősegíti továbbá a bevált gyakorlatok cseréjét a megkülönböztetés elleni küzdelem és a sokszínűség előmozdítása terén
helyi és regionális szinten. A kísérleti projekt további hozzáadott értéke az, hogy hozzájárul a diszkriminatív
gyakorlatok helyi és regionális szintű azonosításához és felszámolásához, felhívja a figyelmet az uniós polgárságból
eredő jogokra, és fokozza a többségi és kisebbségi társadalom közötti megértést.
A kísérleti projekt célcsoportja: helyi és regionális érintett felek, különösen hatóságok (városok, régiók és települések),
nem kormányzati szervezetek, ifjúsági szervezetek, iskolák, a civil társadalom és vállalkozások.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

33 02 77 14

Kísérleti projekt – E-szavazás: „a modern technológiák kihasználása az aktívabb és demokratikusabb szavazási eljárások
érdekében”
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

1 000 000

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

500 000

Megjegyzések
Az Unió sokat változott az elmúlt 25 évben, és társadalma is átalakult: az uniós polgárok élvezik szabad mozgáshoz
való jogukat, és közülük egyre többen telepednek le és dolgoznak más tagállamokban. A származási országukban való
politikai részvételt akadályozhatja a bürokrácia és az elavult szavazási eljárások. Ugyanakkor a választásokon, többek
között az európai parlamenti választásokon való alacsony részvételi arány demokráciánk számára kihívást jelent. E
kérdések kezelése érdekében azonosítani kell, hogy milyen módon lehet a választásokon való részvételt ösztönözni a
külföldön élő polgárok körében, egyszerűsített eljárások, többek között a korszerű technológiák lehető legjobb
kihasználása révén könnyebbé téve a szavazat leadását.

L 48/1636

HU
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BIZOTTSÁG
33. CÍM — JOGÉRVÉNYESÜLÉS ÉS FOGYASZTÓPOLITIKA

33 02. ALCÍM — JOGOK, EGYENLŐSÉG ÉS POLGÁRSÁG (folytatás)

33 02 77

(folytatás)

33 02 77 14

(folytatás)
Az E-szavazási rendszer előnyeire támaszkodva a kísérleti projekt a távoli szavazás alkalmazása céljából alternatív
megoldások lehetséges előnyeit vizsgálja, és részletes tanulmány alapján kidolgozza a távoli szavazás bevált gyakorlatairól szóló útmutatót. Ez az útmutató hozzájárulhat a szavazási eljárás hozzáférhetőbbé tételéhez, növelve a szavazók
számát, és ezáltal fokozva az uniós szintű demokratikus részvételt.
A tagállamok vonatkozó tapasztalataiból kiindulva és az érintett szervezetekkel, egyetemekkel és az iparral folytatott
konzultációt követően a tanulmány értékeli a távoli szavazás előnyeit és kockázatait.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

2016.2.24.

HU

L 48/1637

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
33. CÍM — JOGÉRVÉNYESÜLÉS ÉS FOGYASZTÓPOLITIKA

33 03. ALCÍM — A JOG ÉRVÉNYESÜLÉSE
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

33 03

A JOG ÉRVÉNYESÜLÉSE

33 03 01

Az igazságügyi képzés támogatása és előmozdítása,
valamint az igazságszolgáltatáshoz való tényleges
hozzáférés megkönnyítése

3

33 168 000 23 210 433 30 636 000 14 993 389 28 580 000,—

A polgári és
büntetőügyekben folytatott
igazságügyi együttműködés
megkönnyítése és támogatása

3

14 570 000 10 100 000 14 415 000

33 03 02

33 03 04

33 03 51

Az Európai Unió Igazságügyi
Együttműködési Egysége
(Eurojust)
3
A jogérvényesülés területén
folytatott tevékenységek
lezárása

%
2014–2016.
évi
kifizetések

Kifizetések

7 500 543,46

32,32

404 701,31

4,01

42 948 737 42 948 737 32 584 000 32 584 000 33 667 239,— 33 667 239,—

78,39

3

p.m.

p.m.

15 578 636

33 03 77 01 Kísérleti projekt – Szerződési
jogi jogszabályi intézkedések
hatásvizsgálata

3

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

33 03 77 02 Kísérleti projekt – Európai
igazságügyi képzés

3

p.m.

p.m.

p.m.

525 551

0,—

1 094 438,30

33 03 77 03 Kísérleti projekt – Tájékoztatási eszköz az egymástól
eltérő állampolgárságú párok
számára

3

p.m.

p.m.

p.m.

397 672

0,—

521 882,38

33 03 77 04 Kísérleti projekt – A
gyermekek figyelmének
felhívása a bírósági eljárásokban őket megillető jogokra 3

p.m.

394 669

p.m.

305 331

700 000,—

0,—

0

p.m.

394 669

p.m.

1 228 554

700 000,—

1 616 320,68

409,54

90 686 737 84 153 839 77 635 000 72 090 287 77 541 207,85 72 575 444,98

86,24

33 03 77

365 968,85 29 386 640,53

391,82

Kísérleti projektek és
előkészítő intézkedések

33 03 77. jogcímcsoport –
Részösszeg
33 03. alcím – Összesen

33 03 01

7 500 000

7 705 708 14 228 000,—

Az igazságügyi képzés támogatása és előmozdítása, valamint az igazságszolgáltatáshoz való tényleges hozzáférés
megkönnyítése
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

33 168 000

Kifizetések

23 210 433

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

30 636 000

Kifizetések

14 993 389

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

28 580 000,—

Kifizetések

7 500 543,46

Megjegyzések
Az előirányzat célja, hogy hozzájáruljon a következőkhöz: az igazságügyi képzés – és ezen belül a jogi terminológiával
kapcsolatos nyelvi képzés – támogatása és előmozdítása a közös jogi és igazságügyi kultúra kialakulásának elősegítése
érdekében, valamint az igazságszolgáltatáshoz való tényleges hozzáférés érdekében, beleértve a bűncselekmények
áldozatai jogainak előmozdítását és támogatását a védelemhez való jog tiszteletben tartása mellett.

L 48/1638
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BIZOTTSÁG
33. CÍM — JOGÉRVÉNYESÜLÉS ÉS FOGYASZTÓPOLITIKA

33 03. ALCÍM — A JOG ÉRVÉNYESÜLÉSE (folytatás)

33 03 01

(folytatás)

Az előirányzat különösen a következő típusú tevékenységek fedezésére szolgál:

— elemző tevékenységek, például adatok és statisztikák gyűjtése, adott esetben nemekre lebontva; gyűjtése; közös
módszerek és adott esetben mutatók vagy referenciaértékek kidolgozása; tanulmányok, kutatás, kutatások,
elemzések és felmérések; értékelések; iránymutatások, jelentések és oktatási anyagok kidolgozása és közzététele;
műhelytalálkozók, szemináriumok, szakértői találkozók és konferenciák,

— képzési tevékenységek – többek között a nemek közötti egyenlőség szempontja tekintetében –, például a bírák,
ügyészek és igazságügyi alkalmazottak számára munkavállalói csereprogramok, műhelytalálkozók, szemináriumok,
oktatók képzése, többek között jogi terminológiával kapcsolatos nyelvi képzés, valamint internetes képzési
eszközök vagy egyéb képzési modulok kidolgozása,

— az egymástól való tanulást elősegítő, valamint együttműködési, tájékoztatási és terjesztési tevékenységek, például a jó
gyakorlatok, újító megközelítések és tapasztalatok meghatározása és cseréje; a kölcsönös felülvizsgálat és az
egymástól való tanulás szervezése; konferenciák, szemináriumok, tájékoztató kampányok szervezése, ideértve az
Unió politikai prioritásainak intézményi kommunikációját is, amennyiben azok a Jogérvényesülés program (a
program) célkitűzéseivel kapcsolatosak; információs anyagok összeállítása és közzététele a programmal kapcsolatos
információk és eredmények terjesztése érdekében; információs és kommunikációs technológiákat alkalmazó
rendszerek és eszközök fejlesztése, működtetése és karbantartása, ideértve a polgárok igazságszolgáltatáshoz való
jobb hozzáférésének egyik eszközeként az európai e-igazságügyi portál fejlesztését is,

— azon kulcsfontosságú szereplők támogatása, amelyek tevékenységei hozzájárulnak a program célkitűzéseinek
megvalósításához, így például a tagállamok támogatása az uniós jog és szakpolitikák végrehajtása során, a
kulcsfontosságú európai szereplők és az európai szintű hálózatok – többek között az igazságügyi képzés területén
való – támogatása; illetve a szakosított szervek és szervezetek, valamint a nemzeti, regionális és helyi hatóságok, és a
nem kormányzati szervezetek közötti, európai szintű hálózatépítési tevékenységek támogatása.

Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását
és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

A csatlakozó országok, a tagjelölt országok és a potenciális tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók.

Jogalap

A 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó Jogérvényesülés program létrehozásáról szóló, 2013. december 17-i
1382/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 354., 2013.12.28., 73. o.) és különösen annak 4. cikke (1)
bekezdésének b) és c) pontja és 6. cikke.
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
33. CÍM — JOGÉRVÉNYESÜLÉS ÉS FOGYASZTÓPOLITIKA

33 03. ALCÍM — A JOG ÉRVÉNYESÜLÉSE (folytatás)

33 03 02

A polgári és büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés megkönnyítése és támogatása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

14 570 000

Kifizetések

10 100 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

14 415 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

7 705 708

Kötelezettségvállalások

14 228 000,—

Kifizetések

404 701,31

Megjegyzések

Az előirányzat célja, hogy hozzájáruljon a polgári és büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés megkönnyítéséhez és támogatásához.
Az előirányzat különösen a következő típusú tevékenységek fedezésére szolgál:
— elemző tevékenységek, például adatok és statisztikák gyűjtése; közös módszerek és adott esetben mutatók vagy
referenciaértékek kidolgozása; tanulmányok, kutatások, elemzések és felmérések; értékelések; iránymutatások,
jelentések és oktatási anyagok kidolgozása és közzététele; műhelytalálkozók, szemináriumok, szakértői találkozók
és konferenciák,
— képzési tevékenységek, például a bírák, ügyészek és igazságügyi alkalmazottak számára munkavállalói csereprogramok, műhelytalálkozók, szemináriumok, oktatók képzése, többek között jogi terminológiával kapcsolatos nyelvi
képzés, valamint internetes képzési eszközök vagy egyéb képzési modulok kidolgozása,
— az egymástól való tanulást elősegítő, valamint együttműködési, tájékoztatási és terjesztési tevékenységek, például a jó
gyakorlatok, újító megközelítések és tapasztalatok meghatározása és cseréje; a kölcsönös felülvizsgálat és az
egymástól való tanulás szervezése; konferenciák, szemináriumok, tájékoztató kampányok szervezése, ideértve az
Unió politikai prioritásainak intézményi kommunikációját is, amennyiben azok a Jogérvényesülés program (a
program) célkitűzéseivel kapcsolatosak; információs anyagok összeállítása és közzététele a programmal kapcsolatos
információk és eredmények terjesztése érdekében; információs és kommunikációs technológiákat alkalmazó
rendszerek és eszközök fejlesztése, működtetése és karbantartása, ideértve a polgárok igazságszolgáltatáshoz való
jobb hozzáférésének egyik eszközeként az európai e-igazságügyi portál fejlesztését is,
— azon kulcsfontosságú szereplők támogatása, amelyek tevékenységei hozzájárulnak a program célkitűzéseinek
megvalósításához, így például a tagállamok támogatása az uniós jog és szakpolitikák végrehajtása során, a
kulcsfontosságú európai szereplők és az európai szintű hálózatok – többek között az igazságügyi képzés és a
védelemhez való jog területén való – támogatása; illetve a szakosított szervek és szervezetek, valamint a nemzeti,
regionális és helyi hatóságok, és a nem kormányzati szervezetek közötti, európai szintű hálózatépítési tevékenységek
támogatása.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását
és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

L 48/1640
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
33. CÍM — JOGÉRVÉNYESÜLÉS ÉS FOGYASZTÓPOLITIKA

33 03. ALCÍM — A JOG ÉRVÉNYESÜLÉSE (folytatás)

33 03 02

(folytatás)
A csatlakozó országok, a tagjelölt országok és a potenciális tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók.

Jogalap
A 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó Jogérvényesülés program létrehozásáról szóló, 2013. december 17-i
1382/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 354., 2013.12.28., 73. o.) és különösen annak 4. cikke (1)
bekezdésének a) pontja és 6. cikkének (1) bekezdése.

33 03 04

Az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egysége (Eurojust)
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

42 948 737

Kifizetések

42 948 737

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

32 584 000

Kifizetések

32 584 000

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

33 667 239,—

Kifizetések

33 667 239,—

Megjegyzések
Az előirányzat az Eurojust személyzeti és igazgatási kiadásainak (1. és 2. cím), valamint a munkaprogrammal
kapcsolatos operatív kiadásainak (3. cím) fedezésére szolgál.
Az Eurojust köteles a működési és az igazgatási költségek közötti keretátcsoportosításokról tájékoztatni az Európai
Parlamentet és a Tanácsot.
Az 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 20. cikkének megfelelően visszafizetett összegek címzett
bevételnek minősülnek (a költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének c) pontja), amelyet az általános bevételi
kimutatás 6 6 0 0. jogcíme alatt kell feltüntetni.
Az Eurojust létszámtervét az e szakaszhoz csatolt, „Személyzet” című melléklet tartalmazza.
A 2016. évi uniós hozzájárulás összesen 43 539 737 EUR-t tesz ki. A többletből befolyó 591 000 EUR hozzáadódik a
költségvetésben szereplő 42 948 737 EUR összeghez.

Jogalap
A bűnözés súlyos formái elleni fokozott küzdelem céljából az Eurojust létrehozásáról szóló, 2002. február 28-i 2002/
187/IB tanácsi határozat (HL L 63., 2002.3.6., 1. o.).
Az Eurojust megerősítéséről és az Eurojust létrehozásáról a bűnözés súlyos formái elleni fokozott küzdelem céljából
szóló 2002/187/IB határozat módosításáról szóló, 2008. december 16-i 2009/426/IB tanácsi határozat (HL L 138.,
2009.6.4., 14. o.).

2016.2.24.
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
33. CÍM — JOGÉRVÉNYESÜLÉS ÉS FOGYASZTÓPOLITIKA

33 03. ALCÍM — A JOG ÉRVÉNYESÜLÉSE (folytatás)

33 03 51

A jogérvényesülés területén folytatott tevékenységek lezárása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

7 500 000

Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

15 578 636

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

365 968,85

Kifizetések

29 386 640,53

Megjegyzések

Korábbi 33 03 51. jogcímcsoport (részben)

Az előirányzat az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.

Jogalap

A polgári és kereskedelmi ügyekben az Európai Igazságügyi Hálózat létrehozásáról szóló, 2001. május 28-i 2001/470/
EK tanácsi határozat (HL L 174., 2001.6.27., 25. o.).

A polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés végrehajtását előmozdító tevékenységek általános közösségi
keretszabályozásának létrehozásáról szóló, 2002. április 25-i 743/2002/EK tanácsi rendelet (HL L 115., 2002.5.1.,
1. o.).

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.).

Az „Alapvető jogok és jogérvényesülés” általános program keretében a 2007–2013-as időszakra a „Büntetőjogi
jogérvényesülés” egyedi program létrehozásáról szóló, 2007. február 12-i 2007/126/IB tanácsi határozat (HL L 58.,
2007.2.24., 13. o.).

Az „Alapvető jogok és jogérvényesülés” általános program keretében a 2007–2013-as időszakra a „Polgári jogi
jogérvényesülés” egyedi program létrehozásáról szóló, 2007. szeptember 25-i 1149/2007/EK európai parlamenti és
tanácsi határozat (HL L 257., 2007.10.3., 16. o.).

Jogi hivatkozások

A Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó „Alapvető jogok és jogérvényesülés” keretprogram létrehozásáról szóló, 2005. április 6-i bizottsági közlemény (COM(2005) 122 végleges).
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
33. CÍM — JOGÉRVÉNYESÜLÉS ÉS FOGYASZTÓPOLITIKA

33 03. ALCÍM — A JOG ÉRVÉNYESÜLÉSE (folytatás)

33 03 77

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

33 03 77 01

Kísérleti projekt – Szerződési jogi jogszabályi intézkedések hatásvizsgálata
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

—

p.m.

p.m.

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

0,—

Megjegyzések
A jogcím a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére szolgál.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
33 03 77 02

Kísérleti projekt – Európai igazságügyi képzés
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

525 551

0,—

Kifizetések

1 094 438,30

Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
33 03 77 03

Kísérleti projekt – Tájékoztatási eszköz az egymástól eltérő állampolgárságú párok számára
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

397 672

Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

521 882,38

2016.2.24.

HU
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
33. CÍM — JOGÉRVÉNYESÜLÉS ÉS FOGYASZTÓPOLITIKA

33 03. ALCÍM — A JOG ÉRVÉNYESÜLÉSE (folytatás)

33 03 77

(folytatás)

33 03 77 03

(folytatás)
Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

33 03 77 04

Kísérleti projekt – A gyermekek figyelmének felhívása a bírósági eljárásokban őket megillető jogokra
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

394 669

Kötelezettségvállalások

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

305 331

Kötelezettségvállalások

700 000,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
33. CÍM — JOGÉRVÉNYESÜLÉS ÉS FOGYASZTÓPOLITIKA

33 04. ALCÍM — FOGYASZTÓVÉDELMI PROGRAM
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

PK Kötelezettségvállalások

33 04

FOGYASZTÓVÉDELMI
PROGRAM

33 04 01

A fogyasztók érdekeinek
védelme, valamint a
fogyasztói biztonság és tájékoztatás javítása
3

33 04 51

2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

A fogyasztók érdekeit
szolgáló uniós tevékenységek lezárása

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

23 102 000 16 500 000 21 866 000 12 373 045 21 841 036,50

5 752 675

7,98

0,— 15 789 945,40

928,82

p.m.

33 04 77 01 Kísérleti projekt – A pénzpiacok átláthatósága és
stabilitása

1,1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

104 973,—

33 04 77 02 Előkészítő intézkedés –
Nyomonkövetési intézkedések a fogyasztóvédelmi
politika terén

3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

370 120,—

33 04 77 03 Kísérleti projekt – A mobilkészülékeken használható
„Your Europe Travel”
alkalmazás

2

p.m.

p.m.

p.m.

100 000

500 000,—

0,—

33 04 77 04 Kísérleti projekt - A kkv-k
fogyasztói jogokról való
képzése a digitális korban

3

p.m.

500 000

33 04 77 05 Kísérleti projekt – A tudatos
fogyasztói magatartás
kialakítása és a fogyasztók
termékbiztonsággal és piacfelügyelettel kapcsolatos
oktatása a digitális egységes
piacon

3

325 000

150 000

325 000

650 000

500 000,—

475 093,—

73,09

23 427 000 18 850 000 22 866 000 18 725 720 22 341 036,50 17 581 481,14

93,27

Kísérleti projektek és
előkészítő intézkedések

33 04 77. jogcímcsoport –
Részösszeg
33 04. alcím – Összesen

33 04 01

p.m.

1 316 442,74

3

33 04 77

1 700 000

%
2014–2016.
évi
kifizetések

1 000 000

500 000

1 000 000

600 000

A fogyasztók érdekeinek védelme, valamint a fogyasztói biztonság és tájékoztatás javítása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

23 102 000

Kifizetések

16 500 000

Megjegyzések
Korábbi 17 02 01. jogcímcsoport

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

21 866 000

Kifizetések

12 373 045

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

21 841 036,50

Kifizetések

1 316 442,74

2016.2.24.
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BIZOTTSÁG
33. CÍM — JOGÉRVÉNYESÜLÉS ÉS FOGYASZTÓPOLITIKA

33 04. ALCÍM — FOGYASZTÓVÉDELMI PROGRAM (folytatás)

33 04 01

(folytatás)
Az előirányzat a 2014–2020 közötti évekre vonatkozó többéves fogyasztóvédelmi program céljainak eléréséhez
kapcsolódó kiadások fedezésére szolgál. A program célja, hogy egy intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést
célzó globális stratégia keretében magas szintű fogyasztóvédelmet biztosítson, és a fogyasztókat a belső piac középpontjába helyezze, hozzájárulva a fogyasztók egészsége, biztonsága, jogi és gazdasági érdekei védelméhez, valamint a
tájékoztatáshoz, oktatáshoz és az érdekeik védelme céljából történő önszerveződéshez való joguk erősítéséhez,
támogatva a fogyasztói érdekek más szakpolitikai területekbe való integrálását. A program kiegészíti, támogatja és
nyomon követi majd a tagállamok szakpolitikáit.
Ez az általános célkitűzés négy egyedi célkitűzésen keresztül fog megvalósulni:
— biztonság: a termékbiztonság hatékony piacfelügyelet révén történő megszilárdítása és fokozása az egész Unióban,
— a fogyasztók tájékoztatása és oktatása, valamint támogatás a fogyasztók szervezetei számára: a fogyasztók
oktatásának, tájékoztatásának, valamint a fogyasztói jogokkal kapcsolatos ismereteinek javítása, a fogyasztóvédelmi
politika tudományos alapjának megteremtése és a fogyasztói szervezetek támogatása, figyelembe véve a kiszolgáltatott fogyasztók sajátos szükségleteit is,
— jogok és jogorvoslat: a fogyasztói jogok kidolgozása és megszilárdítása mindenekelőtt intelligens szabályozási
intézkedések, valamint az egyszerű, hatékony, gyors és kis költségű jogorvoslathoz, többek között az alternatív
vitarendezéshez való hozzáférés javítása révén,
— végrehajtás: a fogyasztói jogok érvényesítésének támogatása a nemzeti végrehajtó szervek együttműködésének
megerősítése és a fogyasztóknak történő tanácsadás révén.
Az új programnak ugyanakkor figyelembe kell vennie az utóbbi években jelentőssé vált új társadalmi kihívásokat is.
Idetartoznak például: a bonyolultabbá vált fogyasztói döntéshozatal, a fogyasztás fenntarthatóbb irányba terelésének
szükségessége, a digitalizációban rejlő lehetőségek és veszélyek, a társadalmi kirekesztés nagyobb valószínűsége, a
kiszolgáltatott fogyasztók számának növekedése és a népesség elöregedése.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását
és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
A tagjelölt és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelölt országok által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók, az engedélyezett
igazgatási kiadások és a programra meghatározott teljes előirányzat összegének arányában.

Jogalap
A 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves fogyasztóvédelmi programról szóló, 2014. február 26-i 254/
2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 84., 2014.3.20., 42. o.).
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33 04. ALCÍM — FOGYASZTÓVÉDELMI PROGRAM (folytatás)

33 04 51

A fogyasztók érdekeit szolgáló uniós tevékenységek lezárása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

p.m.

Kötelezettségvállalások

1 700 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

p.m.

5 752 675

Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

15 789 945,40

Megjegyzések
Korábbi 17 02 51. jogcímcsoport
Az előirányzat a 20/2004/EK határozat értelmében a korábbi évekkel kapcsolatos kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál. Ezt a határozatot az 1926/2006/EK határozat hatályon kívül helyezte.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az
EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz.
Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból
származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g)
pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását
és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség”
melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
A tagjelölt és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelölt országok által az uniós programokban való részvétel
céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a
költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók.
Jogalap
A 2004–2007. évekre vonatkozóan a fogyasztóvédelmi politikát támogató közösségi cselekvések finanszírozását
szolgáló általános keret létrehozásáról szóló, 2003. december 8-i 20/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat
(HL L 5., 2004.1.9., 1. o.).
A fogyasztóügyi politika területén közösségi cselekvési program (2007–2013) létrehozásáról szóló, 2006. december
18-i 1926/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 404., 2006.12.30., 39. o.).

33 04 77

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

33 04 77 01

Kísérleti projekt – A pénzpiacok átláthatósága és stabilitása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

104 973,—
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33 04 77

(folytatás)

33 04 77 01

(folytatás)
Megjegyzések
Korábbi 17 02 77 01. jogcím
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

33 04 77 02

Előkészítő intézkedés – Nyomonkövetési intézkedések a fogyasztóvédelmi politika terén
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

370 120,—

Megjegyzések
Korábbi 17 02 77 02. jogcím
Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
33 04 77 03

Kísérleti projekt – A mobilkészülékeken használható „Your Europe Travel” alkalmazás
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

100 000

Kötelezettségvállalások

500 000,—

Kifizetések

0,—

L 48/1648

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
33. CÍM — JOGÉRVÉNYESÜLÉS ÉS FOGYASZTÓPOLITIKA

33 04. ALCÍM — FOGYASZTÓVÉDELMI PROGRAM (folytatás)

33 04 77

(folytatás)

33 04 77 03

(folytatás)

Megjegyzések

Korábbi 17 02 77 03. jogcím
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Jogalap

Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

33 04 77 04

Kísérleti projekt - A kkv-k fogyasztói jogokról való képzése a digitális korban
Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

p.m.

500 000

Kötelezettségvállalások

1 000 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

500 000

Megjegyzések

Korábbi 17 02 77 04. jogcím
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
A kísérleti projekt segíteni fogja a kis- és középvállalkozásokat (kkv-kat) a fogyasztóvédelmi jogszabályoknak való
megfelelés terén az online környezetben. A szabályok betartásának javítása csökkentené a fogyasztók problémáit, és a
kereskedők előnyére is válna azáltal, hogy elkerülik a hatóságokkal való problémákat.
— Képzési modulok kkv-k számára az uniós fogyasztói szerződésjogról és marketingjogról az online környezet
vonatkozásában, beleértve a 2011/83/EU irányelvet (fogyasztói jogokról szóló irányelv), a 2000/31/EK irányelvet
(az e-kereskedelemről szóló irányelv) és a tagállamok hatályos nemzeti jogszabályait, melyet a Bizottság egy
szerződő partnere állít össze, és térítésmentesen bocsátanak a fogyasztói és vállalkozói szövetségek rendelkezésére.
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33 04 77

(folytatás)

33 04 77 04

(folytatás)
— A modulokat off line tanfolyamok formájában alakítják ki az összes tagállam (valamint Norvégia és Izland) számára
valamennyi uniós tagállam nyelvén. Egy második szakaszban a határokon átnyúló kereskedelem elősegítése
érdekében a képzési modulokat az online felhasználáshoz lehetne igazítani.
— A fogyasztói és vállalkozói szövetségeket arra biztatják, hogy e modulok felhasználásával kínáljanak képzési
programokat a kkv-k számára kötelezettségeikre vonatkozóan.
— A projekt kezdeti fázisa 2015 közepétől 2016 közepéig tart, a képzési modulok elkészítésével és a folyamat
megszervezésével; ezt követi a működési fázis. Idővel fejlesztik és hozzáadják e képzési modulokat, mivel a
visszajelzések lehetővé teszik javítások eszközlését, továbbá a jövőbeli jogszabályi és piaci változások kiegészítéseket
tesznek szükségessé.
— Az érintett szereplők teljes bázisának részvételével tartott nyitó konferencia, majd később kétévente tartott további
konferenciák lehetővé teszik az előrelépések értékelését, a felhasználás elemzését, a hatékonyság értékelését és a
munka láthatóságának növelését.

Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
33 04 77 05

Kísérleti projekt – A tudatos fogyasztói magatartás kialakítása és a fogyasztók termékbiztonsággal és piacfelügyelettel
kapcsolatos oktatása a digitális egységes piacon
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

325 000

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

150 000

Megjegyzések
A kísérleti projekt egy, a Bizottság égisze alatt végrehajtandó stratégia tesztelésének finanszírozására szolgáló alap.
A kísérleti projektnek hozzá kell járulnia az alábbiakhoz:
— széles körű nyilvános tájékoztató kampány végrehajtása a termékbiztonságról és a piacfelügyeletről annak
elősegítése érdekében, hogy a fogyasztók és a vállalkozások megértsék az e-kereskedelemmel kapcsolatos kihívásokat és fel tudják mérni azokat,
— további uniós szintű összehangolt érdekképviselet biztosítása.
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33 04. ALCÍM — FOGYASZTÓVÉDELMI PROGRAM (folytatás)

33 04 77

(folytatás)

33 04 77 05

(folytatás)
Egy valóban összekapcsolt digitális egységes piacon minden fogyasztónak bíznia kell az online vásárolt termékek
biztonságában, függetlenül attól, hogy hol él az Unión belül. Ehhez fel kell építeni a fogyasztói, illetve az online
kereskedelmet folytató gazdasági szereplőkbe és a szabályok érvényesítéséért felelős hatóságokba vetett bizalmat, és
ezzel egyidejűleg meg kell erősíteni a fogyasztók helyzetét és oktatását annak érdekében, hogy ténylegesen felelős
vevőkké váljanak. A felelős, védett és tájékozott digitális fogyasztó beruházás a jövőbe: ez a fogyasztók védelmét és
bizalmának erősítését jelenti, egyidejűleg fokozva a jövőbeni online fogyasztók elszámoltathatóságát. Következésképpen
a nemzeti fórumok a legmegfelelőbbek a fogyasztók oktatására és a jövőbeni fogyasztók oktatásának elősegítésére. Az
egyre inkább globalizálódó világban a védelem, a bizalom és a társadalmi felelőség fogyasztás során történő biztosítása
érdekében elengedhetetlen a fogyasztói jogok és az elővigyázatossági lépések ismerete. Az internet, a közösségi média,
az online hálózatok, valamint a (gyakran divatos) termékek világ más tájáról, az uniós biztonsági szabványoktól
esetlegesen eltérő szabványokkal rendelkező országokból érkező kínálat gyors fejlődésére tekintettel az ismeretek hiánya
legnagyobb mértékben a tinédzserek körében jellemző.
Ez a kísérleti projekt lehetővé teszi az érintettek és a polgárok számára, hogy többet megtudjanak a fogyasztók
oktatásáról, és több ágazatot érintő fellépések keretében másoknak is továbbadják ezt az értékes információt. E
tekintetben a szolgáltatásnyújtók is tájékoztatást kapnak arról, hogy hogyan rendezhetik a határokon átnyúló ügyletek
után fizetendő adójukat, azaz hogyan alkalmazhatják hatékonyan a VATMOSS rendszert.
A Bizottság online értékesített termékek biztonságával foglalkozó szakértői csoportjának tagjai úgy látják, hogy a
fogyasztók online vásárolt termékekkel összefüggő kockázatoktól való megvédésének leghatékonyabb módja az, hogy
felhívjuk a figyelmüket az ezzel az online vásárlással kapcsolatos buktatókra, és hogy lehetővé tesszük számukra, hogy
tájékozott döntést hozzanak az online vásárlással kapcsolatban.
A szakértői munkacsoport jelenleg dolgozza ki a felügyeleti hatóságok számára készülő azon iránymutatásokat,
amelyek többek között két olyan fontos elemet is tartalmaznak, amelyek elősegítik a fogyasztók online termékbiztonsággal kapcsolatos oktatását és tájékoztatását:
— azok az információk, amelyekkel a fogyasztóknak tisztában kell lenniük (pl. különféle termékbiztonsági szabályok
léteznek, és a fogyasztóknak ellenőrizniük kellene, hogy a termékek megfelelnek-e e szabályoknak; a hatóságok
felelősek az internet ellenőrzéséért, forrásaik és jogkörük azonban korlátozott, különösen az Unión kívül; a
fogyasztóknak élniük kellene a panasztételi lehetőségekkel vagy egyéb eszközökkel a hatóságok online előforduló
problémákról való tájékoztatása érdekében, stb.),
— ezen információk fogyasztókhoz való eljutásának módjai (pl. weboldalak, kampányok, közösségi média,
hagyományos média, fogyasztói szervezetek, panasztételi rendszerek stb. révén).
Ha Európában valahol veszélyes termék jelenik meg a piacon, fontos, hogy meg tudjuk állítani a termékek értékesítését,
és utasítani tudjuk a vállalatokat a termék európai piacról való visszahívására vagy kivonására. Ezáltal nő a bizalom a
fogyasztók körében az uniós piacon forgalmazott termékek vásárlása tekintetében.
A kísérleti projekt emellett a gyakorlatban tesztelhetné az iránymutatás ajánlásait (melyek véglegesítése 2015 végére
várható), így többek között üzenetek biztosítását az összes uniós nyelven és a visszajelzések gyűjtését. A projekt kezdeti
szakasza 2016 közepétől 2017 közepéig tart, a modulok elkészítésével és a folyamat megszervezésével; ezt követi a
működési szakasz. A modulokat a meglévő tudásanyag és iránymutatások figyelembevételével kell kidolgozni, és idővel
fejleszteni kell és ki kell egészíteni, mivel a visszajelzések lehetővé teszik majd javítások eszközlését, továbbá a jövőbeli
jogszabályi és piaci változások kiegészítéseket tesznek majd szükségessé.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
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34. CÍM
ÉGHAJLAT-POLITIKA
Az előirányzatok (2016 és 2015) és az egyenleg (2014) általános összegzése
Cím
Alcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2014. évi teljesítés

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

34 01

AZ „ÉGHAJLAT-POLITIKA”
SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL
KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK

24 908 278

24 908 278

22 083 645

22 083 645

22 387 775,99

22 387 775,99

34 02

UNIÓS ÉS NEMZETKÖZI
SZINTŰ ÉGHAJLAT-POLITIKA

112 606 000

57 036 000

105 364 250

62 163 365

99 144 094,17

28 947 668,97

137 514 278

81 944 278

127 447 895

84 247 010 121 531 870,16

51 335 444,96

34. cím – Összesen
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34. CÍM
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34 01. ALCÍM — AZ „ÉGHAJLAT-POLITIKA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

Az 1., 2., 3. és 5. jogcímcsoport részletezése a(z) XX 01. fejezetben található.
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

PK

34 01

AZ „ÉGHAJLAT-POLITIKA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL
KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI
KIADÁSOK

34 01 01

Az „Éghajlat-politika” szakpolitikai területen foglalkoztatott
tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások 5,2

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

17 073 081

14 230 948

14 217 785,14

83,28

34 01 02

Az „Éghajlat-politika” szakpolitikai területen foglalkoztatott
külső munkatársakkal
kapcsolatos és egyéb igazgatási
kiadások

34 01 02 01

Külső munkatársak

5,2

1 622 964

1 645 320

1 939 816,—

119,52

34 01 02 11

Egyéb igazgatási kiadások

5,2

1 840 611

1 920 281

1 963 505,—

106,68

3 463 575

3 565 601

3 903 321,—

112,70

5,2

1 089 622

903 466

1 016 017,38

93,24

2

3 282 000

3 383 630

3 250 652,47

99,04

34 01 04. jogcímcsoport –
Részösszeg

3 282 000

3 383 630

3 250 652,47

99,04

34 01. alcím – Összesen

24 908 278

22 083 645

22 387 775,99

89,88

34 01 02. jogcímcsoport –
Részösszeg
34 01 03

Az „Éghajlat-politika” szakpolitikai terület információs és
kommunikációs technológiai
eszközökkel és szolgáltatásokkal
kapcsolatos kiadásai

34 01 04

Az „Éghajlat-politika” szakpolitikai terület tevékenységeihez és
programjaihoz kapcsolódó támogatási kiadások

34 01 04 01

A környezetvédelmi és éghajlatpolitikai program (LIFE) támogatási
kiadásai – Éghajlat-politikai
alprogram

34 01 01

Az „Éghajlat-politika” szakpolitikai területen foglalkoztatott tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal
kapcsolatos kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

17 073 081

2015. évi előirányzatok

14 230 948

2014. évi teljesítés

14 217 785,14
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34 01. ALCÍM — AZ „ÉGHAJLAT-POLITIKA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

34 01 02

Az „Éghajlat-politika” szakpolitikai területen foglalkoztatott külső munkatársakkal kapcsolatos és egyéb igazgatási
kiadások

34 01 02 01

Külső munkatársak
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 622 964

34 01 02 11

2014. évi teljesítés

1 645 320

1 939 816,—

Egyéb igazgatási kiadások
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 840 611

34 01 03

2014. évi teljesítés

1 920 281

1 963 505,—

Az „Éghajlat-politika” szakpolitikai terület információs és kommunikációs technológiai eszközökkel és
szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásai
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

1 089 622

2014. évi teljesítés

903 466

1 016 017,38

34 01 04

Az „Éghajlat-politika” szakpolitikai terület tevékenységeihez és programjaihoz kapcsolódó támogatási kiadások

34 01 04 01

A környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) támogatási kiadásai – Éghajlat-politikai alprogram
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

3 282 000

2014. évi teljesítés

3 383 630

3 250 652,47

Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— tárhelyszolgáltatás, karbantartás, védelem, minőségbiztosítás, üzemeltetés és támogatás az éghajlat-politikai
célkitűzések megvalósítását támogató informatikai rendszerek (hardver, szoftver és szolgáltatások), például az
egységes uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék és az uniós ügyleti jegyzőkönyv számára, valamint pl. az
ózonréteg védelméről és az üvegházhatást okozó f luortartalmú gázok használatáról szóló jogszabályok végrehajtásához kapcsolódó IT-rendszerek számára,
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34 01. ALCÍM — AZ „ÉGHAJLAT-POLITIKA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

34 01 04

(folytatás)

34 01 04 01

(folytatás)
— a projektek kiválasztását, értékelését, nyomon követését, a projekteredmények megosztását, valamint a projektekkel
kapcsolatos jelentéstételt és kommunikációt segítő, megfelelő informatikai rendszerek fejlesztése, karbantartása,
üzemeltetése és támogatása,
— a létfontosságú szakpolitika-támogató informatikai rendszerek fejlesztését, minőségbiztosítását, tesztelését és
védelmét belső munkatársként biztosító informatikai szakemberek foglalkoztatása.
Az előirányzat emellett nemzetközi éghajlat-politikai rendezvények szervezését, az Unió részvételével megvalósuló
tevékenységeket, valamint az Uniót érintő jövőbeli nemzetközi megállapodások előkészítő munkáját hivatott támogatni.
Jogalap
Lásd a 34 02. alcímet.
A környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozásáról és a 614/2007/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1293/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelet (HL L 347.,
2013.12.20., 185. o.).
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34 02. ALCÍM — UNIÓS ÉS NEMZETKÖZI SZINTŰ ÉGHAJLAT-POLITIKA
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

PK Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

% 2014–
2016. évi
kifizetések

34 02

UNIÓS ÉS
NEMZETKÖZI SZINTŰ
ÉGHAJLAT-POLITIKA

34 02 01

Az Unió üvegházhatásúgáz-kibocsátásának
csökkentése

2

49 435 000 22 900 000

46 972 000 22 285 864 45 442 594,67

6 372 998,91

27,83

Az éghajlatváltozás
hatásaival szembeni
ellenálló képesség
növelése az Unióban

2

48 785 000 22 850 000

46 032 000 27 692 419 42 151 650,—

3 694 047,70

16,17

Jobb éghajlat-politikai
irányítás és tájékoztatás minden
szinten

2

13 502 000

7 250 000

11 510 250

2 936 741

9 574 819,—

104 848,40

1,45

Hozzájárulás a multilaterális és nemzetközi
éghajlati megállapodásokhoz
4

884 000

884 000

850 000

763 901

775 030,50

775 030,50

87,67

Folyamatban lévő
éghajlatvédelmi
programok végrehajtása és lezárása

2

—

1 900 000

—

5 874 440

0,— 13 448 743,46

707,83

2

p.m.

1 000 000

p.m.

2 250 000

0,—

4 300 000,—

430,00

Kísérleti projekt – Az
éghajlatváltozás elleni
küzdelem uniós finanszírozásának hatékony
felhasználása: az utak
korai teljesítménymutatóként történő alkalmazása a REDD+
projekt tekintetében
2

p.m.

252 000

p.m.

360 000

1 200 000,—

252 000,—

100,00

34 02 77. jogcímcsoport
– Részösszeg

p.m.

1 252 000

p.m.

2 610 000

1 200 000,—

4 552 000,—

363,58

112 606 000 57 036 000 105 364 250 62 163 365 99 144 094,17 28 947 668,97

50,75

34 02 02

34 02 03

34 02 04

34 02 51

34 02 77

Kísérleti projektek és
előkészítő intézkedések

34 02 77 01

Előkészítő intézkedés –
Az éghajlatváltozás és
az ahhoz való alkalmazkodás szempontjainak érvényesítése,
valamint innováció

34 02 77 02

34 02. alcím –
Összesen
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34 02. ALCÍM — UNIÓS ÉS NEMZETKÖZI SZINTŰ ÉGHAJLAT-POLITIKA (folytatás)

34 02 01

Az Unió üvegházhatásúgáz-kibocsátásának csökkentése
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

49 435 000

Kifizetések

22 900 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

46 972 000

Kifizetések

22 285 864

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

45 442 594,67

Kifizetések

6 372 998,91

Megjegyzések
Az előirányzat az éghajlatváltozás-mérsékléssel kapcsolatos szakpolitika és jogszabályok kidolgozására, végrehajtására
és érvényesítésére irányuló uniós tevékenységeket támogató intézkedések finanszírozására szolgál. Idetartozik az
éghajlat-politikai szempontok más politikai területeken való érvényre juttatásának figyelemmel kísérése is; ennek
keretében az éghajlat-politikát szolgáló szakpolitikai és irányítási szemléletmódok, bevált módszerek és megoldások
kidolgozása, tesztelése és demonstrációja, a hatékony éghajlatváltozás-mérsékléshez szükséges tudásalap javítása és az e
tudás gyakorlati alkalmazására való képesség megerősítése, valamint a helyi, regionális vagy nemzeti szintű integrált
szemléletmódok és cselekvési tervek kidolgozásának és végrehajtásának előmozdítása, továbbá az innovatív, kis széndioxid-kibocsátású technológiák, rendszerek, módszerek és eszközök kifejlesztéséhez és demonstrációjához azok
megismétlése, átadása vagy más területeken való érvényesítése érdekében történő hozzájárulás.
Prioritásnak számítanak az alábbiak:
— az Unió által az Egyesült Nemzetek éghajlat-változási keretegyezménye (UNFCCC) Kiotói Jegyzőkönyvének
keretében tett kötelezettségvállalások végrehajtásának biztosítása,
— az éghajlatváltozásra és a megújuló energiaforrásokra vonatkozó meglévő intézkedéscsomagból fakadó új szakpolitikák kidolgozása és a csomag végrehajtásának folytatása, az Európa 2020 stratégiának, valamint az éghajlat- és
energiapolitika 2030-ra szóló keretének az alacsony szén-dioxid-kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaival
szemben ellenállóképes gazdaság/társadalom irányába ható átalakulást támogató „20/20/20” éghajlat-politikai/
energiaügyi célkitűzéseinek elérése,
A LIFE program által finanszírozott intézkedések végrehajtásához igénybe vehetők tevékenységi támogatások, működési
támogatások, pénzügyi eszközök, közbeszerzési eljárások, illetve bármely egyéb, szükségesnek ítélt intervenció (a
rendelet 17., 18., 21. és 22. cikke), ideértve:
— együttműködés az Eurocontrollal az Európai Unió kibocsátáskereskedelmi rendszerének a légi közlekedés területén
történő alkalmazásában,
— a szakpolitikákat támogató rendszerek fejlesztési, karbantartási, üzemeltetési és támogatási költségeit (hardver,
szoftver és szolgáltatások), különös tekintettel – de nem kizárólag – az egységes uniós kibocsátásiegység-forgalmi
jegyzékre, az uniós ügyleti jegyzőkönyvre, valamint az ózonkárosító anyagok és a f luortartalmú üvegházhatású
gázok megfigyelésére szolgáló rendszerre.
A LIFE program rendelkezésére álló költségvetési források legalább 81 %-át projekttámogatások vagy adott esetben
pénzügyi eszközök révén finanszírozott projektek számára kell elkülöníteni (17. cikk (4) bekezdés).
Lehetőség van az érintett nemzetközi szervezetekkel, azok intézményeivel és szerveivel folytatott együttműködésre,
amennyiben ez az éghajlat-politikai célkitűzések eléréséhez szükséges.
Jogalap
A környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozásáról és a 614/2007/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1293/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347.,
2013.12.20., 185. o.) és különösen annak 14. cikke.
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34 02. ALCÍM — UNIÓS ÉS NEMZETKÖZI SZINTŰ ÉGHAJLAT-POLITIKA (folytatás)

34 02 02

Az éghajlatváltozás hatásaival szembeni ellenálló képesség növelése az Unióban
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

48 785 000

Kifizetések

22 850 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

46 032 000

Kifizetések

27 692 419

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

42 151 650,—

Kifizetések

3 694 047,70

Megjegyzések
Az előirányzat az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással kapcsolatos szakpolitika és jogszabályok kidolgozására,
végrehajtására és érvényesítésére irányuló uniós tevékenységeket támogató intézkedések finanszírozására szolgál. Idetartozik az éghajlat-politikai szempontok más politikai területeken való érvényre juttatásának figyelemmel kísérése is;
ennek keretében az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó szakpolitikai és irányítási szemléletmódok, bevált
módszerek és megoldások, illetve adott esetben az ökoszisztéma-alapú szemléletmódok kidolgozása, tesztelése és
demonstrációja, az éghajlatváltozáshoz való hatékony alkalmazkodást szolgáló tudásalap javítása és az e tudás gyakorlati
alkalmazására való képesség megerősítése, valamint az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodást szolgáló helyi,
regionális vagy nemzeti szintű integrált stratégiai szemléletmódok és cselekvési tervek kidolgozásának és végrehajtásának előmozdítása, továbbá az innovatív technológiák, rendszerek, módszerek és eszközök kifejlesztéséhez és
demonstrációjához azok megismétlése, átadása vagy más területeken való érvényesítése érdekében történő hozzájárulás,
az alábbi prioritások figyelembevételével:
— az éghajlatváltozásra és a megújuló energiaforrásokra vonatkozó meglévő intézkedéscsomagból fakadó új szakpolitikák kidolgozása és a csomag végrehajtásának folytatása, az Európa 2020 stratégiának, az éghajlat- és energiapolitika 2030-ra szóló keretének, valamint az európai alkalmazkodási stratégiának az alacsony szén-dioxid-kibocsátású
és az éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóképes gazdaság/társadalom irányába ható átalakulást támogató
„20/20/20” éghajlat-politikai/energiaügyi célkitűzéseinek elérése,
— számos különböző uniós szakpolitika (különös tekintettel a kohéziós, a mezőgazdasági, a vidékfejlesztési, a kutatási
és innovációs politikára, a közlekedés- és az energiaügyi programokra, a külső tevékenységekre stb.) éghajlatpolitikai szerepvállalása, főként az éghajlat-politikai szempontokat érvényesítő és az éghajlatváltozás hatásaihoz való
alkalmazkodást elősegítő intézkedések révén,
— innovatív támogatási mechanizmusok kifejlesztése az új technológiákban rejlő potenciál teljes mértékű kiaknázása
érdekében, mely révén csökkenthetők az éghajlatváltozással összefüggő események (például súlyos aszály, áradás és
szélsőséges időjárási események) által okozott veszteségek, és fejleszthető az Unió katasztrófa-megelőzési és
-kezelési képessége,
— „éghajlat-politikai szempontú” eszközök fejlesztésének támogatása, az alkalmazkodóképességet és az éghajlatváltozás hatásaival szembeni ellenálló képesség támogatását előmozdító programok és intézkedések kockázatalapú
értékelése, valamint olyan nyomonkövetési módszerek fejlesztésének támogatása, amelyekkel ellenőrizhetők azon
éghajlat-politikai szempontú célkitűzéssel összefüggő éghajlat-politikai kiadások, amely szerint a 2014–2020.
időszakra szóló uniós költségvetésben az éghajlati szempontok érvényesítésére szánt források arányát legalább
20 %-ra kell növelni, a különböző szakpolitikai területekről érkező hozzájárulásokkal.
A LIFE program által finanszírozott intézkedések végrehajtásához a következők vehetők igénybe: tevékenységi
támogatások, működési támogatások, pénzügyi eszközök, közbeszerzési eljárások, illetve bármely egyéb, szükségesnek
ítélt fellépés (az 1293/2013/EU rendelet 17., 18., 21. és 22. cikke).
A LIFE program rendelkezésére álló költségvetési források legalább 81 %-át projekttámogatások vagy adott esetben
pénzügyi eszközök révén finanszírozott projektek számára kell elkülöníteni (az 1293/2013/EU rendelet 17. cikkének
(4) bekezdése).
Lehetőség van az érintett nemzetközi szervezetekkel, azok intézményeivel és szerveivel folytatott együttműködésre,
amennyiben ez az éghajlat-politikai célkitűzések eléréséhez szükséges.
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BIZOTTSÁG
34. CÍM — ÉGHAJLAT-POLITIKA

34 02. ALCÍM — UNIÓS ÉS NEMZETKÖZI SZINTŰ ÉGHAJLAT-POLITIKA (folytatás)

34 02 02

(folytatás)
Jogalap
A környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozásáról és a 614/2007/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1293/2013/EU rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 185. o.) és különösen annak
15. cikke.

34 02 03

Jobb éghajlat-politikai irányítás és tájékoztatás minden szinten
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

13 502 000

Kifizetések

7 250 000

Kötelezettségvállalások

11 510 250

2014. évi teljesítés

Kifizetések

2 936 741

Kötelezettségvállalások

9 574 819,—

Kifizetések

104 848,40

Megjegyzések
Az előirányzat az éghajlat-politikai irányítás minőségének javítására és ennek érdekében az érdekeltek szélesebb
körének, köztük a nem kormányzati szervezeteknek a politikaalakításba és -végrehajtásba való bevonására, a kapacitásépítésre, a tudatosságnövelésre és az éghajlat-politikai fellépések és jogszabályok előmozdítására és a fenntartható
fejlődéssel kapcsolatos ismeretterjesztésre irányuló uniós tevékenység támogatását célzó intézkedések finanszírozására
szolgál, ideértve az éghajlat-politikai ügyekkel kapcsolatos információk kommunikálásának, kezelésének és
terjesztésének támogatását, az eredményes megoldásokkal és módszerekkel kapcsolatos tudás megosztásának többek
között érdekelti együttműködési fórumok létrehozása révén történő segítését, továbbá az éghajlat-politikai jogszabályoknak való hatékonyabb megfeleléshez és azok hatékonyabb érvényesítéséhez való hozzájárulást, különösen a
gyakorlatban bevált módszerek és szakpolitikai szemléletmódok kidolgozásának és terjesztésének ösztönzésével
(„sikertörténetek”).
Prioritásnak számítanak az alábbiak:
— az éghajlatváltozásra és a megújuló energiaforrásokra vonatkozó meglévő intézkedéscsomagból fakadó új szakpolitikák kidolgozása és a csomag végrehajtásának folytatása, az Európa 2020 stratégiának, az éghajlat- és energiapolitika 2030-ra szóló keretének, valamint az európai alkalmazkodási stratégiának az alacsony szén-dioxid-kibocsátású
és az éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóképes gazdaság/társadalom irányába ható átalakulást támogató
„20/20/20” éghajlat-politikai/energiaügyi célkitűzéseinek elérése,
— az elsősorban az európai szintű éghajlat-politikai fellépés terén tevékenykedő, az uniós szakpolitika és jogszabályok
kidolgozásában és végrehajtásában részt vevő nem profitorientált szervezetek támogatása annak érdekében, hogy
erősödjön e nem kormányzati szervezetek részvétele az éghajlat-politikai döntéshozatallal kapcsolatos párbeszédben, az éghajlat-politika végrehajtásában, valamint az európai szabványosítási folyamatban, és biztosított legyen
az érdekelt felek kiegyensúlyozott képviselete, valamint az éghajlat-politikai szempontok szisztematikus integrációja.
Az előirányzat a LIFE program keretében kiválasztott projektek (beleértve a működési támogatásokon keresztül
támogatott nem profitorientált szervezeteket is) kiválasztásához, nyomon követéséhez, értékeléséhez és ellenőrzéséhez
nyújtott technikai segítség finanszírozására is szolgálhat.
A LIFE program által finanszírozott intézkedések végrehajtásához a következők vehetők igénybe: tevékenységi
támogatások, működési támogatások, pénzügyi eszközök, közbeszerzési eljárások, illetve bármely egyéb, szükségesnek
ítélt fellépés (az 1293/2013/EU rendelet 17., 18., 21. és 22. cikke).
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BIZOTTSÁG
34. CÍM — ÉGHAJLAT-POLITIKA

34 02. ALCÍM — UNIÓS ÉS NEMZETKÖZI SZINTŰ ÉGHAJLAT-POLITIKA (folytatás)

34 02 03

(folytatás)
A LIFE program rendelkezésére álló költségvetési források legalább 81 %-át projekttámogatások vagy adott esetben
pénzügyi eszközök révén finanszírozott projektek számára kell elkülöníteni (az 1293/2013/EU rendelet 17. cikkének
(4) bekezdésa).
Lehetőség van az érintett nemzetközi szervezetekkel, azok intézményeivel és szerveivel folytatott együttműködésre,
amennyiben ez az éghajlat-politikai célkitűzések eléréséhez szükséges.

Jogalap
A környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozásáról és a 614/2007/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1293/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347.,
2013.12.20., 185. o.) és különösen annak 16. cikke.

34 02 04

Hozzájárulás a multilaterális és nemzetközi éghajlati megállapodásokhoz
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

884 000

Kifizetések

884 000

Kötelezettségvállalások

850 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

763 901

Kötelezettségvállalások

775 030,50

Kifizetések

775 030,50

Megjegyzések
Az előirányzat a kötelező és önkéntes hozzájárulásokat hivatott fedezni olyan nemzetközi egyezmények, jegyzőkönyvek
és megállapodások kapcsán, amelyekben az Unió részes fél, valamint az Unió részvételével megvalósuló jövőbeli
nemzetközi megállapodások előkészítő munkájával összefüggésben.
Néhány esetben a későbbi jegyzőkönyvekhez kapcsolódó hozzájárulásokat az alapegyezményhez való hozzájárulás
tartalmazza.

Jogalap
Az ózonréteg védelméről szóló bécsi egyezmény és az ózonréteget lebontó anyagokról szóló montreali jegyzőkönyv
megkötéséről szóló, 1988. október 14-i 88/540/EGK tanácsi határozat (HL L 297., 1988.10.31., 8. o.).
Az Egyesült Nemzetek éghajlat-változási keretegyezményének megkötéséről szóló, 1993. december 15-i 94/69/EK
tanácsi határozat (HL L 33., 1994.2.7., 11. o.).
Az Egyesült Nemzetek éghajlat-változási keretegyezménye Kiotói Jegyzőkönyvének az Európai Közösség nevében
történő jóváhagyásáról, valamint az abból származó kötelezettségek közös teljesítéséről szóló, 2002. április 25-i
2002/358/EK tanácsi határozat (HL L 130., 2002.5.15., 1. o.).
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BIZOTTSÁG
34. CÍM — ÉGHAJLAT-POLITIKA

34 02. ALCÍM — UNIÓS ÉS NEMZETKÖZI SZINTŰ ÉGHAJLAT-POLITIKA (folytatás)

34 02 51

Folyamatban lévő éghajlatvédelmi programok végrehajtása és lezárása
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

—

Kötelezettségvállalások

1 900 000

2014. évi teljesítés

Kifizetések

—

5 874 440

Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

13 448 743,46

Megjegyzések

Az előirányzat az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból és a LIFE+ program általános
célkitűzéseiből eredő kifizetések fedezésére szolgál, különösen az éghajlat-politikai fellépések kezdeményezésére és
jogszabályok kidolgozására és végrehajtására irányuló bizottsági tevékenységet támogató intézkedések kapcsán.

Jogalap

A környezetvédelmi célú pénzügyi eszközről (LIFE+) szóló, 2007. május 23-i 614/2007/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 149., 2007.6.9., 1. o.).

34 02 77

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

34 02 77 01

Előkészítő intézkedés – Az éghajlatváltozás és az ahhoz való alkalmazkodás szempontjainak érvényesítése, valamint
innováció
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

2015. évi előirányzatok

Kifizetések

1 000 000

Kötelezettségvállalások

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

2 250 000

Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

4 300 000,—

Megjegyzések

Az előirányzat az előkészítő intézkedés keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.

Jogalap

Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

L 48/1662

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
34. CÍM — ÉGHAJLAT-POLITIKA

34 02. ALCÍM — UNIÓS ÉS NEMZETKÖZI SZINTŰ ÉGHAJLAT-POLITIKA (folytatás)

34 02 77

(folytatás)

34 02 77 02

Kísérleti projekt – Az éghajlatváltozás elleni küzdelem uniós finanszírozásának hatékony felhasználása: az utak korai
teljesítménymutatóként történő alkalmazása a REDD+ projekt tekintetében
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

252 000

Kötelezettségvállalások

p.m.

2014. évi teljesítés

Kifizetések

360 000

Kötelezettségvállalások

1 200 000,—

Kifizetések

252 000,—

Megjegyzések
Az előirányzat a kísérleti projekt keretében előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére
szolgál.
Jogalap
Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.
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BIZOTTSÁG

40. CÍM
TARTALÉKALAPOK
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BIZOTTSÁG
40. CÍM — TARTALÉKALAPOK

40. CÍM
TARTALÉKALAPOK
Az előirányzatok (2016 és 2015) és az egyenleg (2014) általános összegzése
Cím
Alcím

2016. évi előirányzatok
Megnevezés

40 01

AZ IGAZGATÁSI KIADÁSOK
TARTALÉKALAPJA

40 02

PÉNZÜGYI INTERVENCIÓKRA
KÉPZETT TARTALÉKOK

40 03

NEGATÍV TARTALÉK
40. cím – Összesen

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

3 426 739

3 426 739

557 957 750

392 345 750

p.m.
561 384 489

p.m.
395 772 489

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

539 455 991
p.m.
539 455 991

219 190 991
p.m.
219 190 991

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—
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40. CÍM — TARTALÉKALAPOK

40. CÍM
TARTALÉKALAPOK

40 01. ALCÍM — AZ IGAZGATÁSI KIADÁSOK TARTALÉKALAPJA
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

PK

Megnevezés

40 01

AZ IGAZGATÁSI KIADÁSOK
TARTALÉKALAPJA

40 01 40

Igazgatási tartalékalap

40 01 42

Rendkívüli tartalékalap

2016. évi előirányzatok

3 426 739
5,2

p.m.
3 426 739

40 01. alcím – Összesen

40 01 40

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

p.m.

0,—

p.m.

0,—

p.m.

0,—

% 2014–2016

0

0

Igazgatási tartalékalap
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

3 426 739

2014. évi teljesítés

p.m.

0,—

Megjegyzések
Az e jogcímcsoportba bevezetett előirányzatok pusztán előzetes jellegűek, és a költségvetési rendeletnek megfelelően
egy másik költségvetési sorba történő átcsoportosításuk után használhatók fel.
1.

Jogcím

26 01 70 22 Frankfurt am Main (DE)

3 426 739
Összesen

3 426 739

Jogalap
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

40 01 42

Rendkívüli tartalékalap
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—
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40 02. ALCÍM — PÉNZÜGYI INTERVENCIÓKRA KÉPZETT TARTALÉKOK
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

PK Kötelezettségvállalások

Megnevezés

40 02

PÉNZÜGYI INTERVENCIÓKRA KÉPZETT
TARTALÉKOK

40 02 40

Nem differenciált
előirányzatok

40 02 41

Differenciált
előirányzatok

40 02 42

Sürgősségisegélytartalék

40 02 43

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási
Alapra képzett tartalék

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

0,—

% 2014–
2016. évi
kifizetések

83 345 750

83 345 750

74 090 991

69 190 991

0,—

0,—

0

9

309 000 000

309 000 000

303 000 000

150 000 000

0,—

0,—

0

9

165 612 000

p.m.

162 365 000

p.m.

0,—

0,—

557 957 750

392 345 750

539 455 991

219 190 991

0,—

0,—

40 02. alcím –
Összesen

40 02 40

2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

0

Nem differenciált előirányzatok
Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
A „Tartalékok” cím alatt található előirányzatok csak két esethez kapcsolódhatnak: a) amikor a költségvetés összeállításakor nincs jogalapot megteremtő jogi aktus az érintett tevékenységre; és b) amikor alapos kételyek merülnek fel az
előirányzatok helyénvalóságával vagy az érintett költségvetési sorokhoz tartozó előirányzatok – hatékony és eredményes
pénzgazdálkodásnak megfelelő feltételek szerinti – végrehajtásának lehetőségével kapcsolatban. Az ehhez a jogcímcsoporthoz tartozó előirányzatok csak a költségvetési rendelet 27. cikkében előírt eljárással összhangban történő átcsoportosítást követően használhatók fel.
Jogalap
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).
40 02 41

Differenciált előirányzatok
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

83 345 750

Kifizetések

83 345 750

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

74 090 991

Kifizetések

69 190 991

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

2016.2.24.

HU

L 48/1667

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
40. CÍM — TARTALÉKALAPOK

40 02. ALCÍM — PÉNZÜGYI INTERVENCIÓKRA KÉPZETT TARTALÉKOK (folytatás)

40 02 41

(folytatás)

Megjegyzések

A „Tartalékok” cím alatt található előirányzatok csak két esethez kapcsolódhatnak: a) amikor a költségvetés összeállításakor nincs jogalapot megteremtő jogi aktus az érintett tevékenységre; és b) amikor alapos kételyek merülnek fel az
előirányzatok helyénvalóságával vagy az érintett költségvetési sorokhoz tartozó előirányzatok – hatékony és eredményes
pénzgazdálkodásnak megfelelő feltételek szerinti – végrehajtásának lehetőségével kapcsolatban. Az ehhez a jogcímcsoporthoz tartozó előirányzatok csak a költségvetési rendelet 27. cikkében előírt eljárással összhangban történő átcsoportosítást követően használhatók fel.
A felosztás az alábbi (kötelezettségvállalások, kifizetések):
1.

Jogcímcsoport

11 03 01

Az uniós hajók által harmadik országok vizein
(fenntartható halászati megállapodások keretében)
folytatott halászati tevékenységekre vonatkozó
irányítási keret létrehozása
Összesen

83 345 750

83 345 750

83 345 750

83 345 750

Jogalap

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

40 02 42

Sürgősségisegély-tartalék
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

309 000 000

Kifizetések

309 000 000

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

303 000 000

Kifizetések

150 000 000

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések

A sürgősségisegély-tartalék célja az, hogy haladéktalanul reagálni lehessen a harmadik országok részéről jelentkező
olyan konkrét segélyszükségletekre, amelyek a költségvetés megállapításakor nem voltak előreláthatóak, mindenekelőtt
humanitárius műveletek keretében, de polgári válságkezeléssel és polgári védelemmel kapcsolatban is, valamint az Unió
külső határain jelentkező migrációs áramlásokból adódó különleges nyomásnak való kitettség helyzeteiben.
A tartalék éves összege (2011-es árakon számítva) 280 millió EUR, amely a költségvetési rendelettel összhangban
legkésőbb az n+1. évben használható fel. A sürgősségisegély-tartalék céltartalékként szerepel az Unió általános
költségvetésében. Az éves összegnek az előző évből megmaradt részét kell először lehívni. Az n. évi éves összeg azon
része, amelyet az n+1. évben nem használnak fel, megszűnik.

L 48/1668

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
40. CÍM — TARTALÉKALAPOK

40 02. ALCÍM — PÉNZÜGYI INTERVENCIÓKRA KÉPZETT TARTALÉKOK (folytatás)

40 02 42

(folytatás)
Jogalap
A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom
tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).

40 02 43

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapra képzett tartalék
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

165 612 000

Kifizetések

p.m.

2015. évi előirányzatok
Kötelezettségvállalások

162 365 000

Kifizetések

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
E tartalék az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap fedezésére szolgál annak érdekében, hogy az Unió szolidaritást
mutasson a globalizáció miatt a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások miatt, vagy az európai
globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló 1927/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. június 18-i
546/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 167., 2009.6.29., 26. o.) szerinti, a globális pénzügyi és
gazdasági válság elhúzódása, vagy egy újabb globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalókkal és tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozókkal, és támogassa őket.
Az e tartalékra vonatkozó előirányzatok bevezetésének és az Alap igénybevételének módját az Európai Parlament, a
Tanács és a Bizottság között a költségvetési fegyelemről, a költségvetési kérdésekben való együttműködésről és a
hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás tervezetének
13. pontja határozza meg.
Jogalap
Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20.,
855. o.) és különösen annak 1. cikke.
Jogi hivatkozások
Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való
együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi
megállapodás (HL C 373., 2013.12.20., 1. o.).
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
40. CÍM — TARTALÉKALAPOK

40 03. ALCÍM — NEGATÍV TARTALÉK
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

40 03

NEGATÍV TARTALÉK

40 03 01

Negatív tartalék
40 03. alcím –
Összesen

40 03 01

2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

%
2014–2016.
évi
kifizetések

PK

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

8

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Negatív tartalék
Számadatok (Differenciált előirányzatok)
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
Kötelezettségvállalások

0,—

Kifizetések

0,—

Megjegyzések
A negatív tartalék alapelve a költségvetési rendelet 47. cikkében szerepel. E tartalékot a pénzügyi év vége előtt kell
igénybe venni, a költségvetési rendelet 26. és 27. cikkében megállapított eljárással összhangban történő átcsoportosítás
útján.
Jogalap
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).
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BIZOTTSÁG
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BIZOTTSÁG
EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

Az Európai Gazdasági Térséget létrehozó megállapodás szerint az EFTA-államok (Svájc kivételével) részt vesznek a többéves pénzügyi
keret 1a. alfejezetében, valamint 2., 3., 4. és 5. fejezetében szereplő uniós politikák széles körében, a működési előirányzatokhoz való
pénzügyi hozzájárulás fejében, amelyet egy „arányossági tényező” segítségével számítanak ki. Ez az arányossági tényező azoknak a
hányadosoknak az összegével egyenlő, amelyeket úgy kapunk, hogy minden egyes EFTA-állam piaci áron számolt bruttó hazai termékét
elosztjuk az összes uniós tagállam plusz az érintett EFTA-állam piaci áron számolt bruttó hazai termékével.
A 2016. évre az arányossági tényező (2014. évi adatok alapján) becsült értéke 2,76 %, Norvégiának 2,64 %, Izlandnak 0,09 % és
Liechtensteinnek 0,03 %.
Ezek a pénzügyi hozzájárulások formálisan nem kerülnek be a költségvetésbe; a költségvetés minden egyes sora, amely az EFTA-államok
részvételével folytatott tevékenységekre vonatkozik, „pro memoria” bejegyzésként hivatkozik az EFTA-hozzájárulásra. Az Unió általános
költségvetésének mellékleteként közzétételre kerül egy összefoglaló táblázat, amely felsorolja az érintett költségvetési tételeket és az egyes
költségvetési tételekhez kapcsolódó EFTA-hozzájárulások összegét. A 2016. év működési részére szánt teljes EFTA-hozzájárulás mintegy
382 730 556 EUR kötelezettségvállalási előirányzatra becsülhető. Az EFTA-államok részt vállalnak az e politikák végrehajtásával
közvetlenül összefüggő igazgatási kiadásokból is. Mivel az EFTA-államokkal még meg kell vitatni a hozzájárulásaikra vonatkozó
számokat és költségvetési tételeket, ezért azok ideiglenesnek tekintendők.
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

Arányossági
tényező (*)

Költségvetési
tétel

2016. évi költségvetés
Cím

Kötelezettségvállalások (1)

Kifizetési
előirányzatok (1)

EFTA-hozzájárulás
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

XX 01 02 01

Az intézménynél dolgozó külső munkatársak

124 414 000

124 414 000

202 932

202 932

XX 01 02 11

Az intézmény egyéb igazgatási kiadásai

141 143 000

141 143 000

727 500

727 500

26 01 22 02

Épületek vásárlása és bérlése Brüsszelben

214 138 000

214 138 000

453 610

453 610

26 01 22 03

Épületekkel kapcsolatos kiadások Brüsszelben

75 825 000

75 825 000

160 620

160 620

26 01 23 02

Épületek vásárlása és bérlése Luxembourgban

35 138 000

35 138 000

74 433

74 433

26 01 23 03

Épületekkel kapcsolatos kiadások Luxembourgban

11 489 000

11 489 000

24 337

24 337

602 147 000

602 147 000

1 643 432

1 643 432

p.m.

2 649 600

RÉSZÖSSZEG, IGAZGATÁSI RÉSZ

01 04 51

A 2014 előtti programok lezárása a kis- és középvállalkozások (kkv) területén

p.m.

0,09%

02 01 04 01

A vállalkozások versenyképességét és a kis- és
középvállalkozásokat segítő programhoz (COSME)
kapcsolódó támogatási kiadások

3 363 000

3 363 000

3 027

3 027

2,64%

02 01 04 03

Az európai műholdas navigációs programok
támogatási kiadásai

3 400 000

3 400 000

89 760

89 760

2,73%

02 01 04 04

Az európai Föld-megfigyelési programhoz (Kopernikusz) kapcsolódó támogatási kiadások

2 600 000

2 600 000

70 980

70 980

02 01 05 01

Kutatási és innovációs programok: a „Horizont
2020” keretprogramot végrehajtó tisztviselőkkel és
ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

8 517 385

8 517 385

232 525

232 525

2,73%

02 01 05 02

Kutatási és innovációs programok: a „Horizont
2020” keretprogramot végrehajtó külső
munkatársak

2 405 948

2 405 948

65 682

65 682

2,73%

02 01 05 03

Kutatási és innovációs programok: a „Horizont
2020” keretprogram egyéb igazgatási kiadásai

3 179 000

3 179 000

86 787

86 787

02 01 06 01

Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség – Hozzájárulás a
vállalkozások versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat segítő programból (Cosme)

8 786 033

8 786 033

7 907

7 907

02 02 01

A vállalkozói készség ösztönzése, valamint az
uniós vállalkozások versenyképességének és piacra
jutásának javítása

110 264 720

47 905 000

99 238

43 115

0,09%

02 02 02

A kis- és középvállalkozások (kkv-k) forráshoz
jutásának javítása tőke- és hitelfinanszírozás
formájában

172 842 972

100 000 000

155 559

90 000

2,76%

02 02 51

Korábbi tevékenységek lezárása a versenyképesség
és vállalkozói készség területén (2)

2,76%

02 03 01

Az áruk és szolgáltatások belső piacának működése
és fejlesztése (3)

2,76%

2,73%

0,09%

0,09%

p.m.

22 693 000

96 000 000

6 094 600

p.m.

18 500 000

p.m.

168 211

p.m.
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BIZOTTSÁG
EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

Arányossági
tényező (*)

Költségvetési
tétel

2016. évi költségvetés
Cím

Kötelezettségvállalások (1)

Kifizetési
előirányzatok (1)

EFTA-hozzájárulás
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2,76%

02 03 03

Európai Vegyianyag-ügynökség – A vegyi
anyagokra vonatkozó jogi szabályozás

2,73%

02 04 02 01

Vezető szerep az űrkutatásban

2,73%

02 04 02 02

A kockázatfinanszírozáshoz jutás lehetőségének
bővítése a kutatásba és innovációba való beruházás
érdekében

2,73%

02 04 02 03

A kis- és középvállalkozások (kkv-k) körében az
innováció fokozása

35 738 414

18 500 000

975 659

505 050

2,73%

02 04 03 01

Az erőforrás-hatékony és az éghajlatváltozásra
rugalmasan reagáló gazdaság, valamint a fenntartható nyersanyagellátás megvalósítása

75 016 498

62 200 000

2 047 950

1 698 060

2,76%

02 04 51

A korábbi keretprogramok lezárása – Hetedik
közösségi keretprogram (2007–2013)

p.m.

85 800 000

p.m.

2 368 080

2,76%

02 04 52

A korábbi (2007 előtti) keretprogramok lezárása

p.m.

p.m.

p.m.

2,76%

02 04 53

A versenyképességi és innovációs keretprogram
innovációs részének (2007–2013) lezárása

p.m.

02 05 01

A globális műholdas rádiónavigációs infrastruktúra
és szolgáltatások (Galileo) 2020-ig megvalósuló
kifejlesztése és nyújtása

588 169 000

297 000 000

15 527 662

7 840 800

2,64%

02 05 02

A GPS teljesítményének javítását lehetővé tevő
műholdas szolgáltatások nyújtása, melyek 2020-ig
fokozatosan lefedik az Európai Polgári Repülési
Konferencia (ECAC) egész területét (EGNOS)

260 000 000

207 000 000

6 864 000

5 464 800

2,64%

02 05 11

Európai GNSS Ügynökség

27 888 400

27 888 400

736 254

736 254

2,64%

02 05 51

Az európai műholdas navigációs programok
(EGNOS és Galileo) lezárása

2,73%

02 06 01

A világűrbe telepített megfigyelésekre és lokálisan
elérhető adatokra támaszkodó operatív szolgáltatások (Kopernikusz)

122 353 000

121 000 000

3 340 237

3 303 300

2,73%

02 06 02

Önálló uniós Föld-megfigyelési kapacitás kiépítése
(Kopernikusz)

461 214 000

459 000 000

12 591 142

12 530 700

2,73%

02 06 51

Az Európai Föld-megfigyelési program (GMES)
lezárása

p.m.

p.m.

2,73%

04 01 04 02

A foglalkoztatás és szociális innováció programmal
kapcsolatos támogatási kiadások

4 728 000

4 728 000

04 03 01 03

A munkavállalók szabad mozgása, valamint a
szociális biztonsági rendszerek és a migráns
munkavállalókra, többek között a harmadik országokból származó migráns munkavállalókra
vonatkozó intézkedések összehangolása (3)

8 589 000

6 200 000

2,64%

2,76%

72 805 000

72 805 000

2 009 418

2 009 418

159 792 893

147 533 544

4 362 346

4 027 666

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

27 600 000

16 000 000

p.m.

p.m.

p.m.

129 074

p.m.

761 760

422 400

p.m.

129 074

p.m.
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BIZOTTSÁG
EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

Arányossági
tényező (*)

EFTA-hozzájárulás

2016. évi költségvetés

Költségvetési
tétel

Cím

Kötelezettségvállalások (1)

Kifizetési
előirányzatok (1)

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

04 03 01 07

Az aktív időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve (2012)

04 03 02 01

PROGRESS – Támogatás az Unió foglalkoztatási és
szociális politikájának és a munkakörülményekre
vonatkozó jogszabályoknak a kidolgozásához,
végrehajtásához, nyomon követéséhez és értékeléséhez (4)

74 681 600

38 850 000

2 038 808

1 060 605

04 03 02 02

EURES – A munkavállalók önkéntes földrajzi
mobilitásának előmozdítása és a munkalehetőségek
ösztönzése

22 061 000

14 300 000

602 265

390 390

0,09%

04 03 02 03

Mikrofinanszírozás és szociális vállalkozás – Jogi és
természetes személyek finanszírozáshoz jutásának
és a finanszírozás hozzáférhetőségének javítása,
különösen a munkaerőpiactól legtávolabb került
emberek és a szociális vállalkozások esetében

25 624 200

17 000 000

23 062

15 300

2,76%

04 03 12

Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi
Ügynökség

14 663 000

14 663 000

404 699

404 699

2,76%

04 03 51

A Progress lezárása

p.m.

11 400 000

p.m.

314 640

2,76%

04 03 52

Az EURES lezárása

p.m.

2 000 000

p.m.

55 200

2,76%

04 03 53

Egyéb tevékenységek lezárása (5)

p.m.

90 600

p.m.

2 501

05 01 05 01

A kutatási és innovációs programokat: a „Horizont
2020” keretprogramot végrehajtó tisztviselőkkel és
ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

1 483 475

1 483 475

40 499

40 499

05 01 05 02

A kutatási és innovációs programokat: a „Horizont
2020” keretprogramot végrehajtó külső
munkatársak

424 210

424 210

11 581

11 581

05 01 05 03

A kutatási és innovációs programokhoz: a
„Horizont 2020” keretprogramhoz kapcsolódó
egyéb igazgatási kiadások

830 664

830 664

22 677

22 677

05 09 03 01

Megfelelő tartalékok biztosítása biztonságos és jó
minőségű élelmiszerekből és más, bioalapú termékekből

214 205 269

79 277 928

5 847 804

2 164 287

06 01 05 01

A kutatási és innovációs programokat végrehajtó
tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal
kapcsolatos kiadások – „Horizont 2020”

4 728 548

4 728 548

129 089

129 089

2,73%

06 01 05 02

A kutatási és innovációs programokat végrehajtó
külső munkatársakkal kapcsolatos kiadások –
„Horizont 2020”

2 318 624

2 318 624

63 298

63 298

2,73%

06 01 05 03

A kutatási és innovációs programokkal kapcsolatos
egyéb igazgatási kiadások – „Horizont 2020”

595 089

595 089

16 246

16 246

2,76%

06 01 06 01

Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó
Ügynökség – Hozzájárulás az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből (6)

764 027

764 027

21 087

21 087

2,76%

06 02 02

Európai Repülésbiztonsági Ügynökség

34 818 550

34 818 550

960 992

960 992

2,76%

06 02 03 01

Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség

29 549 032

29 523 073

815 553

814 837

2,76%

06 02 03 02

Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség –
Környezetszennyezés elleni intézkedések

21 600 000

17 811 801

596 160

491 606

2,76%

2,73%

2,73%

2,73%

2,73%

2,73%

2,73%

2,73%
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

Arányossági
tényező (*)

Költségvetési
tétel

2016. évi költségvetés
Cím

Kötelezettségvállalások (1)

Kifizetési
előirányzatok (1)

EFTA-hozzájárulás
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2,76%

06 02 04

Európai Vasúti Ügynökség

2,76%

06 02 52

A Marco Polo program lezárása

p.m.

19 185 423

p.m.

529 518

2,76%

06 02 53

A környezetszennyezés elleni intézkedések lezárása

p.m.

4 688 199

p.m.

129 394

06 03 03 01

Forráshatékony, környezetbarát, biztonságos és
gördülékeny európai közlekedési rendszer
kialakítása

06 03 07 31

Az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási
rendszer megvalósítását célzó közös vállalkozás
(SESAR) – Támogatási kiadások

2,73%

06 03 07 32

Az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási
rendszer megvalósítását célzó közös vállalkozás
(SESAR)

2,73%

06 03 07 33

Shift2Rail (S2R) közös vállalkozás – Támogatási
kiadások

2,73%

06 03 07 34

Shift2Rail (S2R) közös vállalkozás

2,76%

06 03 51

A korábbi kutatási keretprogramok lezárása –
Hetedik keretprogram – EK (2007–2013)

p.m.

2,76%

06 03 52

A korábbi (2007 előtti) közösségi kezdeményezésen alapuló programok lezárása

p.m.

2,76%

07 02 06

Európai Környezetvédelmi Ügynökség

35 556 854

35 556 854

981 369

981 369

08 01 05 01

A kutatási és innovációs programokat: a „Horizont
2020” keretprogramot végrehajtó tisztviselőkkel és
ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

96 541 173

96 541 173

2 635 574

2 635 574

2,73%

08 01 05 02

A kutatási és innovációs programokat: a „Horizont
2020” keretprogramot végrehajtó külső
munkatársak

27 238 539

27 238 539

743 612

743 612

2,73%

08 01 05 03

A kutatási és innovációs programok: a „Horizont
2020” keretprogram egyéb igazgatási kiadásai

49 036 366

49 036 366

1 338 693

1 338 693

2,73%

08 01 06 01

Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége
– Hozzájárulás a „Horizont 2020” keretprogramból

40 981 475

40 981 475

1 118 794

1 118 794

2,73%

08 01 06 02

Kutatási Végrehajtó Ügynökség – Hozzájárulás a
„Horizont 2020” keretprogramból

59 972 046

59 972 046

1 637 237

1 637 237

2,73%

08 01 06 03

Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség – Hozzájárulás a
„Horizont 2020” keretprogramból

24 877 409

24 877 409

679 153

679 153

2,73%

08 01 06 04

Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó
Ügynökség – Hozzájárulás a „Horizont 2020”
keretprogramból

4 849 202

4 849 202

132 383

132 383

2,73%

08 02 01 01

A felderítő kutatás megerősítése az Európai
Kutatási Tanács tevékenységén keresztül

1 622 722 376

591 884 144

44 300 321

16 158 437

2,73%

08 02 01 02

A kutatás megerősítése a jövőbeni és feltörekvő
technológiák területén

2,73%

08 02 01 03

Az európai kutatási infrastruktúra megerősítése,
ideértve az elektronikus infrastruktúrát is

2,73%

2,73%

2,73%

25 213 000

110 916 737

p.m.

25 213 000

127 796 246

p.m.

695 879

695 879

3 028 027

3 488 838

p.m.

p.m.

60 000 000

55 000 000

1 638 000

1 501 500

1 577 618

1 577 618

43 069

43 069

44 046 382

24 227 092

1 202 466

661 400

p.m.
183 905 321

106 595 589
p.m.

p.m.
83 564 914

p.m.

2 942 038

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 020 615

2 281 322
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

Arányossági
tényező (*)

Költségvetési
tétel

2016. évi költségvetés
Cím

Kötelezettségvállalások (1)

Kifizetési
előirányzatok (1)

EFTA-hozzájárulás
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

08 02 02 01

Vezető szerep a nanotechnológia, a fejlett anyagok,
a lézertechnológia, a biotechnológia és a korszerű
gyártás és feldolgozás területén

504 175 361

407 929 917

13 763 987

11 136 487

2,73%

08 02 02 02

A kockázatfinanszírozáshoz jutás lehetőségeinek
bővítése a kutatás és az innováció finanszírozásának segítésére

329 381 199

337 572 482

8 992 107

9 215 729

2,73%

08 02 02 03

Az innováció fokozása a kis- és középvállalkozások
körében

36 120 567

31 169 883

986 091

850 938

2,73%

08 02 03 01

Az élethosszig tartó egészség és jólét javítása

524 745 272

299 890 040

14 325 546

8 186 998

2,73%

08 02 03 02

Megfelelő tartalékok biztosítása biztonságos,
egészséges és jó minőségű élelmiszerekből és más
bioalapú termékekből

142 233 804

89 735 746

3 882 983

2 449 786

2,73%

08 02 03 03

Áttérés egy megbízható, fenntartható és
versenyképes energiarendszerre

335 369 074

242 548 217

9 155 576

6 621 566

08 02 03 04

Erőforrás-hatékony, környezetbarát, biztonságos és
fennakadások nélküli európai közlekedési rendszer
megvalósítása

331 555 393

174 476 315

9 051 462

4 763 203

2,73%

08 02 03 05

Erőforrás-hatékony és az éghajlatváltozásnak
ellenálló gazdaság megvalósítása, fenntartható
nyersanyagellátás biztosítása

284 530 369

150 855 696

7 767 679

4 118 361

2,73%

08 02 03 06

Inkluzív, innovatív és gondolkodó európai
társadalmak kialakítása

112 411 389

117 834 666

3 068 831

3 216 886

2,73%

08 02 04

A kiválóság terjesztése és a részvétel növelése

105 470 711

47 808 292

2 879 350

1 305 166

2,73%

08 02 05

Horizontális tevékenységek a „Horizont 2020”
keretprogram kapcsán

109 162 522

79 820 088

2 980 137

2 179 088

2,73%

08 02 06

Tudomány a társadalommal és a társadalomért

53 497 266

40 461 390

1 460 475

1 104 596

08 02 07 31

Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló
kezdeményezést megvalósító második (IMI2) közös
vállalkozás – Támogatási kiadások

1 200 000

1 200 000

32 760

32 760

2,73%

08 02 07 32

Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló
kezdeményezést megvalósító második (IMI2) közös
vállalkozás

197 787 000

68 973 824

5 399 585

1 882 985

2,73%

08 02 07 33

Bioalapú Iparágak (BBI) közös vállalkozás – Támogatási kiadások

1 946 263

1 946 263

53 133

53 133

2,73%

08 02 07 34

Bioalapú Iparágak (BBI) közös vállalkozás

156 136 237

60 148 775

4 262 519

1 642 062

2,73%

08 02 07 35

Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás – Támogatási
kiadások

2 625 785

2 625 785

71 684

71 684

2,73%

08 02 07 36

Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás

194 773 655

177 301 922

5 317 321

4 840 342

2,73%

08 02 07 37

Második Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai
(FCH2) közös vállalkozás – Támogatási kiadások

454 948

454 948

12 420

12 420

2,73%

08 02 07 38

Második Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai
(FCH2) közös vállalkozás

102 166 319

47 344 982

2 789 141

1 292 518

2,73%

2,73%

2,73%
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

Arányossági
tényező (*)

Költségvetési
tétel

2016. évi költségvetés
Cím

2,76%

08 02 51

Korábbi kutatási keretprogram lezárása – Hetedik
keretprogram – Az EK közvetett cselekvései
(2007–2013)

2,76%

08 02 52

Korábbi kutatási keretprogramok lezárása –
Közvetett cselekvések (2007 előtt)

2,73%

09 01 04 01

Támogatási kiadások az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz számára – Információs és kommunikációs technológiák (ikt)

2,73%

09 01 04 02

A Kreatív Európa Program – Média alprogram
támogatási kiadásai

Kötelezettségvállalások (1)

Kifizetési
előirányzatok (1)

EFTA-hozzájárulás
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

1 867 645 867

p.m.

51 547 026

p.m.

1 272 856

p.m.

35 131

497 000

497 000

13 568

13 568

1 414 980

1 414 980

38 629

38 629

09 01 05 01

A kutatási és innovációs programokat: a „Horizont
2020” keretprogramot végrehajtó tisztviselőkkel és
ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

43 255 948

43 255 948

1 180 887

1 180 887

2,73%

09 01 05 02

A kutatási és innovációs programokat: a Horizont
2020 keretprogramot végrehajtó külső
munkatársak

11 242 239

11 242 239

306 913

306 913

2,73%

09 01 05 03

A kutatási és innovációs programok: a Horizont
2020 keretprogram egyéb igazgatási kiadásai

10 483 333

10 483 333

286 195

286 195

2,76%

09 02 03

Az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA)

10 070 000

10 070 000

277 932

277 932

2,76%

09 02 04

Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók
Testülete (BEREC) – Hivatal (7)

4 072 000

4 072 000

p.m.

09 03 01

Széles sávra vonatkozó projektek előkészítése
állami és/vagy magánforrásból származó finanszírozás céljából

p.m.

450 000

p.m.

09 03 02

A távközlési infrastrukturális projektekre irányuló
magánberuházások számára kedvezőbb környezet
létrehozása – Széles sáv az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében

37 287 000

18 643 500

1 017 935

508 968

2,73%

09 03 03

A transzeurópai digitális szolgáltatási infrastruktúrák átjárhatóságának, fenntartható telepítésének, működtetésének és fejlesztésének, valamint
európai szintű koordinációjának előmozdítása

103 130 661

60 166 409

2 815 467

1 642 543

2,76%

09 03 51 01

A Biztonságosabb internet program (2009–2013)
lezárása

p.m.

2,76%

09 03 51 02

A „Biztonságosabb internet plusz” – Az internet és
az új online technológiák biztonságosabb
használatát elősegítő program lezárása

p.m.

2,73%

09 04 01 01

A kutatás erősítése a jövőbeni és a feltörekvő technológiák területén

2,73%

09 04 01 02

2,73%

09 04 02 01

2,73%

2,73%

2,73%

285 000

p.m.

p.m.

12 285

p.m.

7 866

p.m.

p.m.

215 400 890

244 098 326

5 880 444

6 663 884

Az európai kutatási infrastruktúra megerősítése,
ideértve az elektronikus infrastruktúrát

97 889 261

95 000 000

2 672 377

2 593 500

Vezető szerep az információs és kommunikációs
technológiák területén

723 681 812

799 548 750

19 756 513

21 827 681
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

Arányossági
tényező (*)

Költségvetési
tétel

2016. évi költségvetés
Cím

2,73%

09 04 03 01

Az egész életen át tartó egészség és jólét javítása

2,73%

09 04 03 02

2,73%

Kötelezettségvállalások (1)

Kifizetési
előirányzatok (1)

EFTA-hozzájárulás
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

118 188 002

142 332 732

3 226 532

3 885 684

Az inkluzív, innovatív és gondolkodó európai
társadalmak előmozdítása

36 564 471

47 093 653

998 210

1 285 657

09 04 03 03

Biztonságos európai társadalmak előmozdítása

45 791 092

50 080 000

1 250 097

1 367 184

2,73%

09 04 07 31

Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és
Rendszerek (ECSEL) közös vállalkozás – Támogatási
kiadások

1 019 130

1 019 130

27 822

27 822

2,73%

09 04 07 32

Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és
Rendszerek (ECSEL) közös vállalkozás

153 127 070

120 651 306

4 180 369

3 293 781

2,76%

09 04 51

A Hetedik keretprogram lezárása (2007–2013)

p.m.

484 237 378

p.m.

2,76%

09 04 52

A korábbi (2007 előtti) kutatási keretprogramok
lezárása

p.m.

2,76%

09 04 53 01

A versenyképességi és innovációs keretprogram –
Információs és kommunikációs technológiai szakpolitikai támogató program (Ikt SzTP) lezárása
(2007–2013)

p.m.

2,76%

09 04 53 02

A korábbi (2007 előtti) információs és kommunikációs technológiai programok lezárása

p.m.

2,73%

09 05 01

MEDIA alprogram – országokon átívelő és
nemzetközi működés, valamint a nemzetek közötti
áramlás és mobilitás előmozdítása

2,76%

09 05 51

Korábbi MEDIA programok lezárása

10 01 05 01

A kutatási és innovációs programokat: a „Horizont
2020” keretprogramot végrehajtó tisztviselőkkel és
ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

137 841 590

137 841 590

3 763 075

3 763 075

2,73%

10 01 05 02

A kutatási és innovációs programokat: a „Horizont
2020” keretprogramot végrehajtó külső
munkatársak

32 688 000

32 688 000

892 382

892 382

2,73%

10 01 05 03

A kutatási és innovációs programok: a „Horizont
2020” keretprogram egyéb igazgatási kiadásai

58 163 970

58 163 970

1 587 876

1 587 876

2,73%

10 01 05 04

Egyéb kiadások új nagyméretű kutatási infrastruktúra céljára – „Horizont 2020” keretprogram

2 000 000

2 000 000

54 600

54 600

2,73%

10 02 01

„Horizont 2020” keretprogram – Az uniós szakpolitikák ügyfélközpontú tudományos és műszaki
támogatása

25 186 697

24 500 000

687 597

668 850

2,76%

10 02 51

A Hetedik keretprogram lezárása – Közvetlen
cselekvések (2007–2013)

2,76%

10 02 52

Korábbi kutatási keretprogramok lezárása –
Közvetlen cselekvések (2007 előtt)

2,76%

12 02 01

A pénzügyi szolgáltatások egységes piacának
megvalósítása és fejlesztése (8)

2,73%

100 712 000
—

p.m.

p.m.

38 588 500

p.m.

98 115 407
5 471 576

13 364 952

p.m.

p.m.

p.m.

1 065 043

p.m.

p.m.

2 749 438

2 678 551

p.m.

151 015

1 600 000

p.m.

44 160

—

—

p.m.

p.m.

3 306 000

3 500 000

p.m.

p.m.
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BIZOTTSÁG
EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

Arányossági
tényező (*)

Költségvetési
tétel

2016. évi költségvetés
Cím

2,76%

12 02 04

Európai Bankhatóság (EBH) (7)

2,76%

12 02 05

2,76%

Kötelezettségvállalások (1)

Kifizetési
előirányzatok (1)

EFTA-hozzájárulás
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

14 565 400

14 565 400

p.m.

p.m.

Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíjhatóság (EIOPA) (7)

8 122 000

8 122 000

p.m.

p.m.

12 02 06

Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) (7)

10 203 000

10 203 000

p.m.

p.m.

2,76%

15 01 04 01

Az Erasmus+ program támogatási kiadásai

10 444 400

10 444 400

288 265

288 265

2,73%

15 01 04 02

A Kreatív Európa Program – Kultúra alprogram
támogatási kiadásai

831 020

831 020

22 687

22 687

2,73%

15 01 05 01

A kutatási és innovációs programokat végrehajtó
tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal
kapcsolatos kiadások – „Horizont 2020”

2 048 214

2 048 214

55 916

55 916

2,73%

15 01 05 02

A kutatási és innovációs programokat végrehajtó
külső munkatársak – „Horizont 2020”

659 782

659 782

18 012

18 012

2,73%

15 01 05 03

A kutatási és innovációs programok egyéb igazgatási kiadásai – „Horizont 2020”

1 139 250

1 139 250

31 102

31 102

15 01 06 01

Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó
Ügynökség – Hozzájárulás az Erasmus+
programból

26 112 100

26 112 100

720 694

720 694

15 01 06 02

Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó
Ügynökség – Hozzájárulás a Kreatív Európa
programból

12 199 000

12 199 000

333 033

333 033

15 02 01 01

A kiválóság előmozdítása és együttműködés az
európai oktatás, képzés és ifjúságügy területén, és
annak jelentősége a munkaerőpiac szempontjából

1 457 638 273

1 503 812 182

40 230 816

41 505 216

15 02 01 02

A kiválóság előmozdítása és együttműködés az
európai ifjúságügy területén és a fiatalok részvétele
Európa demokratikus életében

172 700 000

171 249 596

4 766 520

4 726 489

2,76%

15 02 02

Az európai integrációval kapcsolatos oktatási és
kutatási kiválóság ösztönzése a Jean Monnet
program nemzetközi tevékenységei révén

37 074 900

33 676 900

1 023 267

929 482

2,76%

15 02 03

A sport európai dimenziójának fejlesztése

30 000 000

28 000 000

828 000

772 800

2,76%

15 02 51

„Az egész életen át tartó tanulás, beleértve a
többnyelvűséget” program lezárása

—

31 300 000

p.m.

863 880

2,76%

15 02 53

Az „Ifjúság és Sport” program lezárása

—

500 000

p.m.

13 800

15 03 01 01

Marie Skłodowska-Curie-cselekvések – Új
készségek, a tudás és az innováció kialakítása,
kibontakoztatása és átadása

768 895 200

508 490 935

20 990 839

13 881 803

2,73%

15 03 05

Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) –
A felsőoktatást, a kutatást és az innovációt felölelő
tudásháromszög integrálása

224 938 881

251 833 221

6 140 831

6 875 047

2,76%

15 03 51

Korábbi kutatási keretprogramok lezárása –
Hetedik keretprogram (2007–2013)

304 000 000

p.m.

8 390 400

2,76%

2,73%

2,76%

2,76%

2,73%

p.m.
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BIZOTTSÁG
EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

Arányossági
tényező (*)

Költségvetési
tétel

2016. évi költségvetés
Cím

EFTA-hozzájárulás

Kötelezettségvállalások (1)

Kifizetési
előirányzatok (1)

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

15 03 53

Európai Innovációs és Technológiai Intézet –
Lezárás

15 04 01

Az európai kulturális és kreatív ágazatokban
működő kkv-k és kis-, illetve rendkívül kis méretű
szervezetek pénzügyi kapacitásának erősítése,
valamint a szakpolitikai fejlesztés és az új üzleti
modellek előmozdítása

23 829 000

22 133 220

650 532

604 237

2,73%

15 04 02

Kultúra alprogram – a határokon átnyúló fellépések
támogatása, valamint a nemzetek közötti áramlás
és mobilitás előmozdítása

52 827 000

45 000 000

1 442 177

1 228 500

2,76%

15 04 51

Programok/intézkedések lezárása a kultúra és a
nyelv terén

—

10 822 000

p.m.

17 01 04 02

„Az egészségügyre vonatkozó harmadik uniós
cselekvési programhoz (2014–2020)” kapcsolódó
támogatási kiadások

1 500 000

1 500 000

40 950

40 950

2,73%

17 01 06 02

Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és
Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség – Hozzájárulás „Az egészségügyre vonatkozó harmadik
uniós cselekvési programból (2014–2020)”

4 209 000

4 209 000

114 906

114 906

2,73%

17 03 01

Az egészségügyre vonatkozó harmadik uniós
cselekvési program (2014–2020)

56 451 000

48 500 000

1 541 112

1 324 050

2,76%

17 03 10

Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi
Központ

53 683 000

53 683 000

1 481 651

1 481 651

2,73%

17 03 11

Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság

76 244 000

76 075 000

2 081 461

2 076 848

2,76%

17 03 12 01

Az Európai Gyógyszerügynökséghez (EMA)
nyújtott uniós hozzájárulás

14 503 000

14 503 000

400 283

400 283

2,76%

17 03 12 02

Külön hozzájárulás a ritka betegségek gyógyszerkészítményeihez

9 972 000

9 972 000

275 227

275 227

2,76%

17 03 51

A közegészségügyi program lezárása

p.m.

2,76%

17 04 07

Európai Vegyianyag-ügynökség – Tevékenységek a
biocidok szabályozása terén

3 319 628

3 319 628

91 622

91 622

18 01 05 01

A kutatási és innovációs programokat: a „Horizont
2020” keretprogramot végrehajtó tisztviselőkkel és
ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

2 229 533

2 229 533

60 866

60 866

18 01 05 02

A kutatási és innovációs programokat: a „Horizont
2020” keretprogramot végrehajtó külső munkatársakkal kapcsolatos kiadások

576 000

576 000

15 725

15 725

2,73%

18 01 05 03

A kutatási és innovációs programokkal: a
„Horizont 2020” keretprogrammal kapcsolatos
egyéb igazgatási kiadások

484 500

484 500

13 227

13 227

2,73%

18 05 03 01

Biztonságos európai társadalmak előmozdítása

136 092 171

114 789 343

3 715 316

3 133 749

2,76%

18 05 51

A korábbi kutatási keretprogramok lezárása –
Hetedik keretprogram – EK (2007–2013)

120 800 000

p.m.

3 334 080

2,76%

2,73%

2,73%

2,73%

2,73%

p.m.

16 000 000

p.m.

298 687

441 600
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Arányossági
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Költségvetési
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2016. évi költségvetés
Cím

2,76%

18 06 51

A drogprevenció és felvilágosítás területén folytatott tevékenységek lezárása

2,76%

19 05 20

Erasmus+ – Hozzájárulás a Partnerségi Eszközből

2,76%

21 01 06 01

Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó
Ügynökség – Hozzájárulás a Fejlesztési
Együttműködési Eszközből (DCI-k)

2,76%

21 02 20

Erasmus+ – Hozzájárulás a Fejlesztési
Együttműködési Eszközből (DCI)

Kötelezettségvállalások (1)

p.m.

Kifizetési
előirányzatok (1)

500 000

EFTA-hozzájárulás
Kötelezettségvállalások

p.m.

Kifizetések

13 800

14 730 000

13 417 336

406 548

370 318

2 332 000

2 332 000

64 363

64 363

105 000 000

61 455 647

2 898 000

1 696 176

22 01 06 01

Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó
Ügynökség – Az előcsatlakozási támogatási
eszközből nyújtott hozzájárulások

820 000

820 000

22 632

22 632

2,76%

22 01 06 02

Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó
Ügynökség – Hozzájárulás az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközből (ENI)

2 550 000

2 550 000

70 380

70 380

2,76%

22 02 04 02

Hozzájárulás az „Erasmus+” programhoz

32 035 349

27 877 772

884 176

769 427

2,76%

22 04 20

Erasmus+ – Hozzájárulás az Európai Szomszédsági
Támogatási Eszközből (ENI)

95 410 000

75 481 736

2 633 316

2 083 296

2,73%

23 03 01 01

Katasztrófamegelőzés és katasztrófavédelem az
Unióban

29 366 000

23 500 000

801 692

641 550

2,73%

23 03 01 02

Katasztrófamegelőzés és katasztrófavédelem
harmadik országokban

5 551 000

3 861 429

151 542

105 417

2,73%

23 03 02 01

Gyors és hatékony veszélyhelyzet-reagálási beavatkozások Unión belüli jelentős katasztrófák esetén

1 208 000

1 000 000

32 978

27 300

2,73%

23 03 02 02

Gyors és hatékony veszélyhelyzet-reagálási beavatkozások harmadik országokbeli jelentős katasztrófák esetén

12 000 000

15 000 000

327 600

409 500

2,76%

23 03 51

A polgári védelem területéhez tartozó (2014 előtti)
programok és tevékenységek lezárása

26 01 04 01

Az európai közigazgatási szervek, üzleti vállalkozások és állampolgárok közötti interoperabilitási
megoldásokhoz (ISA2) kapcsolódó támogatási
kiadások (7)

2,76%

26 03 01

Az európai közigazgatási szervek, üzleti vállalkozások és állampolgárok közötti interoperabilitási
megoldások és közös keretek (ISA2) (7)

2,76%

26 03 51

A korábbi ISA-program lezárása

p.m.

2,76%

29 01 04 01

Európai statisztikai program – Támogatási kiadások (9)

2 212 500

2,76%

2,76%

p.m.

3 250 000

p.m.

400 000

400 000

p.m.

p.m.

24 448 000

2 400 000

p.m.

p.m.

21 753 380

p.m.

2 212 500

61 065

89 700

600 393

61 065
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BIZOTTSÁG
EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

Arányossági
tényező (*)

2016. évi költségvetés

Költségvetési
tétel

Cím

Kötelezettségvállalások (1)

Kifizetési
előirányzatok (1)

EFTA-hozzájárulás
Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2,76%

29 02 01

Minőségi statisztikai adatok biztosítása, az európai
statisztikai adat-előállítás új módszereinek végrehajtása és a partnerség erősítése az európai statisztikai rendszeren belül (9)

2,76%

29 02 51

A (2013 előtti) statisztikai programok lezárása (9)

p.m.

3 600 000

p.m.

2,76%

29 02 52

Az európai vállalkozási és kereskedelmi statisztikák
modernizálása programjának (MEETS) lezárása (9)

p.m.

p.m.

p.m.

32 01 05 01

A kutatási és innovációs programokat: a „Horizont
2020” keretprogramot végrehajtó tisztviselőkkel és
ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

1 700 000

1 700 000

46 410

46 410

32 01 05 02

A kutatási és innovációs programokat: a „Horizont
2020” keretprogramot végrehajtó külső munkatársakkal kapcsolatos kiadások

712 140

712 140

19 441

19 441

2,73%

32 01 05 03

A kutatási és innovációs programokkal: a
„Horizont 2020” keretprogrammal kapcsolatos
egyéb igazgatási kiadások

1 108 000

1 108 000

30 248

30 248

2,76%

32 02 10

Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (7)

15 164 582

15 164 582

2,73%

32 04 03 01

Áttérés egy megbízható, fenntartható és
versenyképes energiarendszerre

324 676 361

256 130 706

2,76%

32 04 51

A hetedik keretprogram (2007–2013) lezárása

p.m.

2,76%

32 04 52

A korábbi (2007 előtti) kutatási keretprogramok
lezárása

p.m.

2,76%

32 04 53

Az „Intelligens energia – Európa” program
(2007–2013) lezárása

p.m.

2,76%

32 04 54

Az „Intelligens energia – Európa” program
(2003–2006) lezárása

—

p.m.

0,12%

33 01 04 01

A Jogok, egyenlőség és polgárság programhoz
kapcsolódó támogatási kiadások

1 100 000

1 100 000

1 320

1 320

2,73%

33 01 04 03

A fogyasztóvédelmi programhoz kapcsolódó
támogatási kiadások

1 100 000

1 100 000

30 030

30 030

2,73%

33 01 06 01

Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és
Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség – Hozzájárulás a fogyasztóügyi programból

1 691 000

1 691 000

46 164

46 164

0,09%

33 02 01

Az uniós polgárok jogainak védelme és érvényesítése

25 306 000

17 600 000

22 775

15 840

0,12%

33 02 02

A megkülönböztetésmentesség és az egyenlő
bánásmód elősegítése

33 546 000

23 000 000

40 255

27 600

2,76%

33 02 03 01

Társasági jog (8)

1 400 000

730 000

2,73%

2,73%

42 332 250

30 000 000

73 304 849

p.m.

97 431 406

1 168 370

828 000
99 360

p.m.

p.m.

p.m.

8 863 665

6 992 368

p.m.

2 023 214

p.m.

p.m.

p.m.

2 689 107

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.
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BIZOTTSÁG
EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

Arányossági
tényező (*)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(*)

EFTA-hozzájárulás

2016. évi költségvetés

Költségvetési
tétel

Cím

Kötelezettségvállalások (1)

Kifizetési
előirányzatok (1)

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2,76%

33 02 51

A jogok, a polgárság és az egyenlőség területén
folytatott tevékenységek lezárása (10)

p.m.

7 321 000

p.m.

202 060

2,76%

33 03 51

A jogérvényesülés területén folytatott tevékenységek lezárása

p.m.

7 500 000

p.m.

207 000

2,73%

33 04 01

A fogyasztók érdekeinek védelme, valamint a
fogyasztói biztonság és tájékoztatás javítása

2,76%

33 04 51

A fogyasztók érdekeit szolgáló uniós tevékenységek
lezárása

23 102 000

16 500 000
1 700 000

p.m.

630 685

450 450

p.m.

46 920

ÖSSZESEN

14 503 376 763

14 578 788 176

382 730 556

391 178 731

IGAZGATÁSI KIADÁSOK – RÉSZÖSSZEG

602 147 000

602 147 000

1 643 432

1 643 432

MINDÖSSZESEN

15 105 523 763

15 180 935 176

384 373 988

392 822 163

Beleértve a tartalékba bevitt előirányzatokat.
Az előirányzatok 98,3 %-át alapul véve a lezárás sorának vegyes EFTA/nem-EFTA jellegéből adódóan.
Éves intézkedés az EFTA-államok részvételével kapcsolatos megállapodástól függően.
Norvégia részvétele 2015-től kezdődik.
Az előirányzatok 4,53 %-át alapul véve a lezárás sorának vegyes EFTA/nem-EFTA jellegéből adódóan.
Hozzájárulás az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz IKT-részéhez, valamint csak a Marco Polo II programból fennmaradó összegek (az előirányzatok 5,09 %-a).
Az EFTA-államok részvételével kapcsolatos megállapodástól függően.
Éves intézkedés az EFTA-államok részvételével kapcsolatos megállapodástól függően.
Az EFTA-államoknak az előirányzatok 75 %-át kitevő részvétele alapján, az EGT-megállapodás 30. jegyzőkönyvével összhangban.
Az előirányzatok 73,21 %-át alapul véve a lezárás sorának vegyes EFTA/nem-EFTA jellegéből adódóan.
A pénzügyi hozzájárulás kiszámításához alkalmazott arányossági tényező az alábbi részvételen alapul az EGT EFTA-államok és uniós programok szerinti bontásban:
Program

Norvégia

Írország

Lichtenstein

Arányossági tényező

Horizont 2020

Igen

Igen

Nem

2,73 %

Erasmus+

Igen

Igen

Igen

2,76 %

COSME

Nem

Igen

Nem

0,09 %

Copernicus

Igen

Igen

Nem

2,73 %

Galileo

Igen

Nem

Nem

2,64 %

Harmadik egészségügyi program

Igen

Igen

Nem

2,73 %

Jogok, egyenlőség és polgárság – Az uniós polgárok jogainak védelme és
érvényesítése

Nem

Igen

Nem

0,09 %

Jogok, egyenlőség és polgárság – A megkülönböztetésmentesség és az
egyenlő bánásmód elősegítése

Nem

Igen

Igen

0,12 %

Fogyasztók

Igen

Igen

Nem

2,73 %

Kreatív Európa

Igen

Igen

Nem

2,73 %

Polgári védelem

Igen

Igen

Nem

2,73 %

Európai Hálózatfinanszírózási Eszköz IKT-része

Igen

Igen

Nem

2,73 %

EaSI – EURES axis

Igen

Igen

Nem

2,73 %

EaSI — PROGRESS-axis

Igen

Igen

Nem

2,73 %
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BIZOTTSÁG
A TAGJELÖLT ORSZÁGOK, ILLETVE ADOTT ESETBEN A NYUGAT-BALKÁNI POTENCIÁLIS TAGJELÖLTEK SZÁMÁRA HOZZÁFÉRHETŐ
KÖLTSÉGVETÉSI MEGNEVEZÉSEK LISTÁJA

(AL = Albánia; BA = Bosznia-Hercegovina; MK = Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság [ideiglenes kód, amely semmiféle
hatással nincs az adott országra érvényes végleges nómenklatúrára, mely utóbbit az e tárgyban az ENSZ-szel jelenleg folytatott
tárgyalások lezárását követően fogadnak majd el]; ME = Montenegró; SZK = Szerb Köztársaság; TR = Törökország; Koszovó* =
az ENSZ BT 1244. sz. határozata értelmében; MD = Moldova)

Harmadik országok hozzájárulása összesen
(millió EUR)
Kedvezményezett államok
MD

MK

TR

AL

BA

ME

SZK

Koszovó*

Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,05

0,19

9,85

0,24

p.m.

0,08

p.m.

p.m.

10,41

p.m.

0,20

0,20

0,05

p.m.

0,05

0,20

p.m.

0,70

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EKÜ)

p.m.

p.m.

3,13

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3,13

08 04 50 01
Nemzetközi termonukleáris kísérleti reaktor (ITER)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,17

0,25

0,06

0,04

0,17

0,23

p.m.

0,92

p.m.

0,04

0,11

0,03

0,03

0,03

0,08

p.m.

0,32

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,13

p.m.

0,13

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,03

0,20

p.m.

p.m.

0,01

0,12

p.m.

0,36

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

01 04 51
A 2014 előtti programok lezárása a kis- és középvállalkozások (kkv) területén
02 02 01, 02 02 02, 02 02 51, 02 04 53, 02 01 04 01 és
02 01 06 01
A vállalkozások versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat segítő program (COSME) / A Versenyképességi és
innovációs keretprogram – Vállalkozási és innovációs
program lezárása
04 03 02 01, 04 03 02 02, 04 03 02 03, 04 03 51 és 04
01 04 02
Az Európai Unió foglalkoztatás és társadalmi innováció
programja / A Progress lezárása
06 02 52, 06 01 06 01 és 06 01 06 02
A Marco Polo II program lezárása
07 02 06

14 02 01
Vám 2020 / A Vám 2013 lezárása
14 03 01
Fiscalis 2020 / A Fiscalis 2013 lezárása
17 03 01, 17 03 51, 17 01 04 02 és 17 01 06 02
Uniós fellépés az egészségügy területén
18 04 01, 18 04 51, 18 01 04 03 és 18 01 06 01
Európa a polgárokért
23 03 01 01, 23 03 01 02, 23 03 02 01, 23 03 02 02, 23
03 51
Polgári védelem
24 02 01 és 24 02 51
A csalás elleni küzdelem
26 01 04 01. és 26 03 01 01.
Az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök
(ISA)
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A TAGJELÖLT ORSZÁGOK, ILLETVE ADOTT ESETBEN A NYUGAT-BALKÁNI POTENCIÁLIS TAGJELÖLTEK SZÁMÁRA HOZZÁFÉRHETŐ
KÖLTSÉGVETÉSI MEGNEVEZÉSEK LISTÁJA

(millió EUR)
Kedvezményezett államok
MD

MK

TR

AL

BA

ME

SZK

Koszovó*

Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5,10

135

0,09

0,12

0,05

0,19

p.m.

140,55

p.m.

0,05

2,74

0,15

0,21

0,06

0,16

p.m.

3,37

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

32 04 53
A Versenyképességi és innovációs keretprogram – „Intelligens energia – Európa” program lezárása
33 02 01, 33 02 02, 33 02 51 és 33 01 04 01
Jogok és polgárság program / Az erőszak elleni küzdelem
(Daphne) programok lezárása
33 02 06
Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége
33 04 01 és 33 04 51
A fogyasztóvédelmi program
Érintett költségvetési sorok ( )
1

Horizont 2020 keretprogram / A hetedik kutatási keretprogram – EK (nem nukleáris) lezárása
Érintett költségvetési sorok ( )
2

Erasmus+
Érintett költségvetési sorok (3)
Kreatív Európa program / A Kultúra program (2007–2013)
lezárása
Érintett költségvetési sorok ( )
4

Euratom kutatási és képzési keretprogram / A hetedik
kutatási keretprogram – EK (nukleáris) lezárása

( ) Érintett költségvetési sorok: 02 04 02, 02 04 51, 06 03 03 01, 06 03 50, 08 01 06 03, 08 01 06 04, 08 02 01, 08 02 02, 08 02 03, 08 02 04, 08 02 50,
08 02 50 01, 08 03 50, 08 04 50, 09 01 05 01, 09 01 05 02, 09 01 05 03, 09 04 01 01, 09 04 01 02, 09 04 02 01, 09 04 03 01, 09 04 03 02, 09 04 03 03,
09 04 07 31, 09 04 07 32, 09 04 50, 10 02 01, 10 02 50, 15 03 01 01, 15 03 50, 32 04 03 01 és 32 04 50.
(2) Érintett költségvetési sorok: 15 02 53, 15 02 51, 15 01 02 11, 15 01 04 01, 15 01 06 01, 15 02 01 01, 15 02 01 02, 15 02 02, 15 02 03, 19 05 20, 21 01 06 01,
21 02 20, 22 01 06 02 és 22 04 20. Az Erasmus+ program külső elemében csak Törökország és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság vesz részt.
(3) Érintett költségvetési sorok: 09 01 04 02, 09 05 51, 09 05 01, 15 04 01, 15 04 02, 15 01 04 02, 15 01 06 02 és 15 01 02 11.
(4) Érintett költségvetési sorok: 08 03 01, 08 03 50 01, 08 04 01, 10 03 01 és 10 03 50.
1
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BIZOTTSÁG
FORRÁSBEVONÁSI ÉS HITELEZÉSI MŰVELETEK – AZ UNIÓ KÖLTSÉGVETÉSE ÁLTAL GARANTÁLT FORRÁSBEVONÁSI ÉS HITELEZÉSI
MŰVELETEK (TÁJÉKOZTATÁSKÉPPEN)

A.

BEVEZETÉS

E melléklet az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298.,
2012.10.26., 1. o.) 35. cikkének (1) bekezdésével összhangban készült.
A melléklet információt nyújt az uniós költségvetés által garantált forrásbevonási és hitelezési műveletek összegéről, amelyek az alábbiak:
fizetési mérleg támogatását célzó kölcsönök, harmadik országoknak nyújtott makroszintű pénzügyi támogatási célú forrásbevonási
műveletek, az egyes harmadik országokban található atomerőművek hatékonysági és biztonsági fokának növeléséhez szükséges
forrásokhoz történő hozzájárulás céljából az Euratom által bevont források és az Európai Beruházási Bank bizonyos harmadik
országoknak nyújtott hitelei.
2014. december 31-én az uniós költségvetés által fedezett, folyamatban lévő műveletek összege 84 122 605 438 EUR-t tett ki; ebből
57 839 646 093 EUR volt az Unión belüli és 26 282 959 345 EUR az azon kívüli kintlevőség (kerekített adatok és a 2014. december
31-én érvényes euróárfolyamok).
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BIZOTTSÁG
FORRÁSBEVONÁSI ÉS HITELEZÉSI MŰVELETEK – AZ UNIÓ KÖLTSÉGVETÉSE ÁLTAL GARANTÁLT FORRÁSBEVONÁSI ÉS HITELEZÉSI
MŰVELETEK (TÁJÉKOZTATÁSKÉPPEN)

B.

RÖVID ISMERTETÉS AZ UNIÓ KÖLTSÉGVETÉSE ÁLTAL GARANTÁLT FORRÁSBEVONÁSI ÉS
HITELEZÉSI MŰVELETEK KÜLÖNBÖZŐ KATEGÓRIÁIRÓL

I.

A TAGÁLLAMOK FIZETÉSI MÉRLEGÉNEK KÖZÉPTÁVÚ PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSÁRA SZOLGÁLÓ EGYSÉGES ESZKÖZ

1.

Jogalap
A tagállamok fizetési mérlegéhez középtávú pénzügyi támogatási mechanizmus létrehozásáról szóló, 2002. február 18-i 332/
2002/EK tanácsi rendelet (HL L 53., 2002.2.23., 1. o.).
A 332/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 2-i 1360/2008/EK tanácsi rendelet (HL L 352., 2008.12.31., 11.
o.).
A Magyarországnak nyújtandó középtávú közösségi pénzügyi támogatásról szóló, 2008. november 4-i 2009/102/EK tanácsi
határozat (HL L 37., 2009.2.6., 5. o.).
A Lettországnak nyújtandó középtávú közösségi pénzügyi támogatásról szóló, 2009. január 20-i 2009/290/EK tanácsi határozat
(HL L 79., 2009.3.25., 39. o.).
A Romániának nyújtandó középtávú közösségi pénzügyi támogatásról szóló, 2009. május 6-i 2009/459/EK tanácsi határozat
(HL L 150., 2009.6.13., 8. o.).
A 332/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. május 18-i 431/2009/EK tanácsi rendelet (HL L 128., 2009.5.27., 1. o.).
A Romániának nyújtandó középtávú európai uniós elővigyázatossági pénzügyi támogatásról szóló, 2011. május 12-i 2011/288/
EU tanácsi határozat (HL L 132., 2011.5.19., 15. o.).
A Romániának nyújtandó középtávú európai uniós elővigyázatossági pénzügyi támogatásról szóló, 2013. október 22-i 2013/531/
EU tanácsi határozat (HL L 286., 2013.10.29., 1. o.).

2.

Ismertetés
A 332/2002/EK rendelet értelmében az Európai Unió hitelt nyújthat a folyó fizetési mérlegükkel vagy tőkemozgásaikkal
kapcsolatban nehézségeket tapasztaló vagy komoly nehézségekkel fenyegetett tagállamok számára. Csak azok a tagállamok
vehetik igénybe ezt a mechanizmust, amelyek nem vezették be az eurót. A hitelkihelyezések felső összeghatárát
12 000 000 000 EUR tőkében határozták meg.
2008. december 2-án a Tanács úgy határozott, hogy a mechanizmus összegét 25 000 000 000 EUR-ra terjeszti ki.
2008. november 4-én a Tanács úgy döntött, hogy legfeljebb 6 500 000 000 EUR tőkeösszegű, átlagosan maximum öt év
futamidejű középlejáratú hitel formájában középtávú közösségi pénzügyi támogatást nyújt Magyarországnak.
2009. január 20-án a Tanács úgy döntött, hogy legfeljebb 3 100 000 000 EUR tőkeösszegű, átlagosan maximum hét év futamidejű
középlejáratú hitel formájában középtávú közösségi pénzügyi támogatást nyújt Lettországnak.
2009. május 6-án a Tanács úgy döntött, hogy legfeljebb 5 000 000 000 EUR tőkeösszegű, átlagosan maximum öt év futamidejű
középlejáratú hitel formájában középtávú közösségi pénzügyi támogatást nyújt Romániának.
2009. május 18-án a Tanács úgy döntött, hogy a támogatást 50 000 000 000 EUR-ra emeli.
2013. október 22-én a Tanács úgy döntött, hogy legfeljebb 2 000 000 000 EUR tőkeösszegű, átlagosan maximum nyolc év
futamidejű középlejáratú hitel formájában középtávú elővigyázatossági pénzügyi támogatást nyújt Romániának.

3.

A költségvetésre gyakorolt hatás
Mivel a forrásbevonási és hitelezési műveletek azonos feltételek szerint mennek végbe, ezek csak akkor érintik a költségvetést, ha a
garanciát nemteljesítés miatt aktiválni kell. 2014. december 31-én ezen eszköz tekintetében a kintlevőségek összege
8 400 000 000 EUR volt.
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FORRÁSBEVONÁSI ÉS HITELEZÉSI MŰVELETEK – AZ UNIÓ KÖLTSÉGVETÉSE ÁLTAL GARANTÁLT FORRÁSBEVONÁSI ÉS HITELEZÉSI
MŰVELETEK (TÁJÉKOZTATÁSKÉPPEN)

II.

AZ EURÓPAI PÉNZÜGYI STABILIZÁCIÓS MECHANIZMUS KERETÉBEN NYÚJTANDÓ PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS CÉLJÁBÓL AZ
UNIÓ ÁLTAL FELVETT KÖLCSÖNÖKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS GARANCIA

1.

Jogalap
Az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus létrehozásáról szóló, 2010. május 11-i 407/2010/EU tanácsi rendelet (HL L 118.,
2010.5.12., 1. o.).
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 122. cikkének (2) bekezdése.
Az Írországnak nyújtandó uniós pénzügyi támogatásról szóló, 2010. december 7-i 2011/77/EU tanácsi végrehajtási határozat (HL
L 30., 2011.2.4., 34. o.).
A Portugáliának nyújtandó uniós pénzügyi támogatásról szóló, 2011. május 30-i 2011/344/EU tanácsi végrehajtási határozat (HL
L 159., 2011.6.17., 88. o.).
Az Írországnak nyújtandó uniós pénzügyi támogatásról szóló 2011/77/EU végrehajtási határozat módosításáról szóló, 2011.
október 11-i 2011/682/EU tanácsi végrehajtási határozat (HL L 269., 2011.10.14., 31. o.).
A Portugáliának nyújtandó uniós pénzügyi támogatásról szóló 2011/344/EU végrehajtási határozat módosításáról szóló, 2011.
október 11-i 2011/683/EU tanácsi végrehajtási határozat (HL L 269., 2011.10.14., 32. o.).
Az Írországnak nyújtandó uniós pénzügyi támogatásról szóló 2011/77/EU végrehajtási határozat módosításáról szóló, 2013.
június 21-i 2013/313/EU tanácsi végrehajtási határozat (HL L 173., 2013.6.26., 40. o.).
A Portugáliának nyújtandó uniós pénzügyi támogatásról szóló 2011/344/EU végrehajtási határozat módosításáról szóló, 2013.
június 21-i 2013/323/EU tanácsi végrehajtási határozat (HL L 175., 2013.6.27., 47. o.).
Az Írországnak nyújtandó uniós pénzügyi támogatásról szóló 2011/77/EU végrehajtási határozat módosításáról szóló, 2013.
október 22-i 2013/525/EU tanácsi végrehajtási határozat (HL L 282., 2013.10.24., 71. o.).

2.

Leírás
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 122. cikkének (2) bekezdése előirányozza, hogy egy tagállam számára uniós
pénzügyi támogatás nyújtható, ha általa nem befolyásolható rendkívüli események folytán nehézségekkel küzd, vagy súlyos
nehézségek komoly veszélye áll fenn.
Az Unió által nyújtott garancia a tőkepiacokon vagy pénzintézetektől felvett kölcsönökre vonatkozik.
A 407/2010/EU tanácsi rendelet 2. cikkének (2) bekezdése szerint a tagállamoknak az ezen európai pénzügyi stabilizációs
mechanizmus keretében nyújtott hitelek és hitelkeretek felső összeghatára az uniós saját források felső határán belül kifizetési
előirányzatokra rendelkezésre álló tartalék.
Ez a jogcím határozza meg az Unió által nyújtott garanciák szerkezetét. Lehetővé teszi, hogy az adós nemteljesítése esetén a
Bizottság teljesítsen.
Annak érdekében, hogy kötelezettségeinek eleget tudjon tenni, a Bizottság igénybe veheti készpénztartalékait az adósság átmeneti
fedezésére. Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007/436/EK, Euratom határozat végrehajtásáról szóló,
2000. május 22-i 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 130., 2000.5.31., 1. o.) 12. cikke alkalmazandó.
2010. december 7-én az Unió úgy határozott, hogy hitelt bocsát Írország rendelkezésére legfeljebb 22 500 000 000 EUR
összegben, legfeljebb 7,5 éves átlagos futamidővel (HL L 30., 2011.2.4., 34. o.).
2011. május 30-án az Unió úgy határozott, hogy hitelt bocsát Portugália rendelkezésére legfeljebb 26 000 000 000 EUR
összegben (HL L 159., 2011.6.17., 88. o.).
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2011. október 11-én a Tanács úgy határozott, hogy módosítja a 2011/77/EU és a 2011/344/EU végrehajtási határozatot,
meghosszabbítva a futamidőt, és alkalmazva a kamatrés csökkentését az összes már kifizetett részletre (2011/682/EU, HL L 269.,
2011.10.14., 31. o. Írország tekintetében és 2011/683/EU, HL L 269., 2011.10.14., 32. o. oldal Portugália tekintetében).
2013. június 21-én a Tanács úgy döntött, módosítja a 2011/77/EU végrehajtási határozatot: meghosszabbítja a hitel átlagos
lejáratát és lehetőséget biztosít a részletek lejáratának Írország kérésére történő meghosszabbítására (HL L 173., 2013.6.26., 40. o.).
2013. június 21-én a Tanács úgy döntött, módosítja a 2011/77/EU végrehajtási határozatot: meghosszabbítja a hitel átlagos
lejáratát és lehetőséget biztosít a részletek lejáratának Portugália kérésére történő meghosszabbítására. Emellett meghatározta az
ország által az egyetértési megállapodásban részletezettekkel összhangban elfogadandó intézkedéseket (HL L 175., 2013.6.27., 47.
o.).
2013. október 22-én a Tanács úgy döntött, módosítja a 2011/77/EU végrehajtási határozatot: meghosszabbítja az Írországnak
nyújtott pénzügyi támogatás rendelkezésre állását (HL L 282., 2013.10.24., 71. o.).
3.

A költségvetésre gyakorolt hatás
Mivel a forrásbevonási és hitelezési műveletek azonos feltételek szerint mennek végbe, ezek csak akkor érintik a költségvetést, ha a
garanciát nemteljesítés miatt aktiválni kell. 2014. december 31-én ezen eszköz tekintetében a kintlevőségek összege
47 507 323 882 EUR volt.
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FORRÁSBEVONÁSI ÉS HITELEZÉSI MŰVELETEK – AZ UNIÓ KÖLTSÉGVETÉSE ÁLTAL GARANTÁLT FORRÁSBEVONÁSI ÉS HITELEZÉSI
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III.

A FÖLDKÖZI-TENGERI HARMADIK ORSZÁGOKNAK NYÚJTOTT MAKROSZINTŰ PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS CÉLJÁBÓL AZ
UNIÓ ÁLTAL ALÁÍRT KÖLCSÖNFELVÉTELI PROGRAMOKRA VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS GARANCIA

1.

Jogalap
A Libanonnak nyújtandó közösségi makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2007. december 10-i 2007/860/EK tanácsi
határozat (HL L 337., 2007.12.21., 111. o.).
A Jordán Hásimita Királyságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2013. december 11-i 1351/2013/EU
európai parlamenti és a tanácsi határozat (HL L 341., 2013.12.18., 4. o.).
A Tunéziai Köztársaságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2014. május 15-i 534/2014/EU európai
parlamenti és tanácsi határozat (HL L 151., 2014.5.21., 9. o.).

2.

Ismertetés
2007. december 10-én a Tanács úgy határozott, hogy európai uniós garanciát nyújt Libanonnak a hitelfelvételi és hitelnyújtási
művelethez egy hosszúlejáratú kölcsön formájában, mely legfeljebb 50 000 000 EUR lehet, a maximális futamidő tíz év. Az első
részlet, 25 000 000 EUR, 2009-ben folyósításra került.
2013. december 11-én az Európai Parlament és a Tanács úgy határozott, hogy hitel formájában 180 000 000 EUR maximális
összegű makroszintű pénzügyi támogatást bocsát Jordánia rendelkezésére 15 éves maximális futamidőre, Jordánia IMF-program
által azonosított fizetésimérleg-szükségleteinek fedezésére.
2014. május 15-én az Európai Parlament és a Tanács úgy határozott, hogy hitel formájában 300 000 000 EUR maximális összegű
makroszintű pénzügyi támogatást bocsát Tunézia rendelkezésére 15 éves maximális futamidőre, Tunézia IMF-program által
azonosított fizetésimérleg-szükségleteinek fedezésére.

3.

A költségvetésre gyakorolt hatás
A külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap létrehozásáról szóló, 1994. október 31-i 2728/94/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L
293., 1994.11.12., 1. o.) és azt követően a 480/2009/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 145., 2009.6.10., 10. o.). hatálybalépése
óta az esetleges nemteljesítéseket – a rendelkezésre álló összeg erejéig – ezen alap fedezi.
A költségvetésre gyakorolt hatás így a következőkre korlátozódik:
— évi egyszeri kifizetés az Alap részére – vagy kivételes esetben az Alap terhére – a garantált műveletek tőkeértéke 9 %-ának
megfelelő előirányzott összeg fenntartása érdekében,
— a költségvetési garancia aktiválása, az adós nemteljesítése esetén.
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IV.

A KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI HARMADIK ORSZÁGOKNAK NYÚJTOTT MAKROSZINTŰ PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS CÉLJÁBÓL
AZ UNIÓ ÁLTAL ALÁÍRT KÖLCSÖNFELVÉTELI PROGRAMOKRA VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS GARANCIA

1.

Jogalap

2.

Ismertetés

3.

A költségvetésre gyakorolt hatás
Ebben a szakaszban jelenleg nincsenek kint levő hitelek. A korábbi hiteleket teljes mértékben visszafizették.
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BIZOTTSÁG
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V.

A FÜGGETLEN ÁLLAMOK KÖZÖSSÉGE ORSZÁGAINAK ÉS MONGÓLIÁNAK NYÚJTOTT MAKROSZINTŰ PÉNZÜGYI
TÁMOGATÁS CÉLJÁBÓL AZ UNIÓ ÁLTAL ALÁÍRT KÖLCSÖNFELVÉTELI PROGRAMOKRA VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS
GARANCIA

1.

Jogalap
Az Örményországnak és Grúziának nyújtott rendkívüli pénzügyi támogatásról szóló, 1997. november 17-i 97/787/EK tanácsi
határozat (HL L 322., 1997.11.25., 37. o.).
Az Örményországnak és Grúziának nyújtott rendkívüli pénzügyi támogatásról szóló 97/787/EK határozatnak a Tádzsikisztánra
való kiterjesztése érdekében történő módosításáról szóló, 2000. március 20-i 2000/244/EK tanácsi határozat (HL L 77.,
2000.3.28., 11. o.).
Az Ukrajnának nyújtott makroszintű kiegészítő pénzügyi támogatásról szóló, 2002. július 12-i 2002/639/EK tanácsi határozat
(HL L 209., 2002.8.6., 22. o.).
Az Örményországnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2009. november 30-i 2009/890/EK tanácsi határozat
(HL L 320., 2009.12.5., 3. o.).
Az Ukrajnának nyújtott makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2010. július 7-i 388/2010/EU európai parlamenti és tanácsi
határozat (HL L 179., 2010.7.14., 1. o.).
A Grúziának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2013. augusztus 12-i 778/2013/EU európai parlamenti
és tanácsi határozat (HL L 218., 2013.8.14., 15. o.).
A Kirgiz Köztársaságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2013. október 22-i 1025/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi határozat (HL L 283., 2013.10.25., 1. o.).
Az Ukrajnának nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2014. április 14-i 2014/215/EU tanácsi határozat (HL L 111.,
2014.4.15., 85. o.).
Az Ukrajnának nyújtott makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2015. április 15-i (EU) 2015/601 európai parlamenti és tanácsi
határozat (HL L 100., 2015.4.17., 1. o.).

2.

Ismertetés
1997. november 17-én a Tanács úgy határozott, hogy európai uniós garanciát nyújt egy forrásbevonási és hitelezési műveletre
Grúzia és Örményország vonatkozásában (Grúzia esetében 142 000 000 EUR maximális tőkeösszegű hitel és Örményország
esetében 28 000 000 EUR hitel), 15 éves maximális futamidővel.
Az első, 110 000 000 EUR-s részlet 1998. július 24-én került kifizetésre Grúziának. A második részlet kifizetésére már nincs
szükség.
2000. március 20-án a Tanács úgy határozott, hogy európai uniós garanciát nyújt a Tádzsikisztánt érintő forrásbevonási és
hitelezési művelethez. A hitel maximális tőkeösszege 75 000 000 EUR, a maximális futamidő 15 év. 2001-ben 60 000 000 EUR
összegű hitel került kifizetésre. A második részlet kifizetésére már nincs szükség.
2002. július 12-én a Tanács úgy határozott, hogy 15 éves maximális futamidejű, legfeljebb 110 000 000 EUR tőkeösszegű hosszú
lejáratú hitelt bocsát Ukrajna rendelkezésére az ország fenntartható fizetési mérlegének biztosítása, a tartalékok megerősítése, és a
szükséges szerkezeti reformok végrehajtásának előmozdítása céljából.
2009. november 30-án a Tanács úgy határozott, hogy európai uniós garanciát nyújt az Örményországot érintő forrásbevonási és
hitelezési művelethez egy hosszú lejáratú hitel formájában, melynek maximális tőkeösszege 65 000 000 EUR, a maximális
futamidő 15 év. Az első részlet 26 000 000 EUR 2011-ben, a második és egyben utolsó részlet 2012-ben került folyósításra.
2010. július 7-én az Európai Parlament és a Tanács úgy határozott, hogy 15 éves maximális futamidejű, legfeljebb
500 000 000 EUR tőkeösszegű hosszú lejáratú hitelt bocsát Ukrajna rendelkezésére az ország fenntartható fizetési mérlegének
biztosítása céljából.
2013. augusztus 12-én az Európai Parlament és a Tanács úgy határozott, hogy 46 000 000 EUR maximális összegű makroszintű
pénzügyi támogatást bocsát Grúzia rendelkezésére (legfeljebb 23 000 000 EUR-t vissza nem térítendő támogatás formájában és
legfeljebb 23 000 000 EUR-t hitel formájában) 15 éves maximális futamidőre. Nem történt folyósítás.
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2013. október 22-én az Európai Parlament és a Tanács úgy határozott, hogy 30 000 000 EUR maximális összegű makroszintű
pénzügyi támogatást bocsát a Kirgiz Köztársaság rendelkezésére (legfeljebb 15 000 000 EUR-t vissza nem térítendő támogatás
formájában és legfeljebb 15 000 000 EUR-t hitel formájában) 15 éves maximális futamidőre. Nem történt folyósítás.
2014. április 14-én a Tanács úgy határozott, hogy hitel formájában 1 000 000 000 EUR maximális összegű makroszintű pénzügyi
támogatást bocsát Ukrajna rendelkezésére 15 éves maximális futamidőre, Ukrajna IMF-program által azonosított, sürgős
fizetésimérleg-szükségleteinek fedezésére. A teljes 1 000 000 000 EUR összeg 2014-ben kifizetésre került.
2015. április 15-én a Tanács úgy határozott, hogy 1 800 000 000 EUR maximális összegű, 15 éves maximális futamidejű
makroszintű pénzügyi támogatást bocsát Ukrajna rendelkezésére az ország gazdasági stabilizációjának és érdemi reformtervének
támogatása céljából. A támogatás hozzájárul Ukrajna IMF-programban meghatározott fizetésimérleg-szükségleteinek fedezéséhez.
3.

A költségvetésre gyakorolt hatás
A külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap létrehozásáról szóló, 1994. október 31-i 2728/94/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L
293., 1994.11.12., 1. o.) és azt követően a 480/2009/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 145., 2009.6.10., 10. o.). hatálybalépése
óta az esetleges nemteljesítéseket – a rendelkezésre álló összeg erejéig – ezen alap fedezi.
A költségvetésre gyakorolt hatás így a következőkre korlátozódik:
— évi egyszeri kifizetés az Alap részére – vagy kivételes esetben az Alap terhére – a garantált műveletek tőkeértéke 9 %-ának
megfelelő előirányzott összeg fenntartása érdekében,
— a költségvetési garancia aktiválása, az adós nemteljesítése esetén.
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VI.

A NYUGAT-BALKÁNI ORSZÁGOKNAK NYÚJTOTT MAKROSZINTŰ PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS CÉLJÁBÓL AZ UNIÓ ÁLTAL
ALÁÍRT KÖLCSÖNFELVÉTELI PROGRAMOKRA VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS GARANCIA

1.

Jogalap
A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak nyújtott makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 1997. július 22-i 97/471/EK
tanácsi határozat (HL L 200., 1997.7.29., 59. o.).
A Bosznia és Hercegovinának nyújtott makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 1999. május 10-i 1999/325/EK tanácsi
határozat (HL L 123., 1999.5.13., 57. o.).
A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak nyújtott kiegészítő makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 1999. november 8-i
1999/733/EK tanácsi határozat (HL L 294., 1999.11.16., 31. o.).
A Jugoszláv Szövetségi Köztársaságnak nyújtott további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2001. július 16-i 2001/549/EK
tanácsi határozat (HL L 197., 2001.7.21., 38. o.).
A Jugoszláv Szövetségi Köztársaságnak nyújtott makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2002. november 5-i 2002/882/EK
tanácsi határozat (HL L 308., 2002.11.9., 25. o.).
A Bosznia és Hercegovinának nyújtott további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2002. november 5-i 2002/883/EK
tanácsi határozat (HL L 308., 2002.11.9., 28. o.).
Az Albániának nyújtott makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2004. április 29-i 2004/580/EK tanácsi határozat
(HL L 261., 2004.8.6., 116. o.).
A Közösség által a 2001/549/EK és a 2002/882/EK határozat értelmében a Szerbia és Montenegró Államközösségnek (korábbi
nevén Jugoszláv Szövetségi Köztársaságnak) nyújtott hosszú lejáratú kölcsönök tekintetében Montenegró különálló kötelezettségének megállapításáról és Szerbia kötelezettségének ezzel arányos csökkentéséről szóló, 2008. október 2-i 2008/784/EK
tanácsi határozat (HL L 269., 2008.10.10., 8. o.).
A Bosznia-Hercegovinának nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2009. november 30-i 2009/891/EK tanácsi
határozat (HL L 320., 2009.12.5., 6. o.).
A Szerbiának nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2009. november 30-i 2009/892/EK tanácsi határozat (HL L
320., 2009.12.5., 9. o.).

2.

Ismertetés
1997. július 22-én a Tanács úgy határozott, hogy európai uniós garanciát nyújt egy hitelfelvételi és hitelnyújtási műveletre
Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság vonatkozásában (FYROM I).
A hitel maximális összege 40 000 000 EUR a tőkét illetően, a futamidő 15 év.
Az első, 25 000 000 EUR-s részletet maximum 15 évi futamidőre Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak 1997. szeptember
30-án fizették ki. Visszafizetése öt egyenlő törlesztőrészletben történik, a 11. évtől kezdődően.
A második, 15 000 000 EUR-s részletet 1998. február 13-án fizették ki. Visszafizetése öt egyenlő részletben történik, a 11. évtől
kezdődően.
1999. május 10-én a Tanács úgy határozott, hogy európai uniós garanciát nyújt egy Bosznia és Hercegovinával kapcsolatos
hitelfelvételi és hitelnyújtási művelethez, olyan hosszú lejáratú hitel formájában, amelynek maximális tőkeösszege
20 000 000 EUR, maximális futamideje 15 év (Bosznia I).
Az első, 10 000 000 EUR-s és maximum 15 éves futamidejű részletet 1999. december 21-én fizették ki Bosznia és Hercegovinának. A második, 10 000 000 EUR-s részlet kifizetésére 2001-ben került sor.
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1999. november 8-án a Tanács úgy határozott, hogy európai uniós garanciát nyújt egy hitelfelvételi és hitelnyújtási műveletre
Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság vonatkozásában, olyan hosszú lejáratú hitel formájában, amelynek maximális tőkeösszege
50 000 000 EUR, 15 éves maximális futamidővel (FYROM II).
Az első, 10 000 000 EUR-s és maximum 15 éves futamidejű részletet 2001 januárjában fizették ki Macedónia Volt Jugoszláv
Köztársaságnak; a második, 12 000 000 EUR-s részletet 2002 januárjában; a harmadik, 10 000 000 EUR-s részletet 2003
júniusában, a negyedik, 18 000 000 EUR-s részletet pedig 2003 decemberében.
2001. július 16-án a Tanács úgy határozott, hogy európai uniós garanciát nyújt egy, a Jugoszláv Szövetségi Köztársasággal
kapcsolatos hitelfelvételi és hitelnyújtási művelethez, olyan hosszú lejáratú hitel formájában, amelynek maximális tőkeösszege
225 000 000 EUR, maximális futamideje pedig 15 év (Szerbia és Montenegró I). A hitel folyósítása egy összegben történt, 2001
októberében.
2002. november 5-én a Tanács úgy határozott, hogy európai uniós garanciát nyújt egy Bosznia és Hercegovinával kapcsolatos
hitelfelvételi és hitelnyújtási művelethez, olyan hosszú lejáratú hitel formájában, amelynek maximális tőkeösszege
20 000 000 EUR, maximális futamideje 15 év (Bosznia II).
Az első, 10 000 000 EUR-s részlet maximum 15 évre 2004-ben került kifizetésre Bosznia és Hercegovinának, a második,
10 000 000 EUR-s részlet pedig 2006-ban.
2002. november 5-én a Tanács úgy határozott, hogy európai uniós garanciát nyújt egy Szerbia és Montenegróval kapcsolatos
hitelfelvételi és hitelnyújtási művelethez, olyan hosszú lejáratú hitel formájában, amelynek maximális tőkeösszege
55 000 000 EUR, maximális futamideje 15 év (Szerbia és Montenegró II).
Az első, 10 000 000 EUR-s, valamint a második, 30 000 000 EUR-s részletet (mindkettő maximális futamideje 15 év) 2003-ban
fizették ki Szerbia és Montenegrónak, a harmadik, 15 000 000 EUR-s részletet pedig 2005-ben.
Az Albániának IV folyósítandó 9 000 000 EUR, maximális 15 éves futamidőre teljes egészében folyósításra került 2006-ben.
2009. november 30-án a Tanács úgy határozott, hogy európai uniós garanciát nyújt egy Szerbiával kapcsolatos hitelfelvételi és
hitelnyújtási művelethez, olyan hosszú lejáratú hitel formájában, amelynek maximális tőkeösszege 200 000 000 EUR, maximális
futamideje nyolc év. Az első, 100 000 000 EUR-s részletet 2011-ben fizették ki.
2009. november 30-án a Tanács úgy határozott, hogy európai uniós garanciát nyújt egy Szerbiával kapcsolatos hitelfelvételi és
hitelnyújtási művelethez, olyan hosszú lejáratú hitel formájában, amelynek maximális tőkeösszege 100 000 000 EUR, maximális
futamideje tizenöt év. Mind a két 50 000 000 EUR-s részletet 2013-ban fizették ki.
3.

A költségvetésre gyakorolt hatás
A külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap létrehozásáról szóló, 1994. október 31-i 2728/94/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L
293., 1994.11.12., 1. o.) és azt követően a 480/2009/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 145., 2009.6.10., 10. o.). hatálybalépése
óta az esetleges nemteljesítéseket – a rendelkezésre álló összeg erejéig – ezen alap fedezi.
A költségvetésre gyakorolt hatás így a következőkre korlátozódik:
— évi egyszeri kifizetés az Alap részére – vagy kivételes esetben az Alap terhére – a garantált műveletek tőkeértéke 9 %-ának
megfelelő előirányzott összeg fenntartása érdekében,
— a költségvetési garancia aktiválása, az adós nemteljesítése esetén.
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VII.

KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPA, ILLETVE A FÜGGETLEN ÁLLAMOK KÖZÖSSÉGE ORSZÁGAIBAN TALÁLHATÓ ATOMERŐMŰVEK
HATÉKONYSÁGÁNAK ÉS BIZTONSÁGÁNAK FEJLESZTÉSE CÉLJÁBÓL AZ EURATOM ÁLTAL FELVETT KÖLCSÖNÖKRE
VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS GARANCIA

1.

Jogalap
Az atomerőművek finanszírozásához való hozzájárulás céljából nyújtott Euratom-kölcsönökre vonatkozó szerződéskötésnek a
Bizottság részére történő engedélyezéséről szóló, 1977. március 29-i 77/270/Euratom tanácsi határozat (HL L 88., 1977.4.6.,
9. o.).

2.

Ismertetés
A 94/179/Euratom tanácsi határozat (HL L 84., 1994.3.29., 41. o.) kibővíti a 77/207/Euratom határozattal az Euratomhitelfelvételek körét a közép- és kelet-európai országokban és a Független Államok Közösségében működő nukleáris erőművek
hatékonyságának és biztonságának javítására.
Az Euratom maximális hitelfelvételi lehetőségei a tagállamok és a harmadik országok számára továbbra is 4 000 000 000 EUR
összegben van meghatározva.
2000-ben a Bizottság jóváhagyott egy (212 500 000 EUR összegű) hitelt Kozloduy (Bulgária) javára, az utolsó részlet kifizetése
2006-ban történt. 2000-ben a Bizottság jóváhagyott egy hitelt a K2R4 projekt számára (Ukrajna), de a hitel összegét 2004-ben
83 000 000 USD-nek megfelelő euroösszegre csökkentette. A Bizottság a 2004. évi bizottsági határozat értelmében
39 000 000 EUR (első részlet) 2007-ben, 2008-ban 22 000 000 USD, 2009-ben pedig 10 335 000 USD hitelt nyújtott a
K2R4-nek. 2004-ben a Bizottság jóváhagyott egy (223 500 000 EUR összegű) hitelt Cernavoda (Románia) javára. Az első részlet
(100 000 000 EUR) és a második részlet (90 000 000 EUR) folyósítására 2005-ben, az utolsó részletére (33 500 000 EUR) 2006ban került sor.

3.

A költségvetésre gyakorolt hatás
A külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap létrehozásáról szóló, 1994. október 31-i 2728/94/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L
293., 1994.11.12., 1. o.) és azt követően a 480/2009/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 145., 2009.6.10., 10. o.). hatálybalépése
óta az esetleges nemteljesítéseket – a rendelkezésre álló összeg erejéig – ezen alap fedezi.
A költségvetésre gyakorolt hatás így a következőkre korlátozódik:
— évi egyszeri kifizetés az Alap részére – vagy kivételes esetben az Alap terhére – a garantált műveletek tőkeértéke 9 %-ának
megfelelő előirányzott összeg fenntartása érdekében,
— a költségvetési garancia aktiválása, az adós nemteljesítése esetén.
2007. január 1-jétől a Bulgária és Románia számára nyújtott hitelek nem tartoznak a külső fellépések hatálya alá (lásd a 2273/
2004/EK, Euratom rendeletet (HL L 396., 2004.12.31., 28. o.)), azokra tehát közvetlenül az Unió költségvetése, és nem az Alap
vonatkozik.
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VIII.

AZ EURÓPAI BERUHÁZÁSI BANK ÁLTAL A FÖLDKÖZI-TENGERI ORSZÁGOKNAK NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKRE VONATKOZÓ
EURÓPAI UNIÓS GARANCIA

1.

Jogalap
Az alábbi jogalapokban szereplő országok közül néhány azóta már tagállammá vált, vagy csatlakozás előtt álló országnak minősül.
Ezen túlmenően a vonatkozó jogalapok elfogadása óta az országok elnevezései is megváltozhattak.
Az 1977. március 8-i tanácsi határozat (mediterrán jegyzőkönyvek).
Az Európai Gazdasági Közösség és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság között létrejött, az együttműködési megállapodáshoz csatolt 2. jegyzőkönyv előrehozott végrehajtásáról szóló ideiglenes jegyzőkönyv elfogadásáról szóló, 1980. május 23-i
1273/80/EGK tanácsi rendelet (HL L 130., 1980.5.27., 98. o.).
Az 1982. július 19-i tanácsi határozat (a Libanon újjáépítéséhez nyújtott további rendkívüli támogatás).
Az Európai Gazdasági Közösség és a Tunéziai Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló jegyzőkönyv
elfogadásáról szóló, 1982. november 22-i 3183/82/EGK tanácsi rendelet (HL L 337., 1982.11.29., 43. o.).
Az 1984. október 9-i tanácsi határozat (a Jugoszláviára vonatkozó jegyzőkönyvön kívüli kölcsön).
Az Európai Gazdasági Közösség és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság közötti pénzügyi együttműködésről szóló
második jegyzőkönyv elfogadásáról szóló, 1987. december 21-i 87/604/EGK tanácsi határozat (HL L 389., 1987.12.31., 65. o.).
Az Európai Gazdasági Közösség és a Libanoni Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló jegyzőkönyv
megkötéséről szóló, 1987. december 21-i 88/33/EGK tanácsi határozat (HL L 22., 1988.1.27., 25. o.).
Az Európai Gazdasági Közösség és a Tunéziai Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló jegyzőkönyv
megkötéséről szóló, 1987. december 21-i 88/34/EGK tanácsi határozat (HL L 22., 1988.1.27., 33. o.).
Az Európai Gazdasági Közösség és a Marokkói Királyság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló jegyzőkönyv
megkötéséről szóló, 1988. június 30-i 88/453/EGK tanácsi határozat (HL L 224., 1988.8.13., 32. o.).
Az Európai Gazdasági Közösség és a Tunéziai Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló jegyzőkönyv
megkötéséről szóló, 1991. december 19-i 92/44/EGK tanácsi határozat (HL L 18., 1992.1.25., 34. o.).
Az Európai Gazdasági Közösség és az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló
jegyzőkönyv megkötéséről szóló, 1992. március 16-i 92/207/EGK tanácsi határozat (HL L 94., 1992.4.8., 21. o.).
Az Európai Gazdasági Közösség és a Jordániai Hásimita Királyság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló
jegyzőkönyv megkötéséről szóló, 1992. március 16-i 92/208/EGK tanácsi határozat (HL L 94., 1992.4.8., 29. o.).
Az Európai Gazdasági Közösség és a Libanoni Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló jegyzőkönyv
megkötéséről szóló, 1992. március 16-i 92/209/EGK tanácsi határozat (HL L 94., 1992.4.8., 37. o.).
Az Európai Gazdasági Közösség és Izrael Állam közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló jegyzőkönyv megkötéséről
szóló, 1992. március 16-i 92/210/EGK tanácsi határozat (HL L 94., 1992.4.8., 45. o.).
A tagsággal nem rendelkező összes mediterrán országgal folytatott pénzügyi együttműködésről szóló, 1992. június 29-i 1763/92/
EGK tanácsi rendelet (HL L 181., 1992.7.1., 5. o.), amelyet az 1488/96/EK rendelet (HL L 189., 1996.7.30., 1. o.) hatályon kívül
helyezett.
Az Európai Gazdasági Közösség és a Marokkói Királyság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló jegyzőkönyv
megkötéséről szóló, 1992. november 16-i 92/548/EGK tanácsi határozat (HL L 352., 1992.12.2., 13. o.).
Az Európai Gazdasági Közösség és a Szíriai Arab Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló jegyzőkönyv
megkötéséről szóló, 1992. november 16-i 92/549/EGK tanácsi határozat (HL L 352., 1992.12.2., 21. o.).
Az Európai Gazdasági Közösség és a Szlovén Köztársaság közötti pénzügyi együttműködésről szóló jegyzőkönyv elfogadásáról
szóló, 1993. július 19-i 93/408/EGK tanácsi határozat (HL L 189., 1993.7.29., 152. o.).
Az Európai Gazdasági Közösség és a Szíriai Arab Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló jegyzőkönyv
elfogadásáról szóló, 1994. január 24-i 94/67/EK tanácsi határozat (HL L 32., 1994.2.5., 44. o.).
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Az Európai Gazdasági Közösség és a Máltai Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló jegyzőkönyv
elfogadásáról szóló, 1995. október 30-i 95/484/EK tanácsi határozat (HL L 278., 1995.11.21., 14. o.).
Az Európai Gazdasági Közösség és a Ciprusi Köztársaság közötti pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló jegyzőkönyv
elfogadásáról szóló, 1995. október 30-i 95/485/EK tanácsi határozat (HL L 278., 1995.11.21., 22. o.).
Az Európai Beruházási Banknak a Közösségen kívüli (közép- és kelet-európai országok, mediterrán országok, latin-amerikai és
ázsiai országok, Dél-Afrika, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Bosznia és Hercegovina) projektekhez nyújtott hitelek kapcsán
felmerült veszteségek fedezésére nyújtott közösségi garanciáról szóló, 1997. április 14-i 97/256/EK tanácsi határozat (HL L 102.,
1997.4.19., 33. o.).
A Törökországban bekövetkezett földrengés által sújtott területek újjáépítésére irányuló programokra adott kölcsönökkel
kapcsolatban felmerülő veszteségek esetére az Európai Beruházási Banknak (EBB) nyújtott közösségi garanciáról szóló, 1999.
november 29-i 1999/786/EK tanácsi határozat (HL L 308., 1999.12.3., 35. o.).
Az Európai Beruházási Banknak a Közösségen kívüli (Közép- és Kelet-Európa, földközi-tengeri országok, Latin-Amerika és Ázsia,
valamint a Dél-afrikai Köztársaság) projektekhez nyújtott hitelek kapcsán felmerült veszteségek fedezésére nyújtott közösségi
garanciáról szóló, 1999. december 22-i 2000/24/EK tanácsi határozat (HL L 9., 2000.1.13., 24. o.).
A 2000/24/EK határozat módosításáról oly módon, hogy speciális akcióprogramot alakít ki az Európai Beruházási Banknál az
EK–Törökország vámunió konszolidálásának és megerősítésének támogatására szóló, 2000. december 4-i 2000/788/EK tanácsi
határozat (HL L 314., 2000.12.14., 27. o.).
A 2000/24/EK határozatnak az Európai Unió bővítésére és az európai szomszédságpolitikára figyelemmel történő módosításáról
szóló, 2004. december 22-i 2005/47/EK tanácsi határozat (HL L 21., 2005.1.25., 9. o.).
A Közösségen kívüli projektekhez adott hitelek és hitelgaranciák veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott
közösségi garanciáról szóló, 2006. december 19-i 2006/1016/EK tanácsi határozat (HL L 414., 2006.12.30., 95. o.).
A Közösségen kívüli projektekhez adott hitelek és hitelgaranciák veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott
közösségi garanciáról szóló, 2009. július 13-i 633/2009/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 190., 2009.7.22., 1. o.).
Az Unión kívüli projektekhez adott hitelek és hitelgaranciák veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott
uniós garanciáról és a 633/2009/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 1080/2011/EU európai
parlamenti és tanácsi határozat (HL L 280., 2011.10.27., 1. o.).
Az Unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási műveletek veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási
Banknak nyújtott uniós garanciáról szóló, 2014. április 16-i 466/2014/EU európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 135.,
2014.5.8., 1. o.).
2.

Uniós költségvetési garancia
Az 1977. március 8-i tanácsi határozat értelmében az Unió garantálja az Európai Beruházási Bank által nyújtott hiteleket, az Unió
pénzügyi kötelezettségvállalásának részeként a mediterrán országok viszonylatában.
Ez a határozat képezte azon garanciaszerződés alapját, amelyet az Európai Gazdasági Közösség és az Európai Beruházási Bank írt
alá 1978. október 30-án Brüsszelben és 1978. november 10-én Luxembourgban, bevezetve egy 75 %-os globális garanciát az
összes, a következő országok számára nyújtandó hitelre rendelkezésre álló előirányzatra: Málta, Tunézia, Algéria, Marokkó,
Portugália (pénzügyi jegyzőkönyv, sürgősségi segély), Törökország, Ciprus, Egyiptom, Jordánia, Szíria, Izrael, Görögország,
Jugoszlávia és Libanon.
A garanciaszerződés valamennyi új pénzügyi jegyzőkönyvre kiterjed.
A 97/256/EK határozat volt az alapja azon garanciaszerződésnek, amelyet az Európai Gazdasági Közösség és az Európai
Beruházási Bank írt alá 1997. július 25-én Brüsszelben és 1997. július 29-én Luxembourgban, a rendelkezésre álló előirányzatok
és a kapcsolódó összegek teljes összegének 70 %-ára korlátozott garancia megállapításáról.

L 48/1702

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2016.2.24.

BIZOTTSÁG
FORRÁSBEVONÁSI ÉS HITELEZÉSI MŰVELETEK – AZ UNIÓ KÖLTSÉGVETÉSE ÁLTAL GARANTÁLT FORRÁSBEVONÁSI ÉS HITELEZÉSI
MŰVELETEK (TÁJÉKOZTATÁSKÉPPEN)

Az 1999/786/EK határozat volt az alapja azon garanciaszerződésnek, amelyet az Európai Közösség és az Európai Beruházási Bank
írt alá 2000. április 18-án Brüsszelben és 2000. május 23-án Luxembourgban, a rendelkezésre álló előirányzatok és a kapcsolódó
összegek teljes összegének 65 %-ára korlátozott garancia megállapításáról.
A 2000/24/EK határozat volt az alapja azon garanciaszerződésnek, amelyet az Európai Gazdasági Közösség és az Európai
Beruházási Bank írt alá 2000. július 19-én Brüsszelben és 2000. július 24-én Luxembourgban, a rendelkezésre álló előirányzatok
és a kapcsolódó összegek teljes összegének 65 %-ára korlátozott garancia megállapításáról.
A 2005/47/EK határozat volt az alapja azon újra megállapított és módosított garanciaszerződésnek, amelyet az Európai Közösség
és az Európai Beruházási Bank írt alá 2005. augusztus 30-án Brüsszelben és 2005. szeptember 2-án Luxembourgban, a
rendelkezésre álló előirányzatok és a kapcsolódó összegek teljes összegének 65 %-ára korlátozott garancia megállapításáról.
A 2006/1016/EK határozat volt az alapja annak a garanciaszerződésnek, amelyet az Európai Közösség és az Európai Beruházási
Bank írt alá 2007. augusztus 1-jén Luxembourgban és 2007. augusztus 29-én Brüsszelben az EBB finanszírozási műveleteire
kifizetett hitelek és nyújtott garanciák összesített összegének 65 %-ára korlátozott garancia megállapításáról, levonva a visszafizetett
összegeket és hozzáadva valamennyi kapcsolódó összeget. E határozatot felváltotta a 633/2009/EK európai parlamenti és tanácsi
határozat.
Az 1080/2011/EU határozat volt az alapja annak a garanciaszerződésnek, amelyet az Európai Unió és az Európai Beruházási Bank
írt alá Luxembourgban és Brüsszelben 2011. november 22-én az EBB finanszírozási műveleteire kifizetett hitelek és nyújtott
garanciák összesített összegének 65 %-ára korlátozott garancia megállapításáról, levonva a visszafizetett összegeket és hozzáadva
valamennyi kapcsolódó összeget.
A 466/2014/EU határozat volt az alapja annak a garanciaszerződésnek, amelyet az Európai Unió és az Európai Beruházási Bank írt
alá Luxembourgban és Brüsszelben 2014. július 22-én az EBB finanszírozási műveletei tekintetében kifizetett hitelek és nyújtott
garanciák összesített összegének 65 %-ára korlátozott garancia megállapításáról, levonva a visszafizetett összegeket és hozzáadva
valamennyi kapcsolódó összeget.
3.

Ismertetés
A mediterrán harmadik országokkal kötött pénzügyi jegyzőkönyvek szerint a globális összegek meghatározásra kerültek az
Európai Beruházási Bank által saját forrásaiból nyújtandó hitelekre. Az Európai Beruházási Bank olyan célokra nyújt hitelt, amelyek
hozzájárulnak a kérdéses országok gazdasági és társadalmi fejlődéséhez (közlekedés, infrastruktúra, kikötők, vízellátás, energiatermelés és -elosztás, mezőgazdasági projektek, illetve a kis- és középvállalkozások segítése).
A Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően, a Tanács 1997. április 14-én úgy
határozott, hogy megújítja azon közösségi garanciát, amely az Európai Beruházási Bank által az alábbi földközi-tengeri országok
projektjeihez nyújtott hitelekre vonatkozik: Algéria, Ciprus, Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanon, Málta, Marokkó, Szíria, Tunézia,
Törökország, Gáza és Ciszjordánia. A garancia a rendelkezésre álló előirányzatok és a kapcsolódó összegek teljes összegének 70 %ára korlátozódik. A rendelkezésre álló előirányzatok általános felső korlátja 7 105 000 000 EUR, amiből 2 310 000 000 EUR
címzettjei a fent említett földközi-tengeri országok. A futamidő az 1997. január 31-ével kezdődő hároméves időszakra
vonatkozott (és hat hónappal volt meghosszabbítható).
Az Európai Beruházási Bank felkérést kapott arra, hogy hitelnyújtása 25 %-ának üzleti kockázatát nem állami garanciákkal fedezze.
A Tanács 1999. november 29-én úgy határozott, hogy közösségi garanciát ad az Európai Beruházási Banknak a Törökország
földrengés által sújtott területeinek újjáépítésére irányuló programokhoz nyújtott hiteleken elszenvedett veszteségek fedezésére. A
garancia a rendelkezésre álló előirányzatok és a kapcsolódó összegek teljes összegének 65 %-ára korlátozódik. A rendelkezésre álló
előirányzatok általános felső korlátja 600 000 000 EUR, és az 1999. november 29-ével kezdődő hároméves időszakra szólt (amely
maximum hat hónappal volt meghosszabbítható).
Az Európai Beruházási Bank felkérést kapott arra, hogy hitelnyújtása 30 %-ának üzleti kockázatát nem állami garanciákkal fedezze.
Amennyiben azt a piac lehetővé teszi, ezt a százalékos arányt – amikor lehetséges – növelni kell.
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1999. december 22-én a Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően a Tanács ismét úgy
határozott, hogy közösségi garanciát ad az Európai Beruházási Banknak a következő földközi-tengeri országokban végrehajtott
projektekhez nyújtott hitelekre: Algéria, Ciprus, Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanon, Málta, Marokkó, Szíria, Tunézia, Törökország,
Gáza és Ciszjordánia. A 2000/24/EK határozat értelmében valamennyi ország rendelkezésére álló előirányzatok általános felső
korlátja 19 460 000 000 EUR. A garancia a rendelkezésre álló előirányzatok és a kapcsolódó összegek teljes összegének 65 %-ára
korlátozódik. A garancia 2000. február 1-jén kezdődő és 2007. január 31-ig tartó hétéves időszakra szól. Miután ezen időszak
végére az Európai Beruházási Bank által nyújtott hitelek nem érték el a fent említett teljes összeget, ez az időszak automatikusan
meghosszabbodott hat hónappal.
2000. december 4-én a Tanács úgy határozott, hogy speciális akcióprogramot alakít ki az Európai Beruházási Banknál az
EK–Törökország vámunió konszolidálásának és megerősítésének támogatására. Ezeknek a hiteleknek az összege egy
450 000 000 EUR-s általános plafonnal korlátozva van.
A 2005/47/EK határozat Ciprus, Málta és Törökország kizárásával átalakította a földközi-tengeri megbízatást, az említett országok
pedig a délkeleti szomszéd országok megbízatás hatáskörébe kerültek.
A 2006/1016/EK határozat közösségi garanciát ad az Európai Beruházási Banknak az alábbi földközi-tengeri országokban a
Közösségen kívüli projektekhez nyújtott hiteleken és hitelgaranciákon elszenvedett veszteségek fedezésére: Algéria, Egyiptom,
Ciszjordánia és Gáza, Izrael, Jordánia, Libanon, Líbia (a támogathatóságról a Tanács határoz), Marokkó, Szíria, Tunézia. A 2006/
1016/EK határozat értelmében valamennyi ország rendelkezésére álló előirányzatok általános felső korlátja 27 800 000 000 EUR,
és a 2007. február 1-jével kezdődő és 2013. december 31-én befejeződő időszakra szól (amely maximum hat hónappal
meghosszabbítható). A közösségi garancia 65 %-ra korlátozódik.
A 2006/1016/EK határozatot felváltotta a 633/2009/EK európai parlamenti és tanácsi határozat.
Az 1080/2011/EU határozat, amely 2011. október 30-án lépett hatályba, az EBB finanszírozási műveletei keretében kifizetett
hitelek és nyújtott garanciák aggregált összegét 25 800 000 000 EUR-ról 29 484 000 000 EUR-ra emelte (2 000 000 000 EUR
éghajlat-változási műveletek finanszírozására, 1 684 000 000 EUR az EBB kockázati műveleteinek fejlesztésére).
A 466/2014/EU határozat uniós garanciát nyújt az Európai Beruházási Banknak az Unión kívüli beruházási projekteket támogató
finanszírozási műveletek veszteségeinek fedezésére (előcsatlakozási folyamatban részt vevő országok, szomszédságpolitikai
partnerországok és partnerségi országok, Ázsia és Latin-Amerika, Dél-Afrika) a 2014–2020 közötti időszakra. Az uniós
garanciával fedezett EBB-finanszírozási műveletek felső összeghatára 30 000 000 000 EUR, amely megoszlik egy maximum
27 000 000 000 EUR összegű rögzített felső összeghatárra, és egy további, 3 000 000 000 EUR-t kitevő opcionális összegre,
amelyről a félidős felülvizsgálatot követően, a rendes jogalkotási eljárás keretében születik döntés, A közösségi garancia az aggregált
kintlévőségek 65 %-ára korlátozódik.
4.

A költségvetésre gyakorolt hatás
A külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap létrehozásáról szóló, 1994. október 31-i 2728/94/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L
293., 1994.11.12., 1. o.) és azt követően a 480/2009/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 145., 2009.6.10., 10. o.).hatálybalépése
óta az esetleges nemteljesítéseket – a rendelkezésre álló összeg erejéig – ezen alap fedezi.
A költségvetésre gyakorolt hatás így a következőkre korlátozódik:
— évi egyszeri kifizetés az Alap részére – vagy kivételes esetben az Alap terhére – a garantált műveletek tőkeértéke 9 %-ának
megfelelő előirányzott összeg fenntartása érdekében,
— a költségvetési garancia aktiválása, az adós nemteljesítése esetén,
— 2 %-os kamattámogatás nyújtása bizonyos esetekben, vissza nem térítendő támogatás formájában, a pénzügyi
jegyzőkönyvekben meghatározott összegektől függően.
Az új tagállamok számára nyújtott hitelek nem tartoznak a külső fellépések hatálya alá (lásd a 2273/2004/EK, Euratom rendeletet
[HL L 396., 2004.12.31., 28. o.]), azokra tehát közvetlenül az Unió költségvetése, és nem az Alap vonatkozik.
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IX.

AZ EURÓPAI BERUHÁZÁSI BANK ÁLTAL KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPA, ILLETVE A NYUGAT-BALKÁN HARMADIK
ORSZÁGAIBAN NYÚJTOTT HITELEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS GARANCIA

1.

Jogalap
Az alábbi jogalapokban szereplő országok közül néhány azóta már tagállammá vált, vagy csatlakozás előtt álló országnak minősül.
Ezen túlmenően a vonatkozó jogalapok elfogadása óta az országok elnevezései is megváltozhattak.
Az Európai Beruházási Bank kormányzótanácsa 1989. november 29-i határozata a bank műveleteiről Magyarországon és
Lengyelországban.
A magyarországi és lengyelországi programokra adott hitelekkel kapcsolatban felmerülő veszteségek esetére az Európai Beruházási
Banknak nyújtott közösségi garanciáról szóló, 1990. február 12-i 90/62/EGK tanácsi határozat (HL L 42., 1990.2.16., 68. o.).
Az Európai Beruházási Bank által Magyarországnak és Lengyelországnak nyújtott hiteleken elszenvedett veszteségeire nyújtott
közösségi garancia nyújtásáról szóló 90/62/EGK határozat Csehszlovákiára, Bulgáriára és Romániára való kiterjesztéséről szóló,
1991. május 14-i 91/252/EGK tanácsi határozat (HL L 123., 1991.5.18., 44. o.).
A közösségi garancia nyújtásáról az Európai Beruházási Bank által Észtországnak, Lettországnak és Litvániának nyújtott hiteleken
elszenvedett veszteségeire szóló, 1993. március 15-i 93/166/EGK tanácsi határozat (HL L 69., 1993.3.20., 42. o.).
A közép- és kelet-európai országokban (Albánia, Bulgária, Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia,
Magyarország, Románia és Szlovákia) megvalósított programokra adott hitelekkel kapcsolatban felmerülő veszteségek esetére az
Európai Beruházási Banknak nyújtott közösségi garanciáról szóló, 1993. december 13-i 93/696/EK tanácsi határozat (HL L 321.,
1993.12.23., 27. o.).
Az Európai Beruházási Banknak a Közösségen kívüli (közép- és kelet-európai országok, mediterrán országok, latin-amerikai és
ázsiai országok, Dél-Afrika, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Bosznia és Hercegovina) projektekhez nyújtott hitelek kapcsán
felmerült veszteségek fedezésére nyújtott közösségi garanciáról szóló, 1997. április 14-i 97/256/EK tanácsi határozat (HL L 102.,
1997.4.19., 33. o.).
A közösségi garancia nyújtásáról az Európai Beruházási Banknak a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban folyó projektekre
nyújtott hiteleken elszenvedett veszteségeire szóló, 1998. május 19-i 98/348/EK tanácsi határozat (HL L 155., 1998.5.29., 53. o.).
A 97/256/EK határozatnak a bosznia és hercegovinai projektekre nyújtott hitelek biztosítására az Európai Beruházási Banknak
adott közösségi biztosíték kiterjesztése érdekében történő módosításáról szóló, 1998. december 14-i 98/729/EK tanácsi határozat
(HL L 346., 1998.12.22., 54. o.).
Az Európai Beruházási Banknak a Közösségen kívüli (Közép- és Kelet-Európa, földközi-tengeri országok, Latin-Amerika és Ázsia,
valamint a Dél-afrikai Köztársaság) projektekhez nyújtott hitelek kapcsán felmerült veszteségek fedezésére nyújtott közösségi
garanciáról szóló, 1999. december 22-i 2000/24/EK tanácsi határozat (HL L 9., 2000.1.13., 24. o.).
A 2000/24/EK tanácsi határozatnak a horvátországi projektekre nyújtott hitelek fedezetére az Európai Beruházási Banknak
nyújtott közösségi garanciát kiterjesztő módosításáról szóló, 2000. november 7-i 2000/688/EK tanácsi határozat (HL L 285.,
2000.11.10., 20. o.).
A 2000/24/EK határozatnak a jugoszláv szövetségi köztársaságbeli projektekre nyújtott hitelek fedezetére az Európai Beruházási
Banknak nyújtott közösségi garanciát kiterjesztő módosításáról szóló, 2001. november 6-i 2001/778/EK tanácsi határozat (HL L
292., 2001.11.9., 43. o.).
A 2000/24/EK határozatnak az Európai Unió bővítésére és az európai szomszédságpolitikára figyelemmel történő módosításáról
szóló, 2004. december 22-i 2005/47/EK tanácsi határozat (HL L 21., 2005.1.25., 9. o.).
A Közösségen kívüli projektekhez adott hitelek és hitelgaranciák veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott
közösségi garanciáról szóló, 2006. december 19-i 2006/1016/EK tanácsi határozat (HL L 414., 2006.12.30., 95. o.).
A Közösségen kívüli projektekhez adott hitelek és hitelgaranciák veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott
közösségi garanciáról szóló, 2009. július 13-i 633/2009/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 190., 2009.7.22., 1. o.).
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Az Unión kívüli projektekhez adott hitelek és hitelgaranciák veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott
uniós garanciáról és a 633/2009/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 1080/2011/EU európai
parlamenti és tanácsi határozat (HL L 280., 2011.10.27., 1. o.).
Az Unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási műveletek veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási
Banknak nyújtott uniós garanciáról szóló, 2014. április 16-i 466/2014/EU európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 135.,
2014.5.8., 1. o.).
2.

Uniós költségvetési garancia
A 90/62/EGK határozat volt az alapja annak a garanciaszerződésnek, amelyet az Európai Gazdasági Közösség és az Európai
Beruházási Bank 1990. április 24-én írt alá Brüsszelben és 1990. május 14-én Luxembourgban, a Magyarországnak és
Lengyelországnak nyújtott kölcsönöket illetően és ennek a szerződésnek a Csehszlovákiára, Romániára és Bulgáriára való
kiterjesztésének, amelyet 1991. július 31-én írtak alá Brüsszelben és Luxembourgban.
Ez a garanciaszerződés volt a tárgya annak az eszköznek, amelynek aláírására 1993. január 19-én került sor Brüsszelben és 1993.
február 4-én Luxembourgban, hogy 1993. január 1-jétől a Csehszlovák Szövetségi Köztársaságot a Cseh Köztársaság és a Szlovák
Köztársaság váltsa fel.
A 93/696/EK határozat volt az alapja annak a garanciaszerződésnek, amelyet az Európai Közösség és az Európai Beruházási Bank
1994. július 22-én írt alá Brüsszelben és 1994. augusztus 12-én Luxembourgban.
A 97/256/EK határozat volt az alapja annak a garanciaszerződésnek, amelyet az Európai Közösség és az Európai Beruházási Bank
1997. július 25-én írt alá Brüsszelben és 1997. július 29-én Luxembourgban.
A 98/348/EK határozat és a 98/729/EK határozat az alapja azon garanciaszerződésnek, amelyet az Európai Közösség és az Európai
Beruházási Bank írt alá 1997. július 25-én Brüsszelben és 1997. július 29-én Luxembourgban.
A 2000/24/EK határozat az alapja azon garanciaszerződésnek, amelyet az Európai Közösség és az Európai Beruházási Bank írt alá
2000. július 19-én Brüsszelben és 2000. július 24-én Luxembourgban.
A 2005/47/EK határozat az alapja azon újra megállapított és módosított garanciaszerződésnek, amelyet az Európai Közösség és az
Európai Beruházási Bank írt alá 2005. augusztus 30-án Brüsszelben és 2005. szeptember 2-án Luxembourgban, a rendelkezésre
álló előirányzatok és a kapcsolódó összegek teljes összegének 65 %-ára korlátozott garancia megállapításáról.
A 2006/1016/EK határozat az alapja azon garanciaszerződésnek, amelyet az Európai Közösség és az Európai Beruházási Bank írt
alá Luxembourgban 2007. augusztus 1-jén és Brüsszelben 2007. augusztus 29-én, az EBB finanszírozási műveletei tekintetében
kifizetett hitelek és nyújtott garanciák aggregált összegének 65 %-ára korlátozott garancia megállapításáról, levonva a visszafizetett
összegeket és hozzáadva valamennyi kapcsolódó összeget. E határozatot felváltotta a 633/2009/EK európai parlamenti és tanácsi
határozat.
Az 1080/2011/EU határozat az alapja annak a garanciaszerződésnek, amelyet az Európai Unió és az Európai Beruházási Bank írt
alá Luxembourgban és Brüsszelben 2011. november 22-én az EBB finanszírozási műveleteire kifizetett hitelek és nyújtott
garanciák összesített összegének 65 %-ára korlátozott garancia megállapításáról, levonva a visszafizetett összegeket és hozzáadva
valamennyi kapcsolódó összeget.
A 466/2014/EU határozat az alapja annak a garanciaszerződésnek, amelyet az Európai Unió és az Európai Beruházási Bank írt alá
Luxembourgban és Brüsszelben 2014. július 22-én az EBB finanszírozási műveletei tekintetében kifizetett hitelek és nyújtott
garanciák összesített összegének 65 %-ára korlátozott garancia megállapításáról, levonva a visszafizetett összegeket és hozzáadva
valamennyi kapcsolódó összeget.

3.

Ismertetés
A Tanács 1989. október 9-i felhívására reagálva, az Európai Beruházási Bank kormányzótanácsa 1989. november 29-én
elhatározta, hogy felhatalmazza a bankot, hogy saját forrásaiból hiteleket nyújtson a Magyarországon és Lengyelországban
megvalósuló beruházási projektek finanszírozásához, amelyek teljes összege nem haladhatja meg az 1 000 000 000 EUR-t. Ezek
a hitelek olyan beruházási projektek finanszírozását szolgálják, amelyek megfelelnek a Bank által saját forrásaiból folyósított
kölcsönök szokásos feltételeinek.
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1991. május 14-én és 1993. március 15-én a Tanács, a Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlamenttel folytatott
konzultációt követően úgy határozott, hogy ezt a garanciát ki kell terjeszteni az Európai Beruházási Bank által folyósított minden
olyan hitelre, amelyet közép- és kelet-európai országoknak nyújtott (Csehszlovákiának, Bulgáriának és Romániának), kétéves
időtartamra, 700 000 000 EUR maximumig.
1993. december 13-án a Tanács, a Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően úgy
határozott, hogy megújítja három évre a közösségi garanciát, 3 000 000 000 EUR értékben, az Európai Beruházási Bank által
Lengyelországban, Magyarországon, a Cseh Köztársaságban, Szlovákiában, Romániában, Bulgáriában, Észtországban, Lettországban, Litvániában és Albániában megvalósuló projektekhez nyújtott hitelekre.
A költségvetési garancia az adósságszolgálat valamennyi aspektusára vonatkozik (a tőke visszafizetése, kamat, kapcsolódó
költségek) ezekkel a hitelekkel kapcsolatban.
A Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően a Tanács 1997. április 14-én úgy
határozott, hogy megújítja az Európai Beruházási Banknak az Albániában, Bulgáriában, a Cseh Köztársaságban, Észtországban,
Magyarországon, Lettországban, Litvániában, Lengyelországban, Romániában, Szlovákiában és Szlovéniában megvalósuló projektekhez nyújtott hitelekre adott közösségi garanciát. A garancia a rendelkezésre álló előirányzatok és a kapcsolódó összegek teljes
összegének 70 %-ára korlátozódik. A rendelkezésre álló előirányzatok általános felső határa 7 105 000 000 EUR, amiből
3 520 000 000 EUR címzettjei a fent említett közép- és kelet-európai országok. A garancia időtartama három év, amely 1997.
január 31-ével kezdődik. Miután ezen időszak lejártával az Európai Beruházási Bank által nyújtott hitelek nem érték el a fent
meghatározott teljes összeget, a fenti időszak automatikusan meghosszabbodott hat hónappal.
A Tanács 1998. május 19-én úgy határozott, hogy közösségi garanciát ad az Európai Beruházási Banknak a Macedónia Volt
Jugoszláv Köztársaságban megvalósuló projektekhez nyújtott hiteleken elszenvedett veszteségekre. A garancia a rendelkezésre álló
előirányzatok és a kapcsolódó összegek teljes összegének 70 %-ára korlátozódik. A rendelkezésre álló előirányzatok általános felső
határa 150 000 000 EUR, időtartama két év, 1998. január 1-jei kezdettel. Miután ezen időszak lejártával az Európai Beruházási
Bank által nyújtott hitelek nem érték el a fent meghatározott teljes összeget, a fenti időszak automatikusan meghosszabbodott hat
hónappal.
A Tanács 1998. december 14-én úgy határozott, hogy az Európai Beruházási Bank által Bosznia és Hercegovinában megvalósuló
projektekhez nyújtott hitelekre való kiterjesztés érdekében módosítja a 97/256/EK határozatot. A garancia a rendelkezésre álló
előirányzatok és a kapcsolódó összegek teljes összegének 70 %-ára korlátozódik. A rendelkezésre álló előirányzatok általános felső
határa 100 000 000 EUR, időtartama két év, 1998. december 22-i kezdettel. Miután ezen időszak lejártával az Európai Beruházási
Bank által nyújtott hitelek nem érték el a fent meghatározott teljes összeget, a fenti időszak automatikusan meghosszabbodott hat
hónappal.
Az Európai Beruházási Bank felkérést kapott arra, hogy a hitelnyújtásához kapcsolódó üzleti kockázat 25 %-át nem állami
garanciákkal fedezze.
A Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően a Tanács 1999. december 22-én úgy
határozott, hogy megújítja az Európai Beruházási Banknak az Albániában, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban, Bosznia és
Hercegovinában, Bulgáriában, a Cseh Köztársaságban, Észtországban, Magyarországon, Lettországban, Litvániában, Lengyelországban, Romániában, Szlovákiában és Szlovéniában megvalósuló projektekhez nyújtott hitelekre adott közösségi garanciát. A
2000/24/EK határozat értelmében valamennyi ország rendelkezésére álló előirányzatok általános felső határa
19 460 000 000 EUR. A garancia a rendelkezésre álló előirányzatok és a kapcsolódó összegek teljes összegének 65 %-ára
korlátozódik. A garancia időtartama hét év, amely 2000. február 1-jével kezdődik és 2007. január 31-ével ér véget. Miután ezen
időszak lejártával az Európai Beruházási Bank által nyújtott hitelek nem érték el a fent meghatározott teljes összeget, a fenti időszak
automatikusan meghosszabbodott hat hónappal.
Az Európai Beruházási Bank felkérést kapott arra, hogy a hitelnyújtásához kapcsolódó üzleti kockázat 30 %-át nem állami
garanciákkal fedezze. Amennyiben azt a piac lehetővé teszi, ezt a százalékos arányt – amikor lehetséges – növelni kell.
2000. november 7-én a Tanács úgy határozott, hogy kiterjeszti a közösségi garanciát az Európai Beruházási Bank által a
Horvátországban megvalósuló projektekhez nyújtott hitelekre.
2000. november 6-án a Tanács úgy határozott, hogy a Közösség által az Európai Beruházási Banknak adott garanciát kiterjeszti a
Jugoszláv Szövetségi Köztársaságban megvalósuló projektekhez nyújtott hitelekre.
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A 2005/47/EK határozat Ciprus, Málta és Törökország kizárásával átalakította a földközi-tengeri megbízatást, az említett országok
pedig a délkeleti megbízatás hatáskörébe kerültek.
A 2006/1016/EK határozat közösségi garanciát ad az Európai Beruházási Banknak az alábbi tagjelölt országokban megvalósuló
Közösségen kívüli projektekhez nyújtott hiteleken és hitelgaranciákon elszenvedett veszteségek fedezésére: Horvátország, Törökország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság és a lehetséges tagjelöltek: Albánia, Bosznia és Hercegovina, Montenegró, Szerbia,
Koszovó. A 2006/1016/EK határozat értelmében valamennyi ország rendelkezésére álló előirányzatok általános felső határa
27 800 000 000 EUR, és a 2007. február 1-jével kezdődő és 2013. december 31-én befejeződő időszakra szól (amely maximum
hat hónappal meghosszabbítható). A közösségi garancia 65 %-ra korlátozódik. E határozatot felváltotta a 633/2009/EK európai
parlamenti és tanácsi határozat.
Az 1080/2011/EU határozat, amely 2011. október 30-án lépett hatályba, az EBB finanszírozási műveletei keretében kifizetett
hitelek és nyújtott garanciák aggregált összegét 25 800 000 000 EUR-ról 29 484 000 000 EUR-ra emelte (2 000 000 000 EUR
éghajlat-változási műveletek finanszírozására, 1 684 000 000 EUR az EBB kockázati műveleteinek fejlesztésére).
A 466/2014/EU határozat uniós garanciát nyújt az EBB számára az Unión kívüli (a csatlakozás előtt álló országokban, a
szomszédos és partnerségi országokban, Ázsiában és Latin-Amerikában, Dél-Afrikában végrehajtott) beruházási projekteket
támogató finanszírozási műveletek veszteségeinek fedezésére a 2014 és 2020 közötti időszakban. Az uniós garanciával fedezett
EBB-finanszírozási műveletek felső határa 30 000 000 000 EUR, amely egy maximum 27 000 000 000 EUR összegű rögzített
felső határra, és egy további, 3 000 000 000 EUR-t kitevő opcionális összegre oszlik, amelyről a félidős felülvizsgálatot követően, a
rendes jogalkotási eljárás keretében születik döntés. Az uniós garancia a kint levő teljes összeg 65 %-ára korlátozódik.
4.

A költségvetésre gyakorolt hatás
A külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap létrehozásáról szóló, 1994. október 31-i 2728/94/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L
293., 1994.11.12., 1. o.) és azt követően a 480/2009/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 145., 2009.6.10., 10. o.).hatálybalépése
óta az esetleges nemteljesítéseket – a rendelkezésre álló összeg erejéig – ezen alap fedezi.
A költségvetésre gyakorolt hatás így a következőkre korlátozódik:
— évi egyszeri kifizetés az Alap részére – vagy kivételes esetben az Alap terhére – a garantált műveletek tőkeértéke 9 %-ának
megfelelő előirányzott összeg fenntartása érdekében,
— a költségvetési garancia aktiválása, az adós nemteljesítése esetén.
Az új tagállamok számára nyújtott hitelek nem tartoznak a külső fellépések hatálya alá (lásd a 2273/2004/EK, Euratom rendeletet
[HL L 396., 2004.12.31., 28. o.]), azokra tehát közvetlenül az Unió költségvetése, és nem az Alap vonatkozik.
Az 1080/2011/EU határozat, amely 2011. október 30-án lépett hatályba, az EBB finanszírozási műveletei keretében kifizetett
hitelek és nyújtott garanciák aggregált összegét 25 800 000 000 EUR-ról 29 484 000 000 EUR-ra emelte (2 000 000 000 EUR
éghajlat-változási műveletek finanszírozására, 1 684 000 000 EUR az EBB kockázati műveleteinek fejlesztésére).
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X.

AZ EURÓPAI BERUHÁZÁSI BANKNAK AZ EGYES ÁZSIAI ÉS LATIN-AMERIKAI ORSZÁGOKBAN MEGVALÓSULÓ
PROJEKTEKHEZ NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKÖN ELSZENVEDETT VESZTESÉGEK FEDEZÉSÉRE ADOTT EURÓPAI UNIÓS
GARANCIA

1.

Jogalap
Egyes harmadik országokbeli, közös érdekű programokra adott kölcsönökkel kapcsolatban felmerülő veszteségek esetére az
Európai Beruházási Banknak nyújtott közösségi garanciáról szóló, 1993. február 15-i 93/115/EGK tanácsi határozat (HL L 45.,
1993.2.23., 27. o.).
A Közösséggel együttműködési megállapodást kötött latin-amerikai és ázsiai országokban (Argentína, Bolívia, Brazília, Chile,
Kolumbia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexikó, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Salvador, Uruguay, Venezuela,
Banglades, Brunei, Kína, India, Indonézia, Makaó, Malajzia, Pakisztán, Fülöp-szigetek, Szingapúr, Srí Lanka, Thaiföld és Vietnam)
megvalósított közös érdekű programokra adott hitelek kapcsán felmerült veszteségek esetére az Európai Beruházási Banknak
nyújtott közösségi garanciáról szóló, 1996. december 12-i 96/723/EK tanácsi határozat (HL L 329., 1996.12.19., 45. o.).
Az Európai Beruházási Banknak a Közösségen kívüli (közép- és kelet-európai országok, mediterrán országok, latin-amerikai és
ázsiai országok, Dél-Afrika, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Bosznia és Hercegovina) projektekhez nyújtott hitelek kapcsán
felmerült veszteségek fedezésére nyújtott közösségi garanciáról szóló, 1997. április 14-i 97/256/EK tanácsi határozat (HL L 102.,
1997.4.19., 33. o.).
Az Európai Beruházási Banknak a Közösségen kívüli (Közép- és Kelet-Európa, földközi-tengeri országok, Latin-Amerika és Ázsia,
valamint a Dél-afrikai Köztársaság) projektekhez nyújtott hitelek kapcsán felmerült veszteségek fedezésére nyújtott közösségi
garanciáról szóló, 1999. december 22-i 2000/24/EK tanácsi határozat (HL L 9., 2000.1.13., 24. o.).
A 2000/24/EK határozatnak az Európai Unió bővítésére és az európai szomszédságpolitikára figyelemmel történő módosításáról
szóló, 2004. december 22-i 2005/47/EK tanácsi határozat (HL L 21., 2005.1.25., 9. o.).
A Közösségen kívüli projektekhez adott hitelek és hitelgaranciák veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott
közösségi garanciáról szóló, 2006. december 19-i 2006/1016/EK tanácsi határozat (HL L 414., 2006.12.30., 95. o.)..
A Közösségen kívüli projektekhez adott hitelek és hitelgaranciák veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott
közösségi garanciáról szóló, 2009. július 13-i 633/2009/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 190., 2009.7.22., 1. o.).
Az Unión kívüli projektekhez adott hitelek és hitelgaranciák veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott
uniós garanciáról és a 633/2009/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 1080/2011/EU európai
parlamenti és tanácsi határozat (HL L 280., 2011.10.27., 1. o.).
Az Unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási műveletek veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási
Banknak nyújtott uniós garanciáról szóló, 2014. április 16-i 466/2014/EU európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 135.,
2014.5.8., 1. o.).

2.

Uniós költségvetési garancia
A 93/115/EGK határozat az alapja azon garanciaszerződésnek, amelyet az Európai Gazdasági Közösség és az Európai Beruházási
Bank írt alá 1993. november 4-én Brüsszelben és 1993. november 17-én Luxembourgban.
A 96/723/EK határozat az alapja azon garanciaszerződésnek, amelyet az Európai Gazdasági Közösség és az Európai Beruházási
Bank írt alá 1997. március 18-án Brüsszelben és 1997. március 26-án Luxembourgban.
A 97/256/EK határozat az alapja azon garanciaszerződésnek, amelyet az Európai Gazdasági Közösség és az Európai Beruházási
Bank írt alá 1997. július 25-én Brüsszelben és 1997. július 29-én Luxembourgban.
A 2000/24/EK határozat az alapja azon garanciaszerződésnek, amelyet az Európai Gazdasági Közösség és az Európai Beruházási
Bank írt alá 2000. július 19-én Brüsszelben és 2000. július 24-én Luxembourgban.
A 2005/47/EK határozat az alapja azon újra megállapított és módosított garanciaszerződésnek, amelyet az Európai Közösség és az
Európai Beruházási Bank írt alá 2005. augusztus 30-án Brüsszelben és 2005. szeptember 2-án Luxembourgban, a rendelkezésre
álló előirányzatok és a kapcsolódó összegek teljes összegének 65 %-ára korlátozott garancia megállapításáról.
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A 2006/1016/EK határozat az alapja azon garanciaszerződésnek, amelyet az Európai Közösség és az Európai Beruházási Bank írt
alá Luxembourgban 2007. augusztus 1-jén és Brüsszelben 2007. augusztus 29-én, az EBB finanszírozási műveletei tekintetében
kifizetett hitelek és nyújtott garanciák összesített összegének 65 %-ára korlátozott garancia megállapításáról, levonva a visszafizetett
összegeket és valamennyi kapcsolódó összeget. E határozatot felváltotta a 633/2009/EK európai parlamenti és tanácsi határozat.
Az 1080/2011/EU határozat az alapja annak a garanciaszerződésnek, amelyet az Európai Unió és az Európai Beruházási Bank írt
alá Luxembourgban és Brüsszelben 2011. november 22-én az EBB finanszírozási műveleteire kifizetett hitelek és nyújtott
garanciák összesített összegének 65 %-ára korlátozott garancia megállapításáról, levonva a visszafizetett összegeket és hozzáadva
valamennyi kapcsolódó összeget.
A 466/2014/EU határozat az alapja annak a garanciaszerződésnek, amelyet az Európai Unió és az Európai Beruházási Bank írt alá
Luxembourgban és Brüsszelben 2014. július 22-én az EBB finanszírozási műveletei tekintetében kifizetett hitelek és nyújtott
garanciák összesített összegének 65 %-ára korlátozott garancia megállapításáról, levonva a visszafizetett összegeket és hozzáadva
valamennyi kapcsolódó összeget.
3.

Ismertetés
A 93/115/EGK határozatnak megfelelően az Unió eseti alapon garantálja az Európai Beruházási Bank által olyan harmadik
országokban nyújtott hiteleket, amelyekkel az Európai Unió együttműködési megállapodást kötött.
A 93/115/EGK határozat a felső határt évi 250 000 000 EUR-ban állapította meg, hároméves időszakra.
1996. december 12-én a Tanács az EBB-nek 100 %-os közösségi garanciát adott az egyes – a Közösséggel együttműködési
megállapodást kötött – harmadik országokban (ázsiai és latin-amerikai fejlődő országokban) megvalósuló, kölcsönös érdekű
projektekhez nyújtott hiteleire. A garancia általános felső határa 275 000 000 EUR, 1996-ra vonatkozik (hat hónapos meghosszabbítási lehetőséggel).
A Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően a Tanács 1997. április 14-én úgy
határozott, hogy megújítja az Európai Beruházási Banknak a következő ázsiai és latin-amerikai országokban megvalósuló
projektekhez nyújtott hitelekre adott közösségi garanciát: Argentína, Bolívia, Brazília, Chile, Kolumbia, Costa Rica, Ecuador,
Guatemala, Honduras, Mexikó, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Salvador, Uruguay, Venezuela, Banglades, Brunei, Kína, India,
Indonézia, Makaó, Malajzia, Mongólia, Pakisztán, Fülöp-szigetek, Szingapúr, Srí Lanka, Thaiföld és Vietnam. A garancia a
rendelkezésre álló előirányzatok és a kapcsolódó összegek teljes összegének 70 %-ára korlátozódik. A rendelkezésre álló
előirányzatok általános felső határa 7 105 000 000 EUR, amiből 900 000 000 EUR címzettjei a fent említett ázsiai és latinamerikai országok. A futamidő az 1997. január 31-vel kezdődő hároméves időszakra vonatkozott (és hat hónappal volt
meghosszabbítható).
Az Európai Beruházási Bank felkérést kapott arra, hogy a hitelnyújtásához kapcsolódó üzleti kockázat 25 %-át nem állami
garanciákkal fedezze.
A Tanács 1999. december 22-én úgy határozott, hogy megújítja az Európai Beruházási Banknak a következő ázsiai és latinamerikai országokban megvalósuló projektekhez nyújtott hitelekre adott közösségi garanciát: Argentína, Bolívia, Brazília, Chile,
Kolumbia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexikó, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Salvador, Uruguay, Venezuela,
Banglades, Brunei, Kína, India, Indonézia, Laosz, Makaó, Malajzia, Mongólia, Nepál, Pakisztán, Fülöp-szigetek, Szingapúr, DélKorea, Srí Lanka, Thaiföld, Vietnam és Jemen. A garancia a rendelkezésre álló előirányzatok és a kapcsolódó összegek teljes
összegének 65 %-ára korlátozódik. A 2000/24/EK határozat értelmében valamennyi ország számára rendelkezésre álló
előirányzatok általános felső határa 19 460 000 000 EUR, időtartama hét év, amely 2000. február 1-jén kezdődik és 2007.
január 31-én ér véget. Miután ezen időszak lejártával az Európai Beruházási Bank által nyújtott hitelek nem érték el a fent
meghatározott teljes összeget, a fenti időszak automatikusan meghosszabbodott hat hónappal.
Az Európai Beruházási Bank felkérést kapott arra, hogy a hitelnyújtásához kapcsolódó üzleti kockázat 30 %-át nem állami
garanciákkal fedezze. Amennyiben azt a piac lehetővé teszi, ezt a százalékos arányt – amikor lehetséges – növelni kell.
A 2005/47/EK határozat volt az alapja azon újra megállapított és módosított garanciaszerződésnek, amelyet az Európai Közösség
és az Európai Beruházási Bank írt alá 2005. augusztus 30-án Brüsszelben és 2005. szeptember 2-án Luxembourgban, a
rendelkezésre álló előirányzatok és a kapcsolódó összegek teljes összegének 65 %-ára korlátozott garancia megállapításáról.
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A 2006/1016/EK határozat közösségi garanciát ad az Európai Beruházási Banknak a Közösségen kívüli alábbi latin-amerikai
országokban megvalósuló projektekhez nyújtott hiteleken és hitelgaranciákon elszenvedett veszteségek fedezésére: Argentína,
Bolívia, Brazília, Chile, Kolumbia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexikó, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Salvador,
Uruguay, Venezuela, és az alábbi ázsiai országokban: Afganisztán*, Banglades, Bhután*, Brunei, Kambodzsa*, Kína, India,
Indonézia, Irak*, Dél-Korea, Laosz, Malajzia, Maldív-szigetek, Mongólia, Nepál, Pakisztán, Fülöp-szigetek, Szingapúr, Srí Lanka,
Tajvan*, Thaiföld, Vietnam, Jemen és az alábbi közép-ázsiai országokban: Kazahsztán*, Kirgizisztán*, Türkmenisztán*,
Üzbegisztán* (*: a támogathatóságról a Tanács határoz). A 2006/1016/EK határozat értelmében valamennyi ország rendelkezésére
álló előirányzatok általános felső határa 27 800 000 000 EUR, és a 2007. február 1-jével kezdődő és 2013. december 31-én
befejeződő időszakra szól (amely maximum hat hónappal meghosszabbítható). A közösségi garancia 65 %-ra korlátozódik. E
határozatot felváltotta a 633/2009/EK európai parlamenti és tanácsi határozat.
Az 1080/2011/EU határozat, amely 2011. október 30-án lépett hatályba, az EBB finanszírozási műveletei keretében kifizetett
hitelek és nyújtott garanciák aggregált összegét 25 800 000 000 EUR-ról 29 484 000 000 EUR-ra emelte (2 000 000 000 EUR
éghajlat-változási műveletek finanszírozására, 1 684 000 000 EUR az EBB kockázati műveleteinek fejlesztésére).
A 466/2014/EU határozat uniós garanciát nyújt az EBB számára az Unión kívüli (a csatlakozás előtt álló országokban, a
szomszédos és partnerségi országokban, Ázsiában és Latin-Amerikában, Dél-Afrikában végrehajtott) beruházási projekteket
támogató finanszírozási műveletek veszteségeinek fedezésére a 2014 és 2020 közötti időszakban. Az uniós garanciával fedezett
EBB-finanszírozási műveletek felső határa 30 000 000 000 EUR, amely egy maximum 27 000 000 000 EUR összegű rögzített
felső határra, és egy további, 3 000 000 000 EUR-t kitevő opcionális összegre oszlik, amelyről a félidős felülvizsgálatot követően, a
rendes jogalkotási eljárás keretében születik döntés. Az uniós garancia a kint levő teljes összeg 65 %-ára korlátozódik.
4.

A költségvetésre gyakorolt hatás
A külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap létrehozásáról szóló, 1994. október 31-i 2728/94/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L
293., 1994.11.12., 1. o.) és azt követően a 480/2009/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 145., 2009.6.10., 10. o.) .hatálybalépése
óta az esetleges nemteljesítéseket – a rendelkezésre álló összeg erejéig – ezen alap fedezi.
A költségvetésre gyakorolt hatás így a következőkre korlátozódik:
— évi egyszeri kifizetés az Alap részére – vagy kivételes esetben az Alap terhére – a garantált műveletek tőkeértéke 9 %-ának
megfelelő előirányzott összeg fenntartása érdekében,
— a költségvetési garancia aktiválása, az adós nemteljesítése esetén.
Az 1080/2011/EU határozat, amely 2011. október 30-án lépett hatályba, az EBB finanszírozási műveletei keretében kifizetett
hitelek és nyújtott garanciák aggregált összegét 25 800 000 000 EUR-ról 29 484 000 000 EUR-ra emelte (2 000 000 000 EUR
éghajlat-változási műveletek finanszírozására, 1 684 000 000 EUR az EBB kockázati műveleteinek fejlesztésére).
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XI.

AZ EURÓPAI BERUHÁZÁSI BANKNAK AZ OROSZORSZÁGBAN, FEHÉROROSZORSZÁGBAN, MOLDOVÁBAN ÉS
UKRAJNÁBAN MEGVALÓSULÓ PROJEKTEKHEZ NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKÖN ELSZENVEDETT VESZTESÉGEK FEDEZÉSÉRE
ADOTT EURÓPAI UNIÓS GARANCIA

1.

Jogalap
Az Északi Dimenzió keretében, az Oroszország balti-tengeri medencéjében kijelölt környezeti projektekhez egy speciális hitelakció
keretében nyújtott hitelek veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott közösségi garanciáról szóló, 2001.
november 6-i 2001/777/EK tanácsi határozat (HL L 292., 2001.11.9., 41. o.).
Az Európai Beruházási Bank számára az Oroszországban, Ukrajnában, Moldovában és Fehéroroszországban megvalósuló bizonyos
típusú projektekhez nyújtott hitelekkel kapcsolatos veszteségekre nyújtott közösségi garancia megadásáról szóló, 2004. december
22-i 2005/48/EK tanácsi határozat (HL L 21., 2005.1.25., 11. o.). A 2006. december 31-i állapotnak megfelelően és a C(2005)
1499 bizottsági határozatnak megfelelően csak Oroszország és Ukrajna minősül a 2005/48/EK tanácsi határozat szerint támogathatónak.
A Közösségen kívüli projektekhez adott hitelek és hitelgaranciák veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott
közösségi garanciáról szóló, 2006. december 19-i 2006/1016/EK tanácsi határozat (HL L 414., 2006.12.30., 95. o.).
A Közösségen kívüli projektekhez adott hitelek és hitelgaranciák veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott
közösségi garanciáról szóló, 2009. július 13-i 633/2009/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 190., 2009.7.22., 1. o.).
Az Unión kívüli projektekhez adott hitelek és hitelgaranciák veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott
uniós garanciáról és a 633/2009/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 1080/2011/EU európai
parlamenti és tanácsi határozat (HL L 280., 2011.10.27., 1. o.).
Az Unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási műveletek veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási
Banknak nyújtott uniós garanciáról szóló, 2014. április 16-i 466/2014/EU európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 135.,
2014.5.8., 1. o.).

2.

Uniós költségvetési garancia
A 2001/777/EK határozat az alapja azon garanciaszerződésnek, amelyet az Európai Gazdasági Közösség és az Európai Beruházási
Bank írt alá 2002. május 6-án Brüsszelben és 2002. május 7-én Luxembourgban.
A 2005/48/EK határozat az alapja azon garanciaszerződésnek, amelyet az Európai Gazdasági Közösség és az Európai Beruházási
Bank írt alá 2005. december 21-én Brüsszelben és 2005. december 9-én Luxembourgban.
A 2006/1016/EK határozat az alapja azon garanciaszerződésnek, amelyet az Európai Közösség és az Európai Beruházási Bank írt
alá Luxembourgban 2007. augusztus 1-jén és Brüsszelben 2007. augusztus 29-én, az EBB finanszírozási műveletei tekintetében
kifizetett hitelek és nyújtott garanciák aggregált összegének 65 %-ára korlátozott garancia megállapításáról, levonva a visszafizetett
összegeket és hozzáadva valamennyi kapcsolódó összeget. E határozatot felváltotta a 633/2009/EK európai parlamenti és tanácsi
határozat.
Az 1080/2011/EU határozat az alapja annak a garanciaszerződésnek, amelyet az Európai Unió és az Európai Beruházási Bank írt
alá Luxembourgban és Brüsszelben 2011. november 22-én az EBB finanszírozási műveleteire kifizetett hitelek és nyújtott
garanciák összesített összegének 65 %-ára korlátozott garancia megállapításáról, levonva a visszafizetett összegeket és hozzáadva
valamennyi kapcsolódó összeget.
A 466/2014/EU határozat az alapja annak a garanciaszerződésnek, amelyet az Európai Unió és az Európai Beruházási Bank írt alá
Luxembourgban és Brüsszelben 2014. július 22-én az EBB finanszírozási műveletei tekintetében kifizetett hitelek és nyújtott
garanciák összesített összegének 65 %-ára korlátozott garancia megállapításáról, levonva a visszafizetett összegeket és hozzáadva
valamennyi kapcsolódó összeget.

3.

Ismertetés
2001. november 6-án a Tanács úgy határozott, hogy közösségi garanciát ad az Európai Beruházási Banknak az Északi Dimenzió
keretében, az Oroszország balti-tengeri medencéjében kijelölt környezeti projektekhez egy speciális hitelakció keretében nyújtott
hitelek veszteségeinek fedezésére. A hitelek általános felső határa 100 000 000 EUR. Az EBB kivételes, 100 %-os közösségi
garanciában részesül.
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2004. december 22-én a Tanács úgy határozott, hogy közösségi garanciát ad az Európai Beruházási Banknak az Oroszországban,
Ukrajnában, Moldovában és Fehéroroszországban megvalósuló bizonyos típusú projektekhez nyújtott hitelekkel kapcsolatos
veszteségek fedezésére. A hitelek felső határa 500 000 000 EUR. Az EBB kivételes, 100 %-os közösségi garanciában részesül.
A 2005/48/EK határozat alapján az Európai Közösség és az Európai Beruházási Bank között egy 100 %-os garanciát adó
garanciavállalási szerződés jött létre, amelyet 2005. december 21-én Brüsszelben és 2005. december 9-én Luxembourgban írtak
alá.
A 2006/1016/EK határozat közösségi garanciát ad az Európai Beruházási Banknak a Közösségen kívüli projektekhez nyújtott
hiteleken és hitelgaranciákon elszenvedett veszteségek fedezésére az alábbi kelet-európai országokban: Moldova, Ukrajna,
Fehéroroszország (a támogathatóságról a Tanács határoz); az alábbi dél-kaukázusi országokban: Örményország, Azerbajdzsán,
Grúzia és Oroszország. A 2006/1016/EK határozat értelmében valamennyi ország rendelkezésére álló előirányzatok általános felső
határa 27 800 000 000 EUR, és a 2007. február 1-jével kezdődő és 2013. december 31-én befejeződő időszakra szól (amely
maximum hat hónappal meghosszabbítható). A közösségi garancia 65 %-ra korlátozódik. E határozatot felváltotta a 633/2009/EK
európai parlamenti és tanácsi határozat.
Az 1080/2011/EU határozat, amely 2011. október 30-án lépett hatályba, az EBB finanszírozási műveletei keretében kifizetett
hitelek és nyújtott garanciák aggregált összegét 25 800 000 000 EUR-ról 29 484 000 000 EUR-ra emelte (2 000 000 000 EUR
éghajlat-változási műveletek finanszírozására, 1 684 000 000 EUR az EBB kockázati műveleteinek fejlesztésére).
A 466/2014/EU határozat uniós garanciát nyújt az EBB számára az Unión kívüli (a csatlakozás előtt álló országokban, a
szomszédos és partnerségi országokban, Ázsiában és Latin-Amerikában, Dél-Afrikában végrehajtott) beruházási projekteket
támogató finanszírozási műveletek veszteségeinek fedezésére a 2014 és 2020 közötti időszakban. Az uniós garanciával fedezett
EBB-finanszírozási műveletek felső határa 30 000 000 000 EUR, amely egy maximum 27 000 000 000 EUR összegű rögzített
felső határra, és egy további, 3 000 000 000 EUR-t kitevő opcionális összegre oszlik, amelyről a félidős felülvizsgálatot követően, a
rendes jogalkotási eljárás keretében születik döntés. Az uniós garancia a kint levő teljes összeg 65 %-ára korlátozódik.
4.

A költségvetésre gyakorolt hatás
A külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap létrehozásáról szóló, 1994. október 31-i 2728/94/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L
293., 1994.11.12., 1. o.) és azt követően a 480/2009/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 145., 2009.6.10., 10. o.). hatálybalépése
óta az esetleges nemteljesítéseket – a rendelkezésre álló összeg erejéig – ezen alap fedezi.
A költségvetésre gyakorolt hatás így a következőkre korlátozódik:
— évi egyszeri kifizetés az Alap részére – vagy kivételes esetben az Alap terhére – a garantált műveletek tőkeértéke 9 %-ának
megfelelő előirányzott összeg fenntartása érdekében,
— a költségvetési garancia aktiválása, az adós nemteljesítése esetén.
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XII.

AZ EURÓPAI BERUHÁZÁSI BANK ÁLTAL DÉL-AFRIKÁNAK NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS
GARANCIA

1.

Jogalap
A dél-afrikai programokra adott kölcsönökkel kapcsolatban felmerülő veszteségek esetére az Európai Beruházási Banknak nyújtott
közösségi garanciáról szóló, 1995. június 1-jei 95/207/EK tanácsi határozat (HL L 131., 1995.6.15., 31. o.).
Az Európai Beruházási Banknak a Közösségen kívüli (közép- és kelet-európai országok, mediterrán országok, latin-amerikai és
ázsiai országok, Dél-Afrika, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Bosznia és Hercegovina) projektekhez nyújtott hitelek kapcsán
felmerült veszteségek fedezésére nyújtott közösségi garanciáról szóló, 1997. április 14-i 97/256/EK tanácsi határozat (HL L 102.,
1997.4.19., 33. o.).
Az Európai Beruházási Banknak a Közösségen kívüli (Közép- és Kelet-Európa, földközi-tengeri országok, Latin-Amerika és Ázsia,
valamint a Dél-afrikai Köztársaság) projektekhez nyújtott hitelek kapcsán felmerült veszteségek fedezésére nyújtott közösségi
garanciáról szóló, 1999. december 22-i 2000/24/EK tanácsi határozat (HL L 9., 2000.1.13., 24. o.).
A 2000/24/EK határozatnak az Európai Unió bővítésére és az európai szomszédságpolitikára figyelemmel történő módosításáról
szóló, 2004. december 22-i 2005/47/EK tanácsi határozat (HL L 21., 2005.1.25., 9. o.).
A Közösségen kívüli projektekhez adott hitelek és hitelgaranciák veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott
közösségi garanciáról szóló, 2006. december 19-i 2006/1016/EK tanácsi határozat (HL L 414., 2006.12.30., 95. o.).
A Közösségen kívüli projektekhez adott hitelek és hitelgaranciák veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott
közösségi garanciáról szóló, 2009. július 13-i 633/2009/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 190., 2009.7.22., 1. o.).
Az Unión kívüli projektekhez adott hitelek és hitelgaranciák veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott
uniós garanciáról és a 633/2009/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 1080/2011/EU európai
parlamenti és tanácsi határozat (HL L 280., 2011.10.27., 1. o.).
Az Unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási műveletek veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási
Banknak nyújtott uniós garanciáról szóló, 2014. április 16-i 466/2014/EU európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 135.,
2014.5.8., 1. o.).

2.

Uniós költségvetési garancia
A 95/207/EK határozat az alapja azon garanciaszerződésnek, amelyet az Európai Közösség és az Európai Beruházási Bank írt alá
1995. október 4-én Brüsszelben és 1995. október 16-án Luxembourgban.
A 97/256/EK határozat az alapja azon garanciaszerződésnek, amelyet az Európai Közösség és az Európai Beruházási Bank írt alá
1997. július 25-én Brüsszelben és 1997. július 29-én Luxembourgban.
A 2000/24/EK határozat az alapja azon garanciaszerződésnek, amelyet az Európai Közösség és az Európai Beruházási Bank írt alá
2000. július 19-én Brüsszelben és 2000. július 24-én Luxembourgban.
A 2006/1016/EK határozat az alapja azon garanciaszerződésnek, amelyet az Európai Közösség és az Európai Beruházási Bank írt
alá Luxembourgban 2007. augusztus 1-jén és Brüsszelben 2007. augusztus 29-én, az EBB finanszírozási műveletei tekintetében
kifizetett hitelek és nyújtott garanciák aggregált összegének 65 %-ára korlátozott garancia megállapításáról, levonva a visszafizetett
összegeket és hozzáadva valamennyi kapcsolódó összeget. E határozatot felváltotta a 633/2009/EK európai parlamenti és tanácsi
határozat.
Az 1080/2011/EU határozat az alapja annak a garanciaszerződésnek, amelyet az Európai Unió és az Európai Beruházási Bank írt
alá Luxembourgban és Brüsszelben 2011. november 22-én az EBB finanszírozási műveleteire kifizetett hitelek és nyújtott
garanciák összesített összegének 65 %-ára korlátozott garancia megállapításáról, levonva a visszafizetett összegeket és hozzáadva
valamennyi kapcsolódó összeget.
A 466/2014/EU határozat az alapja annak a garanciaszerződésnek, amelyet az Európai Unió és az Európai Beruházási Bank írt alá
Luxembourgban és Brüsszelben 2014. július 22-én az EBB finanszírozási műveletei tekintetében kifizetett hitelek és nyújtott
garanciák összesített összegének 65 %-ára korlátozott garancia megállapításáról, levonva a visszafizetett összegeket és hozzáadva
valamennyi kapcsolódó összeget.
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3.

Ismertetés
A 95/207/EK határozat rendelkezéseivel összhangban az Unió garanciát nyújt az Európai Beruházási Bank által Dél-Afrikának
nyújtott hitelekhez, 300 000 000 EUR teljes összeghatárig.
A költségvetési garancia az adósságszolgálat valamennyi aspektusára vonatkozik (a tőke visszafizetése, kamat, járulékos költségek)
ezekkel a hitelekkel kapcsolatban.
A Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően a Tanács 1997. április 14-én úgy
határozott, hogy megújítja az Európai Beruházási Banknak a Dél-afrikai Köztársaságban megvalósuló projektekhez nyújtott
hitelekre adott közösségi garanciát. A garancia a rendelkezésre álló előirányzatok és a kapcsolódó összegek teljes összegének
70 %-ára korlátozódik. A rendelkezésre bocsátott előirányzatok általános felső határa 7 105 000 000 EUR, amelyből
375 000 000 EUR a Dél-afrikai Köztársaságot illet. A futamidő az 1997. július 1-jével kezdődő hároméves időszakra vonatkozott
(és hat hónappal volt meghosszabbítható).
Az Európai Beruházási Bank felkérést kapott arra, hogy a hitelnyújtásához kapcsolódó üzleti kockázat 25 %-át nem állami
garanciákkal fedezze.
A Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően a Tanács 1999. december 22-én úgy
határozott, hogy megújítja az Európai Beruházási Banknak a Dél-afrikai Köztársaságban megvalósuló projektekhez nyújtott
hitelekre adott közösségi garanciát. A garancia a rendelkezésre álló előirányzatok és a kapcsolódó összegek teljes összegének
65 %-ára korlátozódik. A 2000/24/EK határozat értelmében valamennyi ország számára rendelkezésre álló előirányzatok általános
felső határa 19 460 000 000 EUR, és a 2000. július 1-jén kezdődő és 2007. január 31-én véget érő időszakra vonatkozik. Miután
ezen időszak lejártával az Európai Beruházási Bank által nyújtott hitelek nem érték el a fent meghatározott teljes összeget, a fenti
időszak automatikusan meghosszabbodott hat hónappal.
Az Európai Beruházási Bank felkérést kapott arra, hogy a hitelnyújtásához kapcsolódó üzleti kockázat 30 %-át nem állami
garanciákkal fedezze. Amennyiben azt a piac lehetővé teszi, ezt a százalékos arányt – amikor lehetséges – növelni kell.
A 2005/47/EK határozat volt az alapja azon újra megállapított és módosított garanciaszerződésnek, amelyet az Európai Közösség
és az Európai Beruházási Bank írt alá 2005. augusztus 30-án Brüsszelben és 2005. szeptember 2-án Luxembourgban, a
rendelkezésre álló előirányzatok és a kapcsolódó összegek teljes összegének 65 %-ára korlátozott garancia megállapításáról.
A 2006/1016/EK határozat közösségi garanciát ad az Európai Beruházási Banknak a Közösségen kívüli projektekhez nyújtott
hiteleken és hitelgaranciákon elszenvedett veszteségek fedezésére. A 2006/1016/EK határozat értelmében valamennyi ország
rendelkezésére álló előirányzatok általános felső határa 27 800 000 000 EUR, és a 2007. február 1-jével kezdődő és 2013.
december 31-én befejeződő időszakra szól (amely maximum hat hónappal meghosszabbítható). A közösségi garancia 65 %-ra
korlátozódik. E határozatot felváltotta a 633/2009/EK európai parlamenti és tanácsi határozat.
Az 1080/2011/EU határozat, amely 2011. október 30-án lépett hatályba, az EBB finanszírozási műveletei keretében kifizetett
hitelek és nyújtott garanciák aggregált összegét 25 800 000 000 EUR-ról 29 484 000 000 EUR-ra emelte (2 000 000 000 EUR
éghajlat-változási műveletek finanszírozására, 1 684 000 000 EUR az EBB kockázati műveleteinek fejlesztésére).
A 466/2014/EU határozat uniós garanciát nyújt az EBB számára az Unión kívüli (a csatlakozás előtt álló országokban, a
szomszédos és partnerségi országokban, Ázsiában és Latin-Amerikában, Dél-Afrikában végrehajtott) beruházási projekteket
támogató finanszírozási műveletek veszteségeinek fedezésére a 2014 és 2020 közötti időszakban. Az uniós garanciával fedezett
EBB-finanszírozási műveletek felső határa 30 000 000 000 EUR, amely egy maximum 27 000 000 000 EUR összegű rögzített
felső határra, és egy további, 3 000 000 000 EUR-t kitevő opcionális összegre oszlik, amelyről a félidős felülvizsgálatot követően, a
rendes jogalkotási eljárás keretében születik döntés. Az uniós garancia a kint levő teljes összeg 65 %-ára korlátozódik.

4.

A költségvetésre gyakorolt hatás
A külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap létrehozásáról szóló, 1994. október 31-i 2728/94/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L
293., 1994.11.12., 1. o.) és azt követően a 480/2009/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 145., 2009.6.10., 10. o.).hatálybalépése
óta az esetleges nemteljesítéseket – a rendelkezésre álló összeg erejéig – ezen alap fedezi.
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A költségvetésre gyakorolt hatás így a következőkre korlátozódik:
— évi egyszeri kifizetés az Alap részére – vagy kivételes esetben az Alap terhére – a garantált műveletek tőkeértéke 9 %-ának
megfelelő előirányzott összeg fenntartása érdekében,
— a költségvetési garancia aktiválása, az adós nemteljesítése esetén.
Az 1080/2011/EU határozat, amely 2011. október 30-án lépett hatályba, az EBB finanszírozási műveletei keretében kifizetett
hitelek és nyújtott garanciák aggregált összegét 25 800 000 000 EUR-ról 29 484 000 000 EUR-ra emelte (2 000 000 000 EUR
éghajlat-változási műveletek finanszírozására, 1 684 000 000 EUR az EBB kockázati műveleteinek fejlesztésére).
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C.

ELŐREJELZÉSEK A 2015. ÉS 2016. ÉVI ÚJ FORRÁSBEVONÁSI ÉS HITELEZÉSI MŰVELETEKRE

A következő táblázat hozzávetőleges tájékoztatást nyújt a 2015. és 2016. évi lehetséges új forrásbevonásokról, valamint új hitelek (uniós
költségvetési garancia mellett történő) folyósításáról.
Forrásbevonási és hitelezési műveletek a 2015. és a 2016. évben
(millió EUR)
Eszköz

2015

2016

Grúzia

10

13

Jordánia

180

0

5

10

Tunézia

200

100

Ukrajna

850

1 200

1 245

1 323

2. Euratom-kölcsönök

0

300

3. Fizetési mérleg

0

0

Írország

0

0

Portugália

0

0

0

0

1 245

1 623

893

1 100

1 906

2 215

3. Ázsia és Latin-Amerika

709

570

4. Dél-afrikai Köztársaság

123

120

Összesen B

3 631

4 005

Mindösszesen

4 876

5 628

A. Uniós és Euratom-forrásbevonás és -hitelezés, az uniós költségvetés garanciája mellett
1. Az Unió által a harmadik országoknak nyújtott makroszintű pénzügyi támogatás
Eldöntött vagy tervezett műveletek:

Kirgizisztán

Összesen MFA

4. Európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus (EFSM)

Összesen EFSM
Mindösszesen A
B. Az Európai Beruházási Bank kölcsönei az uniós költségvetés garanciájával
1. Csatlakozás előtt álló országok
2. Szomszédságpolitikai partnerországok és partnerségi országok
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D.

TŐKEFORGALMI MŰVELETEK ÉS AZ ADÓSSÁGÁLLOMÁNY KEZELÉSE
1. TÁBLÁZAT – HITELNYÚJTÁS
Tőkeforgalmi műveletek és a hitelállomány kezelése

(millió EUR)

Eszköz és a kifizetés éve

Egyenérték a
kifizetés
időpontjában

2014.
Kintlevőségek
december 31-ig összege 2014.
kifizetett induló december 31összeg
én

Visszafizetések

Kintlevőségek összege
december 31-én

Kamat

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2017

1. Euratom
1977

95,3

23,2

1978

70,8

45,3

1979

151,6

43,6

1980

183,5

74,3

1981

360,4

245,3

1982

354,6

249,5

1983

366,9

369,8

1984

183,7

207,1

1985

208,3

179,3

1986

575,0

445,8

1987

209,6

329,8

2001

40,0

40,0

28,0

4,0

4,0

24,0

20,0

1,61

1,38

1,15

2002

40,0

40,0

16,3

4,0

4,0

12,3

8,3

0,05

0,01

0,01

2003

25,0

25,0

8,8

2,5

2,5

6,3

3,8

0,02

0,01

0,01

2004

65,0

65,0

33,8

6,5

6,5

27,3

20,8

0,09

0,04

0,03

2005

215,0

215,0

190,3

22,1

22,1

168,2

146,1

0,50

0,24

0,20

2006

51,0

51,0

47,3

2,5

2,5

44,8

42,3

0,13

0,06

0,06

2007

39,0

39,0

13,7

3,9

3,9

9,8

5,9

0,03

0,02

0,01

2008

15,8

15,8

6,7

2,0

2,1

4,6

2,5

0,06

0,04

0,02

2009

6,9

6,9

3,2

1,2

1,2

2,0

0,8

0,04

0,03

0,01

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

2010
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(millió EUR)

Eszköz és a kifizetés éve

Egyenérték a
kifizetés
időpontjában

Kintlevőségek
2014.
december 31-ig összege 2014.
kifizetett induló december 31én
összeg

Visszafizetések

Kintlevőségek összege
december 31-én

Kamat

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2017

2011
2012
2013
2014
3 257,4

2 710,7

347,8

48,7

48,8

299,0

250,2

2,5

1,8

1,5

2009

7 200,0

7 200,0

4 200,0

2 700,0

1 500,0

1 500,0

0,0

138,75

54,38

0,0

2010

2 850,0

2 850,0

2 850,0

0,0

0,0

2 850,0

2 850,0

83,69

83,69

83,69

2011

1 350,0

1 350,0

1 350,0

0,0

0,0

1 350,0

1 350,0

43,69

43,69

43,69

13 400,0

13 400,0

8 400,0

2 700,0

1 500,0

5 700,0

4 200,0

266,1

181,8

127,4

1990

350,0

350,0

1991

945,0

945,0

8,0

4,0

4,0

4,0

0,0

0,01

0,01

0,00

Összesen
2. Fizetési mérleg

2012
2013
2014
Összesen
3. Makroszintű pénzügyi
támogatás a tagsággal
nem rendelkező országoknak és élelmiszersegély a volt Szovjetuniónak

1992

1 671,0

1 671,0

1993

659,0

659,0

1994

400,0

400,0

1995

410,0

410,0

1996

155,0

155,0

1997

445,0

195,0

1998

153,0

403,0

1999

108,0

108,0

2000

160,0

160,0

2001

305,0

305,0

2002

12,0

12,0

7,2

2,4

2,4

4,8

2,4

0,01

0,01

0,01

2003

118,0

118,0

22,4

5,6

5,6

16,8

11,2

0,03

0,01

0,01

2004

10,0

10,0

10,0

2,0

2,0

8,0

6,0

0,02

0,01

0,01

2005

15,0

15,0

2006

19,0

19,0

19,0

0,0

0,0

19,0

19,0

0,03

0,01

0,01

25,0

25,0
263,0

53,0

56,0

210,0

154,0

6,14

5,76

5,35

2012

39,0

39,0

39,0

0,0

0,0

39,0

39,0

1,22

1,22

1,22

2013

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

100,0

100,0

2,00

2,00

2,00

2007
2008
2009
2010
2011
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(millió EUR)

Eszköz és a kifizetés éve

Egyenérték a
kifizetés
időpontjában

Kintlevőségek
2014.
december 31-ig összege 2014.
kifizetett induló december 31én
összeg

Visszafizetések

Kintlevőségek összege
december 31-én

Kamat

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2017

1 360,0

1 360,0

1 360,0

0,0

0,0

1 360,0

1 360,0

20,89

21,7

21,7

7 585,0

7 585,0

1 828,6

67,0

70,0

1 761,6

1 691,6

30,4

30,7

30,3

2011

28 000,0

28 000,0

28 000,0

5 000,0

4 750,0

23 000,0

18 250,0

816,00

691,00

560,38

2012

15 800,0

15 800,0

15 800,0

0,0

0,0

15 800,0

15 800,0

489,88

489,88

489,88

3 000,0

3 000,0

3 000,0

0,0

0,0

3 000,0

3 000,0

54,98

54,25

54,25

46 800,0

46 800,0

46 800,0

5 000,0

4 750,0

41 800,0

37 050,0

1 360,9

1 235,1

1 104,5

2014
Összesen
4. EFSM

2013
2014
Összesen
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2. TÁBLÁZAT – HITELFELVÉTEL
Tőkeforgalmi műveletek és az adósságállomány kezelése

(millió EUR)

Eszköz és a kifizetés éve

Egyenérték a
kifizetés
időpontjában

2014.
Kintlevőségek
december 31-ig összege 2014.
megkapott
december 31induló összeg
én

Visszafizetések

Kintlevőségek összege
december 31-én

Kamat

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2017

1. Euratom
1977

98,3

119,4

1978

72,7

95,9

1979

152,9

170,2

1980

183,5

200,7

1981

362,3

430,9

1982

355,4

438,5

1983

369,1

400,1

1984

205,0

248,7

1985

337,8

389,5

1986

594,4

500,9

1987

674,6

900,9

1988

80,0

70,2

48,5

47,4

2001

40,0

40,0

28,0

4,0

4,0

24,0

20,0

1,61

1,38

1,15

2002

40,0

40,0

16,3

4,0

4,0

12,3

8,3

0,05

0,01

0,01

2003

25,0

25,0

8,8

2,5

2,5

6,3

3,8

0,02

0,01

0,01

2004

65,0

65,0

33,8

6,5

6,5

27,3

20,8

0,09

0,04

0,03

2005

215,0

215,0

190,3

22,1

22,1

168,2

146,1

0,50

0,24

0,20

2006

51,0

51,0

47,3

2,5

2,5

44,8

42,3

0,13

0,06

0,06

2007

39,0

39,0

13,7

3,9

3,9

9,8

5,9

0,03

0,02

0,01

2008

15,8

15,8

6,7

2,0

2,1

4,6

2,5

0,06

0,04

0,02

2009

6,9

6,9

3,2

1,2

1,2

2,0

0,8

0,04

0,03

0,01

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

2010

2016.2.24.

HU

L 48/1721

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
FORRÁSBEVONÁSI ÉS HITELEZÉSI MŰVELETEK – AZ UNIÓ KÖLTSÉGVETÉSE ÁLTAL GARANTÁLT FORRÁSBEVONÁSI ÉS HITELEZÉSI
MŰVELETEK (TÁJÉKOZTATÁSKÉPPEN)

(millió EUR)

Eszköz és a kifizetés éve

Egyenérték a
kifizetés
időpontjában

Kintlevőségek
2014.
december 31-ig összege 2014.
megkapott
december 31én
induló összeg

Visszafizetések

Kintlevőségek összege
december 31-én

Kamat

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2017

2011
2012
2013
2014
4 040,2

4 511,0

347,8

48,8

48,8

299,0

250,2

2,5

1,8

1,5

2009

7 200,0

7 200,0

4 200,0

2 700,0

1 500,0

1 500,0

0,0

138,75

54,38

0,0

2010

2 850,0

2 850,0

2 850,0

0,0

0,0

2 850,0

2 850,0

83,69

83,69

83,69

2011

1 350,0

1 350,0

1 350,0

0,0

0,0

1 350,0

1 350,0

43,69

43,69

43,69

13 400,0

13 400,0

8 400,00

2 700,0

1 500,0

5 700,0

4 200,0

266,1

181,8

127,4

1990

350,0

350,0

1991

945,0

945,0

1992

1 671,0

1 671,0

1993

659,0

659,0

1994

400,0

400,0

1995

410,0

410,0

1996

155,0

155,0

1997

445,0

195,0

1998

153,0

403,0

1999

108,0

108,0

2000

160,0

160,0

2001

80,0

80,0

8,0

4,0

4,0

4,0

0,0

0,01

0,01

0,00

2002

12,0

12,0

7,2

2,4

2,4

4,8

2,4

0,01

0,01

0,01

2003

78,0

78,0

22,4

5,6

5,6

16,8

11,2

0,03

0,01

0,01

2004

10,0

10,0

10,0

2,0

2,0

8,0

6,0

0,02

0,01

0,01

19,0

19,0

19,0

0,0

0,0

19,0

19,0

0,03

0,01

0,01

25,0

25,0

126,0

126,0

263,0

53,0

56,0

210,0

154,0

6,14

5,76

5,35

Összesen
2. Fizetési mérleg

2012
2013
2014
Összesen
3. Makroszintű pénzügyi
támogatás a tagsággal
nem rendelkező országoknak és élelmiszersegély a volt Szovjetuniónak

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
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(millió EUR)

Eszköz és a kifizetés éve

Egyenérték a
kifizetés
időpontjában

Kintlevőségek
2014.
december 31-ig összege 2014.
megkapott
december 31én
induló összeg

Visszafizetések

Kintlevőségek összege
december 31-én

Kamat

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2017

2012

39,0

39,0

39,0

0,0

0,0

39,0

39,0

1,22

1,22

1,22

2013

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

100,0

100,0

2,00

2,00

2,00

2014

1 360,0

1 360,0

1 360,0

0,0

0,0

1 360,0

1 360,0

20,89

21,70

21,70

7 585,0

7 585,0

1 828,6

67,0

70,0

1 761,6

1 691,6

30,4

30,7

30,3

2011

28 000,0

28 000,0

28 000,0

5 000,0

4 750,0

23 000,0

18 250,0

816,00

691,00

560,38

2012

15 800,0

15 800,0

15 800,0

0,0

0,0

15 800,0

15 800,0

489,88

489,88

489,88

3 000,0

3 000,0

3 000,0

0,0

0,0

3 000,0

3 000,0

54,98

54,25

54,25

46 800,0

46 800,0

46 800,0

5 000,0

4 750,0

41 800,0

37 050,0

1 360,9

1 235,1

1 104,5

Összesen
4. Európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus

2013
2014
Összesen
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A táblázatokkal kapcsolatos technikai jellegű megjegyzések
Árfolyam: az „Egyenérték az aláírás időpontjában” 2. oszlopban szereplő összegek az aláírás időpontjában érvényes árfolyamon kerülnek
átváltásra. Ami a refinanszírozási műveleteket illeti, az 1. táblázat bemutatja az induló műveletet (pl. 1979-ben) és a helyébe lépő
műveletet (pl. 1986-ban) egyaránt, utóbbi esetében az összeg az induló művelet árfolyamán került átszámításra. Az ebből eredő
kettőződés kihat az éves adatokra, de a teljes összegből kiszűrésre kerül.
Az összes többi összeg átváltása a 2014. december 31-én érvényes árfolyamon történt.
A 3. oszlop „A 2014. december 31-ig megkapott/kifizetett induló összeg”: 1986-ra vonatkozóan például ez az oszlop az 1986-ban aláírt
kölcsönök (1. táblázat) – beleértve a refinanszírozást, ami némi kettőződést eredményez – keretében 2014. december 31-ig megkapott
összegek teljes halmozott értékét mutatja.
A 4. oszlop „Kintlevőségek összege 2014. december 31-én”: nettó számok, a refinanszírozási műveletek által okozott kettőződések
nélkül. Ezek a 3. oszlop számaiból a 2013. december 31-ig megtörtént visszafizetések halmozott összegének – beleértve a refinanszírozási műveletekkel kapcsolatos visszafizetéseket is (ennek összege nem szerepel a táblázatban) – levonásával álltak elő.
7. oszlop = 4. oszlop – 5. oszlop.
MFA 2011: a Montenegró különálló kötelezettségét megállapító 2008. október 2-i 2008/784/EK tanácsi határozat értelmében
Montenegró által 2010. február 9-én aláírt hitelmegállapodás következtében a 2001-ben, 2003-ban és 2005-ben Szerbiának és
Montenegrónak eredetileg nyújtott hiteleket a két ország szétválásához igazodva 2011-es virtuális kezdődátummal újraindították.
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Bevezetés
A melléklet a költségvetési rendelet 49. cikke (1) bekezdése e) pontjának megfelelően készült.
Tájékoztatást ad azokról a Bizottság által kezelt 2014 előtti pénzügyi eszközökről, amelyek költségvetési hatással járnak a 2014. évi
kifizetési előirányzatok tekintetében, valamint azokról Bizottság által kezelt, 2014–2020 közötti pénzügyi eszközökről, amelyeknek az
alap-jogiaktusra vonatkozó javaslatokban részletezett költségvetési hatása először 2014-ben, a 2014–2020 közötti időszak többéves
pénzügyi keretén belül jelentkezik.
Az eszközökre vonatkozóan részletesebb számszerű információ található a pénzügyi eszközökről szóló munkadokumentumban, amely a
költségvetési rendelet 38. cikke (5) bekezdésének megfelelően a költségvetési tervezetet kíséri.

A pénzügyi eszközök jegyzéke
Tőkefinanszírozási eszközök
— A versenyképességi és innovációs program (CIP) keretében a gyorsan növekvő és innovatív kkv-k támogatására létrehozott eszköz
(GIF)
— A vállalkozások versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat segítő programhoz (COSME) tartozó növekedésösztönző
tőkefinanszírozási eszköz (EFG)
— A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (kezdeti befektetési tőkét biztosító) tőkefinanszírozási eszköze
— Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) tőkefinanszírozási eszköze

Garanciaeszközök
— A versenyképességi és innovációs program (CIP) keretében létrehozott kkv-garanciakeret (SMEG07)
— A hetedik kutatási keretprogram (2007–2013) kockázatmegosztási eszköze (RSI)
— Az európai Progress mikrofinanszírozási eszköz garanciaeszköze (EPMF-G)
— A vállalkozások versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat segítő programhoz (COSME) tartozó hitelgarancia-eszköz
— A „Horizont 2020” keretprogramhoz tartozó, kkv-kat és kisebb közepes piaci tőkeértékű vállalatokat szolgáló K+I-hiteleszköz
— A foglalkoztatás és a szociális innováció programja (EaSI) – Mikrofinanszírozás és szociális vállalkozás tengely (az európai Progress
mikrofinanszírozási eszköz utódja)
— A kulturális és kreatív ágazatok garanciaeszköze (Kreatív Európa program)
— Erasmus+ mesterképzéshez kapcsolódó diákhitel-garanciaeszköz
— Az energiahatékonyság magánfinanszírozási eszközének (PF4EE) garanciaablaka

Kockázatmegosztási eszközök
— A hetedik kutatási keretprogram (2007–2013) kockázatmegosztási finanszírozási mechanizmusa (FP7-RSFF)
— Hitelgarancia-eszköz (LGTT)
— Projektkötvény-kezdeményezés (PBI)
— A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramhoz tartozó hitel- és garancianyújtási szolgáltatás
— Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) kockázatmegosztási eszköze (hitelkockázat-megosztás és projektkötvények)
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— Természetitőke-finanszírozási eszköz (NCFF)
— Uniós kkv-kezdeményezés

Különleges célú befektetési eszközök
— Az európai Progress mikrofinanszírozási eszköz tőke- és hitelfinanszírozási eszközei (EPMF FCP-FIS)
— A 2020-as energiaügyi, éghajlat-változási és infrastrukturális európai alap (Marguerite)
— Európai Energiahatékonysági Alap (EEEF)

Külső eszközök (finanszírozásuk nem kizárólag az Európai Fejlesztési Alap révén történik)
Regionális eszközök
— Szomszédsági Beruházási Keret (NIF)
— A Közép-ázsiai Beruházási Keret (IFCA) és az Ázsiai Beruházási Keret (AIF)
— A Latin-amerikai Beruházási Keret (LAIF)

Kiegészítő eszközök
— Euromediterrán Beruházási és Partnerségi Pénzügyi Eszköz (FEMIP) támogatása
— Globális Energiahatékonysági és Megújulóenergia-alap (GEEREF)

A bővítési országokra vonatkozó pénzügyi eszközök
Nyugat-Balkán
— A Nyugat-balkáni Vállalkozásfejlesztési és Innovációs Eszköz garanciaeszköze (EDIF)
— A Nyugat-balkáni Vállalkozásfejlesztési és Innovációs Eszközhöz tartozó vállalkozásbővítési alap (Enterprise Expansion Fund – ENEF)
— A Nyugat-balkáni Vállalkozásfejlesztési és Innovációs Eszközhöz tartozó vállalkozásinnovációs alap (Enterprise Innovation Fund –
ENIF)

Egyéb (vegyes)
— A Délkelet-Európáért Európai Alap (EFSE)
— Környezetbarát Növekedésért Alap (GGF)
— A törökországi kkv-k helyreállításának támogatására irányuló kölcsön
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A pénzügyi eszközökre vonatkozó költségvetési információ

Tőkefinanszírozási eszközök

A versenyképességi és innovációs program (CIP) keretében a gyorsan növekvő és innovatív kkv-k támogatására
létrehozott eszköz (GIF) – 2014 előtt
i.

Hivatkozás az alap jogi aktusra

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.).
ii.

Az érintett műveletekre vonatkozó költségvetési sorok

01 04 51. jogcímcsoport – A 2014 előtti programok lezárása a kis- és középvállalkozások (kkv) területén (a 2014. évi költségvetési
nómenklatúrában) (1).
iii. A pénzügyi eszközök általános ismertetése, ideértve futamidejüket és költségvetési vonzatukat

A pénzügyi eszközök a vállalkozási és innovációs program (EIP) részét képezik, amely a versenyképességi és innovációs keretprogram (CIP) három egyedi programjának egyike (2).
A CIP keretébe tartozó pénzügyi eszközök általános célkitűzése a kis- és középvállalkozások beindításához és növekedéséhez
szükséges finanszírozáshoz jutás javítása az innovációs tevékenységekbe – beleértve az ökoinnovációt is – történő befektetések
előmozdítása érdekében. Ez a kockázatitőke-alapok és egyéb befektetési eszközök befektetési volumenének növelésével történik.
A gyorsan növekvő és innovatív kkv-k támogatására létrehozott eszközt (GIF) az Európai Beruházási Alap hajtja végre a Bizottság
megbízásából. Célja az innovatív kkv-k sajáttőke-ellátásának növelése a kezdeti (GIF1) és a növekedési szakaszban (GIF2). A pénzügyi
közvetítők befektetési javaslatait a végrehajtásról szóló közlemény alapján választják ki (HL C 302., 2007.12.14., 1. o.).
A CIP GIF-hez és a kkv garanciakerethez sorolt piacorientált eszközök általában nagy hatékonysággal és eredményességgel kezelték
az elmúlt években a hitelfeltételek szigorodásával és a kkv-k hitelhez jutásának nehezedésével jellemzett piaci helyzetet. A GIF
kockázatitőke-eszköz viszonylag korlátozott számú, gyors növekedésre, piacképes innovációk megvalósítására és magas hozzáadott
értéket nyújtó munkahelyek teremtésére képes vállalatra összpontosít.
Ami az eszköz időtartamát illeti, a GIF-re vonatkozó kötelezettségvállalási időszak 2013. december 31-én lezárult, de az eszközök a
2026 utáni teljes megszüntetésig fennmaradnak.
Az előirányzat szerint a CIP pénzügyi eszközeire vonatkozó költségvetési kötelezettségvállalások a 2007–2013 közötti teljes
időszakra összesen 1,13 milliárd EUR-t tesznek ki, ennek eredeti indikatív felbontása a következő: 620 millió EUR a GIF-re
(beleértve az az ökoinnovációt) és 510 millió EUR a kkv-k garanciakeretére.
(1) A 01 04 51. jogcímcsoport a CIP kkv-garanciakeretét (SMEG07) és a vállalkozásokra és különösen a kis- és középvállalkozásokra (kkv-kra) vonatkozó
többéves programot (2001–2005) is tartalmazza.
(2) 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.).
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iv.

A tervezett műveletek, ideértve a meglévő pénzügyi eszközökből eredő tőkeáttételi hatáson alapuló célvolumeneket is
A Bizottság a kötelezettségvállalási időszak vége, vagyis 2013. december 31. óta nem tett újabb költségvetési kötelezettségvállalást.
A 2007–2013. évi költségvetési kötelezettségvállalások összesen 605,7 millió EUR-t tettek ki. A GIF tőkeáttételi hatása (1) várhatóan
5-szörös lesz, vagyis a program költségvetési kötelezettségvállalásai eredményeképpen 3 028,5 millió EUR összegben nyújtható majd
hitel a kedvezményezett kkv-k számára, azaz a GIF összességben ekkora hatást gyakorol a gazdaságra.

(1) Az Európai Beruházási Alap beszámolóiban szereplő „tényleges közvetítői méret / GIF által befizetett tőke” adatokkal számolva (ez a mögöttes
kockázatitőke-alapok teljes értéke – más szavakkal a végső kedvezményezettekbe befektetett/számukra biztosított teljes összeg és az ezen mögöttes
kockázatitőke-alapoknak biztosított uniós hozzájárulás hányadosa).
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A vállalkozások versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat segítő programhoz (COSME) tartozó
növekedésösztönző tőkefinanszírozási eszköz (EFG) – 2014–2020
i.

Hivatkozás az alap jogi aktusra
A vállalkozások versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat segítő program (2014–2020) létrehozásáról, valamint az 1639/
2006/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1287/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
(COSME) (HL L 347., 2013.12.20., 33. o.).

ii.

Az érintett műveletekre vonatkozó költségvetési sorok
02 02 02. jogcímcsoport – A kis- és középvállalkozások (kkv-k) forráshoz jutásának javítása tőke- és hitelfinanszírozás formájában

iii. A pénzügyi eszközök általános ismertetése, ideértve futamidejüket és költségvetési vonzatukat
A növekedésösztönző tőkefinanszírozási eszköznek (EFG) főként olyan alapokat kell megcéloznia, amelyek kockázati tőkét és köztes
finanszírozást, mint például alárendelt és osztalékra jogosító kölcsönöket biztosítanak terjeszkedési és növekedési szakaszban lévő
vállalkozásoknak (különösen azoknak, melyek határokon átnyúlóan tevékenykednek), ugyanakkor lehetőségük van befektetésre a
vállalkozás kezdeti szakaszában, a „Horizont 2020” keretprogramhoz tartozó kutatási, fejlesztési és innovációs (RDI) programokra
irányuló tőkefinanszírozási eszközzel együttesen.
Ez utóbbi esetben az EFG-ből származó befektetés nem haladhatja meg a teljes uniós befektetés 20 %-át, kivéve a több szakaszt
érintő alapokat, ahol az EFG-ből és a kutatási, fejlesztési és innovációs tőkefinanszírozási eszközből származó finanszírozás arányos
alapon történik, az alapok befektetési politikájától függően. A Bizottság a változó piaci feltételektől függően módosíthatja a 20 %-os
küszöböt.
Az EFG a piaci kereslettől függően magvető finanszírozásban, üzletiangyal-befektetésekben és kvázisajáttőke-finanszírozásban vehet
részt, vállalati vagyon kivonásában viszont nem.
A támogatást a megbízott szervezet azon pénzügyi közvetítőkbe eszközölt közvetlen befektetések formájában nyújtja, amelyek
sajáttőke-bevonást vagy kvázisajáttőke-finanszírozást biztosítanak a kkv-knak.
Az általános célkitűzés a kockázati tőkéhez jutás javítása – e tekintetben Európában jelentős a piaci rések mutatkoznak –, valamint a
páneurópai kockázatitőke-piac fejlesztésének támogatása. Az utóbbi megvalósítása az elsősorban a határokon átnyúlóan befektető
kockázatitőke-alapokra összpontosítva történik.
Az EFG végrehajtásáért a 2014. július 22-én aláírt hatáskör-átruházási megállapodás alapján az Európai Beruházási Alap (EBA) felel.
A hatáskör-átruházási megállapodás biztosítja, hogy az EFG pénzügyi közvetítők széles köre számára elérhető legyen, feltéve, hogy
azok irányítása szakszerűen és független módon történik, és képesek a növekedési és terjeszkedési szakaszban lévő kkv-k eredményes
támogatására.
Ami a végrehajtás technikai részét illeti, az EBA-nak más magán- és közbefektetőkkel egyenlő feltételek mellett kell végrehajtania a
befektetést. A végső kedvezményezettek célcsoportját különböző méretű kkv-k alkotják, konkrét ágazati meghatározás nélkül.
A tőkefinanszírozási eszköz időtartama legfeljebb 2034. december 31-ig (az utolsó műveletek lezárásáig) terjed.
Az alap-jogiaktus úgy rendelkezik, hogy a COSME program végrehajtására előirányzott teljes pénzügyi keretösszeg legalább 60 %-át
a pénzügyi eszközökhöz kell csoportosítani. A pénzügyi eszközhöz csoportosított teljes összeg tőkefinanszírozási eszköz (48 %) és a
hitelfinanszírozási eszköz (52 %) közötti, a pénzügyi kimutatásban előirányzott megosztása alapján az EFG eredeti előirányzott teljes
költségvetési keretösszege a 2014–2020-as programozási időszakra 662 millió EUR.
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iv.

A tervezett műveletek, ideértve a tőkeáttételi hatáson alapuló célvolumeneket
A becsült eredeti költségvetési allokáció a teljes programozási időszakra az előirányzat szerint 662 millió EUR (1).
A jogalapban megjelölt, megcélzott tőkeáttételi hatás 4–6-szoros, azaz az uniós költségvetésből biztosított minden egyes euró
várhatóan 4–6 EUR tőkebefektetést eredményez a pénzügyi eszköz teljes élettartama alatt.
A megcélzott tőkeáttételi hatás alapján a pénzügyi eszköz várhatóan összesen 2,6–3,9 milliárd EUR befektetést generál a program
teljes időtartama alatt.

(1) Ez az összeg azon a feltételezésen alapul, miszerint a COSME pénzügyi eszközei a pénzügyi kimutatásban előirányzottaknak megfelelően oszlanak meg,
azaz 52 % jut a hitelgarancia-eszközre (LGF) és 48 % a növekedésösztönző tőkefinanszírozási eszközre (EFG), az 1287/2013/EU rendelet 17. cikkének
megfelelően az esetleges módosítások szerint.
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A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramhoz tartozó (kezdeti befektetési tőkét biztosító)
tőkefinanszírozási eszköz – 2014–2020
i.

Hivatkozás az alap jogi aktusra
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 104. o.).
A„Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról, valamint
az 1906/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1290/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 81. o.).
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról és a
2006/971/EK, a 2006/972/EK, a 2006/973/EK, a 2006/974/EK és a 2006/975/EK határozatok hatályon kívül helyezéséről szóló,
2013. december 3-i 2013/743/EU tanácsi határozat (HL L 347., 2013.12.20., 965. o.).

ii.

Az érintett műveletekre vonatkozó költségvetési sorok
08 02 02 02. jogcím – A kockázatfinanszírozáshoz jutás lehetőségeinek bővítése a kutatás és az innováció finanszírozásának
segítésére

iii. A pénzügyi eszközök általános ismertetése, ideértve futamidejüket és költségvetési vonzatukat
A K+I-re vonatkozó uniós szintű tőkefinanszírozási eszköz szükséges ahhoz, hogy a sajáttőke-finanszírozás elérhetőbb legyen a
kezdeti, illetve növekedési szakaszban megvalósítandó beruházások számára, valamint, hogy lendületet kapjon az uniós kockázatitőke-piac fejlődése.
A cél az európai kockázatitőke-piac hiányosságainak áthidalása, valamint saját tőke és kvázi-sajáttőke biztosítása az innovatív
vállalkozásoknak az induló szakasztól a növekedési és bővítési szakaszig felmerülő fejlesztési és finanszírozási igényeik kielégítésére.
A tőkefinanszírozási eszköz a vállalkozások működésének korai szakaszát érintő kockázatitőke-alapokra fog összpontosítani,
amelyek kockázati tőkét és kvázi-sajáttőkét (ezen belül mezzanine-tőkét) biztosítanak az egyes portfólió-vállalkozások számára. Az
eszköznél arra is lesz lehetőség, hogy a vállalkozások versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat segítő program növekedésösztönző tőkefinanszírozási eszközével együtt a vállalkozások bővítési és növekedési szakaszát érintő beruházásokat hajtson
végre annak érdekében, hogy folyamatos támogatást biztosítson az induló és fejlődő vállalatok számára.
Ez utóbbi esetben a „Horizont 2020” keretprogram tőkefinanszírozási eszközéből származó befektetés nem haladhatja meg a teljes
uniós befektetés 20 %-át, kivéve a több szakaszt érintő alapokat, ahol az EFG-ből és a kutatási, fejlesztési és innovációs
tőkefinanszírozási eszközből származó finanszírozás arányos alapon történik, az alapok befektetési politikájától függően. Az EFGhez hasonlóan a tőkefinanszírozási eszköznek is kerülnie kell a vállalkozás megszüntetését célzó kivásárlásokat és üzletrészvisszavásárlásokat.
Az általános célkitűzés a kockázati tőkéhez jutás javítása – e tekintetben Európában jelentős a piaci rés –, valamint a páneurópai
kockázatitőke-piac fejlesztésének támogatása.
Az uniós hozzáadott érték tekintetében a K+I-re irányuló tőkefinanszírozási eszköz ki fogja egészíteni a nemzeti programokat,
amelyek eleve nem tudják kezelni a határokon átnyúló K+I-beruházásokat. A kezdeti szakaszra vonatkozó megállapodásoknak
demonstrációs hatásuk is lesz, ami Európa-szerte kedvező hatást gyakorolhat az állami és magánberuházókra. Ami a növekedési
szakaszt illeti, kizárólag európai szinten érhető el a szükséges méretarány és a magánberuházók intenzív részvétele, ami
nélkülözhetetlen az önfenntartó kockázatitőke-piac működéséhez.
A közvetlen befektetések végrehajtása az eszköz keretében egy megbízott szervezeten, valószínűleg a luxembourgi Európai
Beruházási Alapon (EBA) keresztül történik majd.
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A megbízott szervezettel aláírandó hatáskör-átruházási megállapodás biztosítja, hogy a Horizont 2020 keretprogramon belül a
kezdeti szakasz finanszírozásához szükséges tőkét biztosító tőkefinanszírozási eszköz pénzügyi közvetítők széles köre számára
elérhető legyen, feltéve, hogy azok irányítása szakszerűen és független módon történik, és kapacitással rendelkeznek a portfólióvállalkozások sikeres támogatásához azok kezdeti fejlődése és növekedése során.
Ami a technikai szempontokat illeti, a megbízott szervezetnek pari passu alapon, más magán- és közbefektetőkkel együtt kell
végrehajtania a befektetést. A megcélzott végső kedvezményezettek kezdeti szakaszban lévő vállalkozások (nevezetesen kkv-k és
közepes piaci tőkeértékű kisvállalatok) konkrét ágazati meghatározás nélkül.
A tőkefinanszírozási eszköz időtartama legfeljebb 2035-ig (az utolsó műveletek lezárásáig) terjed.
iv.

A tervezett műveletek, ideértve a meglévő pénzügyi eszközökből eredő tőkeáttételi hatáson alapuló célvolumeneket is
A becsült költségvetési allokáció a teljes programozási időszakra az előirányzat szerint 430 millió EUR.
A becslések szerint a „Horizont 2020” keretprogram tőkefinanszírozási eszközének tőkeáttételi hatása körülbelül 4–6-szoros lesz, a
beruházás típusától és a kockázatitőke-alapokkal és/vagy a tudástranszferbe befektetőkkel folytatott együttműködés formájától
függően. A megcélzott tőkeáttételi hatás alapján a pénzügyi eszköz várhatóan összesen 1 720–2 580 millió EUR kockázatitőkebefektetést generál a program teljes időtartama alatt.
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Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) tőkefinanszírozási eszköze – 2014–2020 között
i.

Hivatkozás az alap jogi aktusra
Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és 67/2010/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 348.,
2013.12.20., 129. o.).

ii.

Az érintett műveletekre vonatkozó költségvetési sorok
NA; ez a jogalapban előirányzott CEF-eszköz még nem került végrehajtásra.

iii. A pénzügyi eszközök általános ismertetése, ideértve futamidejüket és költségvetési vonzatukat
NA; ez a jogalapban előirányzott CEF-eszköz még nem került végrehajtásra.
iv.

A tervezett műveletek, ideértve a meglévő pénzügyi eszközökből eredő tőkeáttételi hatáson alapuló célvolumeneket is
NA; ez a jogalapban előirányzott CEF-eszköz még nem került végrehajtásra.
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Garanciaeszközök
A versenyképességi és innovációs program (CIP) keretében létrehozott kkv-garanciakeret (SMEG07) – 2014 előtt
i.

Hivatkozás az alap jogi aktusra
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.).

ii.

Az érintett műveletekre vonatkozó költségvetési sorok
01 04 51. jogcímcsoport – A 2014 előtti programok lezárása a kis- és középvállalkozások (kkv) területén (a 2014. évi költségvetési
nómenklatúrában) (1).

iii. A pénzügyi eszközök általános ismertetése, ideértve futamidejüket és költségvetési vonzatukat
A pénzügyi eszközök a vállalkozási és innovációs program (EIP) részét képezik, amely a versenyképességi és innovációs keretprogram (CIP) három egyedi programjának egyike (2).
A CIP keretébe tartozó pénzügyi eszközök általános célkitűzése a kis- és középvállalkozások beindításához és növekedéséhez
szükséges finanszírozáshoz jutás javítása az innovációs tevékenységekbe – beleértve az ökoinnovációt is – történő befektetések
előmozdítása érdekében. Ezt a kkv-hitelfinanszírozási eszközökhöz biztosított tőkeáttétellel érik el, a kkv-knak nyújtott hitelfinanszírozás kínálatának növelése érdekében.
A kkv-garanciakeretet (SMEG07) a Bizottság nevében az Európai Beruházási Alap (EBA) működteti. Viszont- vagy társgaranciát nyújt
a garanciaprogramokhoz, valamint közvetlen garanciát biztosít a támogatható országokban működő pénzügyi közvetítőknek.
A CIP GIF-hez és SMEG-hez sorolt piacorientált eszközök általában nagy hatékonysággal és eredményességgel kezelték az elmúlt
években a hitelfeltételek szigorodásával és a kkv-k hitelhez jutásának nehezedésével jellemzett piaci helyzetet. A kkv-garanciakeret
egy olyan anticiklikus eszköz, amely fennállása alatt segítette a végső kedvezményezetteket a válság óta tartó nehéz gazdasági
feltételek leküzdésében, nevezetesen a finanszírozási lehetőségek megszerzésében és megtartásában, illetve a munkahelyteremtésben
és -megőrzésben.
Ami az eszköz időtartamát illeti, a kkv-garanciakeretre vonatkozó kötelezettségvállalási időszak 2013. december 31-én lezárult, de
az eszköz a 2026 utáni teljes megszüntetésig fennmarad.
Az előirányzat szerint a CIP pénzügyi eszközeire vonatkozó költségvetési kötelezettségvállalások a 2007–2013 közötti teljes
időszakra összesen 1,13 milliárd EUR-t tesznek ki, ennek eredeti indikatív felbontása a következő: 620 millió EUR a GIF-re és
510 millió EUR a SMEG07-re.
iv.

A tervezett műveletek, ideértve a meglévő pénzügyi eszközökből eredő tőkeáttételi hatáson alapuló célvolumeneket is
A Bizottság a kötelezettségvállalási időszak vége, vagyis 2013. december 31. óta nem tett újabb költségvetési kötelezettségvállalást.
A 2007–2013 közötti költségvetési kötelezettségvállalások összesen 637,8 millió EUR-t tesznek ki. A SMEG07 tőkeáttételi hatása (3)
várhatóan 31,6-szeres lesz a program teljes élettartama alatt, vagyis a program összesített költségvetési kötelezettségvállalásai révén
20 154,5 millió EUR összegben nyújtható majd hitel a kedvezményezett kkv-k részére, azaz a garanciakert összességben ekkora
hatást gyakorol a gazdaságra.

(1) A 01 04 51. jogcímcsoport a) a vállalkozásokra és különösen a kis- és középvállalkozásokra (kkv-kra) vonatkozó többéves program (2001–2005)
lezárás alatt levő intézkedéseit; és b) a korábbi 01 04 04. jogcímcsoportot (Versenyképességi és innovációs keretprogram – Vállalkozói kezdeményezési
és innovációs program (a 2013. évi költségvetési nómenklatúrában)) is tartalmazza.
(2) 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.).
(3) A kedvezményezett kkv-k által kapott hitelek összesített értékének és az uniós garanciakorlátnak a hányadosa.
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A hetedik keretprogram (2007–2013) kockázatmegosztási eszköze (RSI) (K+I-orientált kkv-kra és kisebb közepes
piaci tőkeértékű vállalatokra vonatkozó új kísérleti garanciakeret) —2014 előtt

i.

Hivatkozás az alap jogi aktusra

Az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjáról
(2007–2013) szóló, 2006. december 18-i 1982/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 412., 2006.12.30., 1. o.).
Az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjának
(2007–2013) végrehajtására irányuló Együttműködés egyedi programról szóló, 2006. december 19-i 2006/971/EK tanácsi
határozat (HL L 400., 2006.12.30., 86. o.).
Az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjának
(2007–2013) végrehajtására irányuló Kapacitások egyedi programról szóló, 2006. december 19-i 2006/974/EK tanácsi határozat
(HL L 400., 2006.12.30., 299. o.).
ii.

Az érintett műveletekre vonatkozó költségvetési sorok

08 02 51. jogcímcsoport (részben) — Korábbi kutatási keretprogram lezárása — Hetedik keretprogram – Az EK közvetett
cselekvései (2007–2013).
A 2007–2013 közötti időszakban az uniós általános költségvetés (a hetedik keretprogram eredeti költségvetése, illetve a hetedik
keretprogram EFTA-tól és harmadik országoktól származó további előirányzatai) terhére 1 230,73 millió EUR összegben tettek
kötelezettségvállalásokat, és az összeget ki is fizették az EBB-nek a kockázatmegosztási finanszírozási mechanizmus (RSFF) és a
kockázatmegosztási eszköz (RSI) támogatása céljából.
iii. A pénzügyi eszközök általános ismertetése, ideértve futamidejüket és költségvetési vonzatukat

A Bizottság és az EBB által közösen kidolgozott RSFF 2007 júniusában jött létre. Az EU és az EBB kockázatmegosztási partnerek az
EBB által a kedvezményezetteknek közvetlenül vagy közvetve nyújtott hitelek vonatkozásában. Az Európai Unió a hetedik kutatási
keretprogram költségvetési forrásaiból, valamint az EBB összesen legfeljebb 2 milliárd EUR-t különítettek el (mindkét fél 1–1 milliárd
EUR-t) a 2007–2013 közötti időszakra az RSFF-hitelek nemteljesítése miatti veszteségek fedezésére. Az EU/EBB kockázatmegosztáshoz és veszteségfedezéshez való hozzájárulása révén az EBB 10 milliárd EUR összegben tud hitelt nyújtani a vállalkozások és
a kutatói közösségek K+F és innovációs beruházásaira.
2012 elején új kísérleti garanciakeret, a kkv-kra és a legfeljebb 499 munkavállalót foglalkoztató kisebb közepes piaci tőkeértékű
vállalatokra vonatkozó kockázatmegosztási eszköz (RSI) került bevezetésre azzal a céllal, hogy javuljon a K+F+I beruházásokhoz
nyújtott hitelfinanszírozáshoz való hozzáférés. Az RSI garanciakeretet az RSFF végrehajtásának részeként az Európai Beruházási Alap
(EBA) kezeli. A kísérleti RSI garanciakeret 2012–2013-as időszakra vonatkozó, a hetedik keretprogramból származó (a keretprogramhoz kapcsolódó további, EFTA-tól és harmadik országoktól származó előirányzatokkal kiegészített) uniós költségvetése
összesen 270 millió EUR-t tett ki (a fent említett összegen felül).
iv.

A tervezett műveletek, ideértve a meglévő pénzügyi eszközökből eredő tőkeáttételi hatáson alapuló célvolumeneket is

A 2007–2013 közötti időszakban összesen 270 millió EUR-t kitevő kötelezettségvállalásra került sor az uniós költségvetésből (a
hetedik keretprogram eredeti költségvetése, valamint további, az EFTA-tól és harmadik országoktól származó előirányzatok a hetedik
keretprogrammal összefüggésben) és ez az összeg került kifizetésre az EBB-nek a kísérleti RSI-keret támogatása céljából.
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A program lejárata (időtartama) várhatóan 2020 és 2022 között lesz.
A becsült költségvetési allokáció a teljes programozási időszakra az előirányzat szerint az RSI tekintetében 270 millió EUR.
A megcélzott, jogalapban és az előzetes értékelésben megjelölt tőkeáttételi hatás az RSI pénzügyi eszköz élettartama alatt 8-szoros
lesz.
A megcélzott tőkeáttételi hatás alapján az RSI pénzügyi eszköz esetében összesen 2 160 millió EUR befektetés generálását várták,
míg a program teljes időtartama alatt ténylegesen realizált eredmény elérte a 3 100 millió EUR-t.
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Az európai Progress mikrofinanszírozási eszköz garanciaeszköze (EPMF -G) – 2014 előtt
i.

Hivatkozás az alap jogi aktusra
A foglalkoztatási és társadalmi befogadási célú európai Progress mikrofinanszírozási eszköz létrehozásáról szóló, 2010. március 25-i
283/2010/EU európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 87., 2010.4.7., 1. o.).

ii.

Az érintett műveletekre vonatkozó költségvetési sorok
04 03 53. jogcímcsoport (részben) – Egyéb tevékenységek lezárása (a 2014. évi költségvetési nómenklatúrában)

iii. A pénzügyi eszközök általános ismertetése, ideértve futamidejüket és költségvetési vonzatukat
Az európai Progress mikrofinanszírozási eszköz célja kettős: egyrészt javítja a mikrofinanszírozás rendelkezésre állását azon
személyek számára, akik saját mikrovállalkozásukat – ideértve az önfoglalkoztatást is – szeretnék elindítani vagy továbbfejleszteni,
mivel lehetővé teszi a mikrofinanszírozást nyújtók számára az EU-ban, hogy növeljék az említett magánszemélyeknek nyújtott
hitelezési volument. Másrészt a Progress mikrofinanszírozási eszköz a mikrofinanszírozást nyújtók kockázatainak csökkentése révén
javítja a mikrofinanszírozáshoz való hozzájutást. Ez lehetővé teszi a mikrofinanszírozást nyújtóknak, hogy olyan csoportokat
érjenek el, amelyek általában nem férnének hozzá a finanszírozáshoz, például azért, mert nem tudnának elegendő fedezetet nyújtani,
vagy mert a tényleges kockázati profiljukat tükröző kamat nagyon magas lenne.
Az eszköz uniós forrásokat biztosít annak érdekében, hogy a mikrofinanszírozás könnyebben hozzáférhetővé és elérhetővé váljon az
alábbi szereplők számára:
— olyan személyek, akik elveszítették munkahelyüket, vagy akiket ez a veszély fenyeget, vagy akiknek nehézséget jelent a
munkaerőpiacra való belépés vagy visszatérés, valamint olyan, a társadalmi kirekesztődés által fenyegetett vagy kiszolgáltatott
személyek, akik a hagyományos hitelpiachoz való hozzáférés tekintetében hátrányos helyzetben vannak, és saját mikrovállalkozásukat – ideértve az önfoglalkoztatást is – szeretnék elindítani vagy továbbfejleszteni,
— mikrovállalkozások, különösen a szociális gazdaságban, valamint olyan mikrovállalkozások, amelyek az előző franciabekezdésben említett személyeket alkalmaznak.
Az uniós költségvetésből származó pénzügyi hozzájárulás az eszköz számára a 2010. január 1. és 2013. december 31. közötti
időszakra 103,6 millió EUR, ebből 23,6 millió EUR van előirányozva az EPMF garanciaeszközre (EPMF-G), 80 millió EUR pedig az
EPMF Fonds Commun de Placement - Fonds d ' Investissement Spécialisé-re (EPMF FCP-FIS).
Az eszköz működtetésére a következő tevékenységtípusok szükség szerinti alkalmazásával kerül sor:
— garanciák (EPMF-G),
— hitelviszonyt megtestesítő és tulajdonviszonyt megtestesítő eszközök (FCP-FIS),
— a 283/2010/EU határozat eredményes és hatékony végrehajtásához, valamint célkitűzéseinek eléréséhez közvetlenül szükséges
támogató intézkedések, például kommunikációs tevékenységek, nyomon követés, ellenőrzés, pénzügyi ellenőrzés (audit) és
értékelés.
A mikrohitel garanciaablaka 2020. december 31-ig korlátozás nélkül hatályos marad.
iv.

A tervezett műveletek, ideértve a meglévő pénzügyi eszközökből eredő tőkeáttételi hatáson alapuló célvolumeneket is
A Bizottság a kötelezettségvállalási időszak vége óta nem tett újabb költségvetési kötelezettségvállalást.
A becsült költségvetési allokáció a teljes programidőszakra 103,6 millió EUR (együttesen az EPMF-G-re és az EPMF FCP-FIS-re).
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A pénzügyi eszköz teljes élettartamára vetítve az EPMF megcélzott tőkeáttételi hatása 4,83-szoros.
Az EPMF megcélzott tőkeáttételi hatása alapján az eszköz várhatóan 500 millió hitelösszeget generál.
Az EPMF-G 2010–2013. évi költségvetési kötelezettségvállalásai összesen 23,6 millió EUR-t tettek ki (csak a garanciarész).
Az EPMF-G a tervek szerint 273,8 millió EUR hitelösszeg kihelyezését teszi lehetővé a kedvezményezett mikrovállalkozások
számára (1).

(1) A 23,6 millió EUR költségvetési kötelezettségvállalás szorozva az EPMF-G 11,6-szeres előirányzott tőkeáttételi hatásával.
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A vállalkozások versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat segítő programhoz (COSME) tartozó
hitelgarancia-eszköz — 2014–2020
i.

Hivatkozás az alap jogi aktusra
A vállalkozások versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat segítő program (2014–2020) létrehozásáról és az 1639/2006/
EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1287/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (COSME)
(HL L 347., 2013.12.20., 33. o.)

ii.

Az érintett műveletekre vonatkozó költségvetési sorok
02 02 02. jogcímcsoport – A kis- és középvállalkozások (kkv-k) forráshoz jutásának javítása tőke- és hitelfinanszírozás formájában

iii. A pénzügyi eszközök általános ismertetése, ideértve futamidejüket és költségvetési vonzatukat
A hitelgarancia-eszköz a következőket nyújtja:
— viszontgarancia és más kockázatmegosztási konstrukciók garanciarendszerek számára,
— közvetlen garanciák és más kockázatmegosztási konstrukciók az alkalmassági kritériumokat teljesítő minden más pénzügyi
közvetítő számára.
A hitelgarancia-eszköz a következőkből áll:
— kölcsönökhöz (ideértve az alárendelt és az osztalékra jogosító kölcsönt is) vagy lízinghez kapcsolódó hitelfinanszírozási
garanciák azon nehézségek csökkentésére, amelyekkel az életképes kkv-k a feltételezett nagy kockázat vagy a megfelelő biztosíték
hiánya miatt szembesülnek a finanszírozáshoz jutás során,
— a kkv-k hitelfinanszírozási portfóliójának értékpapírosítása, ami kiegészítő hitelfinanszírozást biztosít a kkv-k számára a
célintézményekkel kötött megfelelő kockázatmegosztási megállapodások alapján. E tranzakciók támogatásának feltételeként a
hitelnyújtó intézményeknek vállalják, hogy a létrejövő likviditás vagy a befektetett tőke jelentős részéből ésszerű időn belül új
hiteleket nyújtanak a kkv-knak. Az új, idegen tőkével való finanszírozás nagyságát a garantált portfóliókockázat nagysága alapján
számítják ki, és a lejárati idővel együtt erről is minden, tőkét nyújtó intézménnyel külön állapodnak meg.
A hitelgarancia-eszköz az értékpapírosított portfólióban lévő kölcsönök kivételével legfeljebb 150 000 EUR összegű, és legalább 12
hónapos futamidejű kölcsönöket fedez. A hitelgarancia-eszköz 150 000 EUR-t meghaladó összegű kölcsönöket abban az esetben
fedezhet, ha azok futamideje legalább 12 hónap, és ha az érintett kkv-k megfelelnek a COSME program szerinti támogathatósági
kritériumoknak, de nem teljesítik a „Horizont 2020” keretprogramhoz tartozó hitelfinanszírozási eszköz kkv-kerete (az ún. InnovFin
kkv-garanciaeszköz) szerinti támogathatósági kritériumokat. A hitelgarancia-eszköz úgy került kialakításra, hogy megállapítható
legyen a támogatott kkv-k száma és a kölcsönök volumene.
A hitelgarancia-eszköz végrehajtásáért a 2014. július 22-én aláírt hatáskör-átruházási megállapodás alapján az Európai Beruházási
Alap (EBA) felel.
A hatáskör-átruházási megállapodás biztosítja, hogy a hitelgarancia-eszköz elérhető legyen azon pénzügyi közvetítők széles köre
(garanciatársaságok, nemzeti projektszervezők, kereskedelmi bankok, szövetkezetek stb.) számára, amelyek tapasztalatokkal rendelkeznek a kkv-kkal folytatott pénzügyi tranzakciók terén, illetve képesek ilyen tranzakciók lebonyolítására.
Ami a végrehajtás technikai részét illeti, az EBA-nak olyan korlátos portfóliógaranciát kell nyújtania a pénzügyi közvetítők számára,
amely részben fedezi az új – kockázatosabb – kkv-hitelekből álló portfólió várható veszteségeit.
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Ami az értékpapírosítási tranzakciókat illeti, az EBA-nak az értékpapírosított kkv-hitelezési portfólió köztes (mezzanine) ügyletrészsorozatának egy részére kell garanciát biztosítania a pénzügyi közvetítő új kkv-hitelportfólió kialakítására vonatkozó kötelezettségvállalása mellett.
A korlátos portfóliógarancia és az értékpapírosítási műveletek célzott végső kedvezményezettjei a kkv-k, mindennemű méretbeli
vagy ágazati megkötés nélkül. A korlátos garanciával támogatható pénzügyi termékek köre rendkívül széles annak érdekében, hogy
ez ne okozzon megkülönböztetést a kkv-k között, amelyek fejlettségi szakasztól és működési ágazattól/iparágtól függően fölöttébb
eltérő finanszírozási igényekkel rendelkeznek.
A garanciaeszköz időtartama legfeljebb 2034. december 31-ig (az utolsó műveletek lezárásáig) terjed. A megbízott szervezet által
aláírandó egyedi garanciamegállapodások maximális időtartama 10 év.
A hitelgarancia-eszköz a COSME és/vagy Horizont 2020 és esb-alapok által biztosított uniós forrásokat ötvöző közös eszköz, a kkvkezdeményezés keretében létrehozandó pénzügyi eszközök céljaihoz is hozzájárulhat együttműködésben az EBB/EBA-val abból a
célból, hogy egyes tagállamokban további hitelfinanszírozást biztosítson a kkv-k számára. A hozzájárulás történhet korlátlan
portfóliógarancia vagy értékpapírosítási műveletek formájában is, és a források a portfólió köztes (mezzanine) része tekintetében
használhatók fel.
Az alap-jogiaktus úgy rendelkezik, hogy a COSME program végrehajtására előirányzott teljes pénzügyi keretösszeg legalább 60 %-át
a pénzügyi eszközökhöz kell csoportosítani. A pénzügyi eszközhöz csoportosított teljes összeg tőkefinanszírozási eszköz (48 %) és
hitelfinanszírozási eszköz (52 %) közötti, a pénzügyi kimutatásban előirányzott megosztása alapján a hitelgarancia-eszköz kezdeti
előirányzott teljes költségvetési keretösszege a 2014–2020-as programozási időszakra 717 millió EUR.
iv.

A tervezett műveletek, ideértve a meglévő pénzügyi eszközökből eredő tőkeáttételi hatáson alapuló célvolumeneket is
A becsült kezdeti költségvetési allokáció a teljes programozási időszakra az előirányzat szerint 717 millió EUR (1).
A jogalapban megjelölt, megcélzott tőkeáttételi hatás 20–30-szoros, azaz a pénzügyi eszköz teljes élettartama alatt az uniós
költségvetésből biztosított minden egyes euró várhatóan 20–30 EUR finanszírozást eredményez.
A megcélzott tőkeáttételi hatás alapján a pénzügyi eszköz várhatóan összesen 14,3–21,5 milliárd EUR hitelkihelyezést generál a
program teljes időtartama alatt.

(1) Ez az összeg azon a feltételezésen alapul, miszerint a COSME pénzügyi eszközei a pénzügyi kimutatásban előirányzottaknak megfelelően oszlanak meg,
azaz 52 % jut a hitelgarancia-eszközre (LGF) és 48 % a növekedésösztönző tőkefinanszírozási eszközre (EFG), az 1287/2013/EU rendelet 17. cikkének
megfelelően az esetleges módosítások szerint.
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A „Horizont 2020” keretprogramhoz tartozó, kkv-kat és kisebb közepes piaci tőkeértékű vállalatokat szolgáló
K+I-hiteleszköz — 2014–2020
i.

Hivatkozás az alap jogi aktusra
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 104. o.).
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról és az
1906/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1290/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 81. o.).
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról szóló,
2013. december 3-i 2013/743/EU tanácsi határozat (HL L 347., 2013.12.20., 965. o.).

ii.

Az érintett műveletekre vonatkozó költségvetési sorok
08 02 02 02. jogcím – A kockázatfinanszírozáshoz jutás lehetőségeinek bővítése a kutatás és az innováció finanszírozásának
segítésére

iii. A pénzügyi eszközök általános ismertetése, ideértve futamidejüket és költségvetési vonzatukat
Ez a garanciakeret a hetedik keretprogramhoz tartozó kockázatmegosztási finanszírozási mechanizmus kísérleti kockázatmegosztási
eszközének továbbfejlesztett utódja, egyben a vállalkozások növekedését és K+I-tevékenységeit támogató egységes hitelfinanszírozási
eszköz része. A keretből olyan K+I-orientált kkv-k és kisebb közepes piaci tőkeértékű (legfeljebb 499 főt foglalkoztató) vállalatok
támogathatók, amelyek 25 000 EUR és 7,5 millió EUR közötti összegben igényelnek hitelt. A 7,5 millió EUR-nál nagyobb
hiteligényeket eseti alapon kell elbírálni.
Az Európai Beruházási Alap (EBA) a keretből közvetlen garanciákat nyújt a kkv-k számára ténylegesen hitelt nyújtó pénzügyi
közvetítőknek, például bankoknak. A garancia a közvetítők potenciális veszteségeinek legfeljebb 50 %-ára nyújt fedezetet. Az EBA a
K+I-orientált kkv-k és kisebb közepes piaci tőkeértékű vállalatok kockázatbiztosítását vállaló pénzügyi közvetítőknek (például
garanciaintézményeknek) viszontgaranciát is nyújt.
A hitelt igénylő K+I-orientált kkv-knak és kisebb közepes piaci tőkeértékű vállalatoknak kapcsolatba kell lépniük az EBA-val
megállapodást kötő pénzügyi közvetítők valamelyikével (lásd a kiválasztási eljárást). A keret keresletvezérelt, vagyis előzetesen nincs
felosztva szektorok, országok vagy régiók között. A Bizottság azonban a tárgyalások sikeres lezárása esetén arra ösztönzi az EBA-t,
hogy tegyen külön erőfeszítéseket azért, hogy a végső kedvezményezettek jelentős arányban az ökoinnovatív kkv-k és kisebb
közepes piaci tőkeértékű vállalatok közül kerüljenek ki.
Várható hatás: a K+I-orientált kkv-k és kisebb közepes piaci tőkeértékű vállalatok több K+I-tevékenységre lesznek képesek. Vizsgált
mutatók: a pénzügyi közvetítőkkel aláírt megállapodások száma, továbbá a folyósított hitelek száma és volumene.
Indikatív ütemterv: Ez az eszköz 2014. január 10. óta hozzáférhető.
Kiválasztási eljárás:
a)

a pénzügyi közvetítők vonatkozásában: az EBA pályázati felhívásokat tesz közzé, az egyes felhívásokban előírt jogosultsági és
kiválasztási kritériumokat a Kutatási és Innovációs Főigazgatósággal folytatott konzultáció után határozzák meg;

b)

a nyújtott hitelek esetében: a szokásos kereskedelmi feltételek szerint azon közvetítő bank vagy más pénzügyi intézmény belső
eljárásainak megfelelően, amelyhez a kkv vagy kisebb közepes piaci tőkeértékű vállalat benyújtja hiteligénylését.
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iv.

A tervezett műveletek, ideértve a meglévő pénzügyi eszközökből eredő tőkeáttételi hatáson alapuló célvolumeneket is
A 2014–2020-as programozási időszak tekintetében a kkv-kat és kisebb közepes piaci tőkeértékű vállalatokat szolgáló K+Ihiteleszköz teljes költségvetésére 1 060 millió EUR-t irányoztak elő, amely a „Horizont 2020” keretprogram kockázatfinanszírozáshoz jutást előmozdító keretéből származik.
Az EBA-val kialakított kockázatmegosztási konstrukció eredményeként a kkv-kat és kisebb közepes piaci tőkeértékű vállalatokat
szolgáló K+I-hiteleszköz akár 9-szeres tőkeáttételi hatást is elérhet, ami a program teljes időtartama alatt 9 540 millió EUR
hitelfinanszírozást tehet lehetővé a K+I-orientált kkv-knak és kisebb közepes piaci tőkeértékű vállalatoknak.
Az eszköz a 2013. októberi Európai Tanács által jóváhagyott közös kkv-kezdeményezés keretében létrehozandó pénzügyi eszközök
céljaihoz is hozzájárul. A hozzájárulás történhet korlátlan portfóliógarancia vagy értékpapírosítási műveletek formájában is, és a
források az esb-alapok, a COSME program és az EBA forrásaival együtt a portfólió köztes (mezzanine) része tekintetében
használhatók fel.
A becsült költségvetési allokáció a teljes programozási időszakra az előirányzat szerint 1 060 millió EUR.
A pénzügyi eszköz teljes élettartamára vetítve a megcélzott, jogalapban és az előzetes értékelésben megjelölt tőkeáttételi hatás
meghaladja a 9-szerest.
A megcélzott tőkeáttételi hatás alapján a pénzügyi eszköz várhatóan összesen 9 540 millió EUR hitelkihelyezést generál a program
teljes időtartama alatt.
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A foglalkoztatás és a szociális innováció programja (EaSI) – Harmadik tengely – Mikrofinanszírozás és szociális
vállalkozás — 2014–2020
i.

Hivatkozás az alap jogi aktusra
Az Európai Unió foglalkoztatás és társadalmi innováció programjáról és a foglalkoztatási és társadalmi befogadási célú európai
Progress mikrofinanszírozási eszköz létrehozásáról szóló 283/2010/EU európai parlamenti és tanácsi határozat módosításáról szóló,
2013. december 11-i 1296/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 238. o.).

ii.

Az érintett műveletekre vonatkozó költségvetési sorok
04 03 02 03. jogcím – Mikrofinanszírozás és szociális vállalkozás – A vállalkozások finanszírozáshoz jutásának elősegítése,
különösen a munkaerőpiactól legtávolabb került emberek és a szociális vállalkozások esetében.

iii. A pénzügyi eszközök általános ismertetése, ideértve futamidejüket és költségvetési vonzatukat
E pénzügyi eszközök általános célkitűzését az 1296/2013/EU rendelet ismerteti a 4. cikkben:
Általános célkitűzés:
„A foglalkoztatás és a társadalmi befogadás előmozdítása a mikrofinanszírozás elérhetőségének és hozzáférhetőségének javításával a
mikrovállalkozást indítani kívánó sérülékeny személyek, valamint a meglévő mikrovállalkozások számára, illetve a finanszírozás
hozzáférhetőségének javítása a szociális vállalkozások számára”.
Egyedi célkitűzések a 26. cikk szerint:
— mikrofinanszírozás hozzáférhetőségének és elérhetőségének növelése az alábbiak számára:
— olyan sérülékeny személyek, akik elveszítették munkájukat, vagy akiket ez a veszély fenyeget, vagy akiknek nehézséget jelent
a munkaerőpiacra való belépés vagy visszatérés, valamint olyan, a társadalmi kirekesztés által fenyegetett vagy már
kirekesztett személyek, akik a hagyományos hitelpiachoz való hozzáférés tekintetében hátrányos helyzetben vannak, és akik
saját mikrovállalkozásukat szeretnék elindítani vagy továbbfejleszteni,
— mikrovállalkozások induláskor és a fejlesztés szakaszában egyaránt, különösen az előző franciabekezdésben említett
személyeket alkalmazó mikrovállalkozások,
— a mikrohitel-szolgáltatók intézményi kapacitásának kiépítése,
— a szociális beruházási piac fejlesztésének támogatása, és a finanszírozáshoz való hozzáférés megkönnyítése, legfeljebb
500 000 EUR sajáttőke, kvázi-sajáttőke, hiteleszköz és támogatás rendelkezésére bocsátása révén olyan szociális vállalkozások
számára, amelyek éves forgalma nem haladja meg a 30 millió EUR-t, vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 30 millió
EUR-t, és amelyek cégformája nem kollektív befektetési vállalkozás.
A program 2014. január 1-jétől 2020. december 31-ig tart.
A Mikrofinanszírozás és szociális vállalkozás program pénzügyi eszközeinek költségvetése a 2014–2020-as időszakra vonatkozó
teljes EaSI-költségvetés 21 %-a lesz, ami folyó áron 919 469 000 EUR.
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Felosztása a következő százalékos minimumarányoknak megfelelően történik:
— mikrofinanszírozás a kiszolgáltatott csoportok és mikrovállalkozások számára: 45%,
— szociális vállalkozások: 45 %.
A fennmaradó összeget e két tétel között osztják fel.
iv.

A tervezett műveletek, ideértve a meglévő pénzügyi eszközökből eredő tőkeáttételi hatáson alapuló célvolumeneket is
Az indikatív célszámok a következők: 41 000 nyújtott mikrohitel végső kedvezményezetteknek, 1 350 nyújtott hitel szociális
vállalkozásoknak. A mikrofinanszírozási célszám a Progress mikrofinanszírozási eszköz tapasztalatain alapul.
A szociális vállalkozásokra vonatkozó célszám a következő számításon alapul: a garanciák és a finanszírozott eszközök céljaira
rendelkezésre álló források teljes volumene szorozva a várható tőkeáttétellel és osztva a szociális vállalkozásonként 200 000 EUR
átlagos befektetési mérettel.
A finanszírozott eszközök esetében 20 millió EUR összegű várható társfinanszírozást vettek figyelembe. E célszámok változhatnak,
mivel jelenleg még nem ismert a keret kialakítása és a potenciális társfinanszírozás nagysága.
A becsült költségvetési allokáció a teljes programozási időszakra az előirányzat szerint 192 millió EUR.
Az előirányzott becsült tőkeáttételi hatás
— a garanciarész esetében a pénzügyi eszközök teljes élettartamára vetítve 5,5
— a támogatott eszközök esetében még nem határozták meg (1).
Az eszköz előirányzott tőkeáttételi hatása alapján
— a garanciarész által felhasznált 96 milliós összeg a becslések szerint mintegy 528 millió EUR forrást biztosít a végső kedvezményezettek számára,
— a támogatott eszközök esetében becslés még nem adható.

(1) A támogatott eszközök végrehajtásának módjáról még nem született döntés, és nem tudható, ez hogyan hat majd az eszközök kialakítására, a várt
tőkeáttételi hatásra és a társfinanszírozásra.
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A kulturális és kreatív ágazatok garanciaeszköze (Kreatív Európa program) – 2014–2020
i.

Hivatkozás az alap jogi aktusra
A Kreatív Európa program (2014-2020) létrehozásáról és az 1718/2006/EK , az 1855/2006/EK és az 1041/2009/EK határozatok
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1295/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347.,
2013.12.20., 221. o.).

ii.

Az érintett műveletekre vonatkozó költségvetési sorok
15 04 01. jogcímcsoport – A kkv-k és a szervezetek pénzügyi kapacitásának erősítése, valamint a szakpolitikai fejlesztés és az új
üzleti modellek előmozdítása

iii. A pénzügyi eszközök általános ismertetése, ideértve futamidejüket és költségvetési vonzatukat
A kulturális és kreatív ágazatok garanciaeszközének általános célja összhangban van a Kreatív Európa keretprogram céljaival,
amelyek a következők: az európai kulturális és nyelvi sokféleség megőrzésének és előmozdításának támogatása, valamint a kulturális
és kreatív ágazatok versenyképességének megerősítése az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésnek az Európa 2020
stratégiával összhangban történő előmozdítása céljából.
A kulturális és kreatív ágazatok garanciaeszközének konkrét célkitűzése a kulturális és kreatív ágazatok pénzügyi kapacitásának
megerősítése.
A garanciaeszköz a következő kérdések kezelésére törekszik:
— a kulturális és kreatív kkv-k banki hitelhez jutásának nehézségei,
— a kulturális és kreatív kkv-kra és projektekre vonatkozó pénzügyi elemzéssel kapcsolatos ismeretek korlátozott terjesztése az
Unióban tevékenykedő pénzügyi intézmények között.
E problémák kezelése érdekében az operatív célkitűzések a következők:
— garancia biztosítása a kulturális és kreatív kkv-kkal foglalkozó bankoknak, ezáltal megkönnyítve a vállalkozások banki hitelhez
jutását;
— szakértelem/kapacitásépítés biztosítása a pénzügyi intézményeknek,
— azon pénzügyi intézmények számának növelése, amelyek hajlandók foglalkozni a kulturális és kreatív kkv-kkal,
— a kulturális és kreatív kkv-kkal foglalkozó pénzügyi intézmények földrajzi diverzifikációjának maximalizálása Európában.
iv.

A tervezett műveletek, ideértve a meglévő pénzügyi eszközökből eredő tőkeáttételi hatáson alapuló célvolumeneket is
Az 1295/2013/EU rendelet I. mellékletének megfelelően a teljes programozási időszak előirányzott költségvetési kötelezettségvállalásai 121 millió EUR-t tesznek ki, amihez hozzáadódik legfeljebb 2 millió EUR várható visszafizettetés a MEDIA program
gyártásigarancia-alapjából. A becsült költségvetési allokáció a teljes programozási időszakra az előirányzat szerint 123 millió EUR.
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A pénzügyi eszköz teljes élettartamára vetítve a megcélzott, jogalapban és az előzetes értékelésben megjelölt tőkeáttételi hatás 5,7szeres.
A megcélzott tőkeáttételi hatás alapján a pénzügyi eszköz várhatóan összesen 690 millió EUR hitelkihelyezést generál a program
teljes időtartama alatt.
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Erasmus+ mesterképzéshez kapcsolódó diákhitel-garanciaeszköz — 2014–2020
i.

Hivatkozás az alap jogi aktusra

Az „Erasmus+” elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról, valamint az 1719/2006/EK, az 1720/
2006/EK és az 1298/2008/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1288/2013/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 50. o.).
ii.

Az érintett műveletekre vonatkozó költségvetési sorok

15 02 01 01. jogcím (részben) – A kiválóság előmozdítása és együttműködés az európai oktatás, képzés és ifjúságügy területén, és
annak jelentősége a munkaerőpiac szempontjából
iii. A pénzügyi eszközök általános ismertetése, ideértve futamidejüket és költségvetési vonzatukat

Az Erasmus+ mesterképzéshez kapcsolódó diákhitel-garanciaeszközének célja a teljes programmobilitás előmozdítása és támogatása
a mesterképzésben (a felsőoktatás 2. szintje). Ennek érdekében az eszköz részleges garanciát nyújt azoknak a pénzügyi
közvetítőknek, amelyek kedvező feltételekkel biztosítanak hitelt az Erasmus+ programban részt vevő országból származó diákoknak,
akik lakóhelyüktől és az alapszintű (bachelor) képzettség megszerzésének helyétől eltérő országban teljes (egy- vagy kétéves)
mesterképzésben vesznek részt.
Az eszköz révén nyújtott garanciák az új, jogosult diákhitelekre terjednek ki, amelyek összege egyéves mesterképzés esetén legfeljebb
12 000 EUR, kétéves mesterképzés esetén pedig legfeljebb 18 000 EUR lehet.
Az eszköz így közvetlenül hozzájárul az uniós és a bolognai folyamat szerinti miniszteri célhoz, amely szerint 2020-ig a duplájára,
20 %-ra kell növelni azon diákok arányát, akik tanulmányaikat vagy a képzési időszakot külföldön zárják le.
Az eszköz uniós szintű irányítására az Európai Beruházási Alap (EBA) kapott megbízást, amely megállapodásokat köt a pénzügyi
közvetítőkkel, például bankokkal, nemzeti/regionális diákhitelezési intézményekkel. A részt vevő pénzügyi közvetítők pedig
továbbadják az uniós garanciából származó előnyt azáltal, hogy olyan diákhiteleket bocsátanak rendelkezésre, amelyek nem
igényelnek biztosítékot a diáktól vagy annak családjától, feltételeik kedvezőek, például kamatuk a piaci kamatlábnál alacsonyabb, és
türelmi idő beiktatásával védelmet jelentenek arra az esetre, ha a diák nehézségekkel kerül szembe. A türelmi idő lehetővé teszi, hogy
a pályakezdők csak akkor kezdjék meg a hitel törlesztését, ha találtak munkahelyet, valamint fizetési szünetet tesz lehetővé, vagyis
szükség esetén, például munkanélküliség vagy anyasági szabadság idején a törlesztés felfüggeszthető.
A hitelek finanszírozását a részt vevő pénzügyi közvetítők biztosítják, az Unió a kedvezményezett esetleges nemteljesítése esetén
részgaranciát vállal. A hiteltörlesztés a szokásos banki hitelezési mechanizmusnak megfelelő, a műveletre vonatkozó tájékoztatás és a
lebonyolítás helyi szinten történik.
A 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó Erasmus+ program jogalapja 517 millió EUR összegű uniós hozzájárulást irányoz elő,
ami azt jelenti, hogy körülbelül 200 000 diák részesülhet az eszközzel támogatott hitelekből.
Az eszköz időtartama 2037-ig terjed majd (azaz a program 2020-ig lesz hatályban + 2 év a kötelezettségvállalások határideje + a
diákhitelek legfeljebb 15 éves futamideje).
Az eszköz legfeljebb 90 %-ban nyújt részleges garanciát a végső kedvezményezett nemteljesítéséből eredő első veszteségekre a
hitelportfólió 18 %-ának megfelelő garanciakorláttal. A tőkeáttétel a becslések szerint 5,7-szeres (ez azt jelenti, hogy a részt vevő
pénzügyi közvetítők 3,2 milliárd EUR összegű tőkét biztosítanak diákhitelekhez).
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iv.

A tervezett műveletek, ideértve a meglévő pénzügyi eszközökből eredő tőkeáttételi hatáson alapuló célvolumeneket is
A becsült költségvetési allokáció a teljes programozási időszakra az előirányzat szerint 517 millió EUR.
A program teljes élettartamára vetítve a programban megjelölt tőkeáttételi hatás 5,7-szeres.
A megcélzott tőkeáttételi hatás alapján a pénzügyi eszköz várhatóan összesen 2 947 millió EUR hitelkihelyezést generál a program
teljes időtartama alatt.
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Az energiahatékonyság magánfinanszírozási eszközének (PF4EE) garanciaablaka — 2014–2020
i.

Hivatkozás az alap jogi aktusra
A környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozásáról és a 614/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,
2013. december 11-i 1293/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 185. o.) és különösen annak
17. cikke (1) bekezdése.

ii.

Az érintett műveletekre vonatkozó költségvetési sorok
34 02 01. jogcímcsoport – Az Unió üvegházhatásúgáz-kibocsátásának csökkentése.
34 02 02. jogcímcsoport – Az éghajlatváltozás hatásaival szembeni ellenálló képesség növelése az Unióban.

iii. A pénzügyi eszközök általános ismertetése, ideértve futamidejüket és költségvetési vonzatukat
A PF4EE (Az energiahatékonysági rendszer magánfinanszírozása) célja a részt vevő országok által nemzeti energiahatékonysági
cselekvési terveik vagy az energiahatékonyságra vonatkozó uniós irányelveknek megfelelő más programjaik végrehajtása céljából
kidolgozott programok alapján megvalósuló, támogatható energiahatékonysági beruházások megfelelő és hozzáférhető kereskedelmi
finanszírozása.
A PF4EE pénzügyi közvetítők számára i. portfólióalapú hitelkockázati védelmet (kockázatmegosztási eszköz), ii. a PF4EE
végrehajtásának támogatását célzó szakértői támogatási szolgáltatásokat és iii. az EBB-től származó hosszú távú finanszírozást
biztosít.
A kockázatmegosztási eszköz célja a támogatható energiahatékonysági beruházásokat végrehajtó végső kedvezményezettek számára
kölcsönöket nyújtó pénzügyi közvetítők hitelkockázatának csökkentése. A kockázatmegosztási eszköz biztosítéki számlán elhelyezett uniós források révén fedezi az energiahatékonyági beruházásokat finanszírozó pénzügyi közvetítők portfólióiban található
energiahatékonysági célú hitelekkel összefüggő hitelkockázati kitettség egy részét.
A kockázatmegosztási eszköz egyebek mellett az alacsonyabb árazás, a hosszabb futamidő és az enyhébb biztosítéki követelmények
segítségével növeli a hitelezési aktivitást, és javítja a végső kedvezményezettek számára biztosított finanszírozási feltételeket. A
kockázatfinanszírozási eszközt kiegészítheti a pénzügyi közvetítők számára az EBB által nyújtott energiahatékonysági célú hitel.
Ezeket a hiteleket az EBB versenyképes kamatokkal és hosszú lejáratra nyújtja.
A PF4EE-nek addig kell működnie, amíg vissza nem fizetik a kockázatmegosztási eszköz által fedezett kölcsönöket. A kockázatmegosztási eszköz keretében a futamidő maximum 20 év lehet. Ezért a PF4EE a végrehajtási időszak vége után maximum 20 évig
működhet (2042).
A végső kedvezményezettek közé magánszemélyek, lakástulajdonosok társulásai, kkv-k, vállalatok, illetve állami intézmények/
szervek tartoznak, amelyek az egyes tagállamok nemzeti energiahatékonysági cselekvési tervének megfelelő energiahatékonysági
beruházásokat hajtanak végre.
A kedvezményezetteknek nyújtott energiahatékonysági kölcsönök összege 40 000 EUR-tól – amely a lakáságazatban elvégzett kisebb
beruházások esetén kisebb is lehet – 5 millió EUR-ig terjed, de kivételes esetekben elérheti a 15 millió EUR-t is.
iv.

A tervezett műveletek, ideértve a meglévő pénzügyi eszközökből eredő tőkeáttételi hatáson alapuló célvolumeneket is
A PF4EE végrehajtása a hatáskör-átruházási megállapodás 2014. december 8-i aláírásával vette kezdetét.
A PF4EE eszköz keretében várhatóan 6–10 finanszírozási megállapodás (EBB-kölcsönök és kockázatmegosztási/szakértői támogatási
eszközök) köthető pénzügyi közvetítőkkel a 2014–2017 közötti időszakban.
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A PF4EE eszköz 2014 és 2017 közötti időszakra előirányzott költségvetése 80 millió EUR. A várt EBB tőkeáttételi hatás hatszoros.
Figyelemmel arra, hogy az EBB belső szabályai értelmében a támogatható energiahatékonysági beruházások összegének maximum
75 %-át finanszírozhatja, az előirányzott tőkeáttételi hatás nyolcszoros.
A várakozások szerint a program élettartama alatt (2014–2017) 300 000 EUR összegű átlagos beruházást feltételezve akár 1 800
végső kedvezményezett és projekt is hitelhez juthat, összesen körülbelül 430 millió EUR összegben. Az energiahatékonyságba
befektetett teljes összeg ebben az időszakban 540 millió EUR körül lehet.
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Kockázatmegosztási eszközök
A hetedik kutatási keretprogram (2007–2013) kockázatmegosztási finanszírozási mechanizmusa (FP7-RSFF),
ideértve a kockázatmegosztási eszközt (RSI) is (K+I-orientált kkv-kra és kisebb közepes piaci tőkeértékű
vállalatokra vonatkozó új kísérleti garanciakeret) —2014 előtt
i.

Hivatkozás az alap jogi aktusra
Az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjáról
(2007–2013) szóló, 2006. december 18-i 1982/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 412., 2006.12.30., 1. o.).
Az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjának
(2007–2013) végrehajtására irányuló Együttműködés egyedi programról szóló, 2006. december 19-i 2006/971/EK tanácsi
határozat (HL L 400., 2006.12.30., 87. o.).
Az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjának
(2007–2013) végrehajtására irányuló Kapacitások egyedi programról szóló, 2006. december 19-i 2006/974/EK tanácsi határozat
(HL L 400., 2006.12.30., 300. o.).

ii.

Az érintett műveletekre vonatkozó költségvetési sorok
08 02 51. jogcímcsoport (részben) — Korábbi kutatási keretprogram lezárása — Hetedik keretprogram – Az EK közvetett
cselekvései (2007–2013).
A 2007–2013 közötti időszakban az uniós költségvetés (a hetedik keretprogram eredeti költségvetése, illetve a hetedik keretprogram
EFTA-tól és harmadik országoktól származó további előirányzatai) terhére 1 230,73 millió EUR összegben tettek kötelezettségvállalásokat, és az összeget ki is fizették az EBB-nek a kockázatmegosztási finanszírozási mechanizmus (RSFF) támogatása céljából.
Ebből 960,73 millió EUR az RSFF és 270 millió EUR a kockázatmegosztási eszköz (RSI) támogatása.

iii. A pénzügyi eszközök általános ismertetése, ideértve futamidejüket és költségvetési vonzatukat
Az RSFF fő célja a kutatás-fejlesztés és az innováció területén megvalósítandó beruházások, mindenekelőtt a magánszféra által
nyújtott hitelfinanszírozáshoz való hozzáférés javítása az EU-ban. Hozzájárul az innovatív projektek és a különböző méretű és
tulajdonosi szerkezetű vállalatok, köztük a közepes piaci tőkeértékű cégek és a kkv-k finanszírozási szükségleteinek kezeléséhez.
Az RSFF támogatja a finanszírozáshoz való hozzáférést a kutatás-fejlesztés, demonstráció és innováció teljes spektrumán, az
alapkutatástól a technológiafejlesztésig, a demonstrációs és az innovációs tevékenységekig. Az RSFF ágazatokon átívelő szakpolitikai
célok és azokhoz kapcsolódó beruházási igények végrehajtásához járul hozzá keresletvezérelt, a kérelmek beérkezési sorrendjén
alapuló módon.
Az Európai Bizottság és az EBB által közösen kidolgozott RSFF 2007 júniusában jött létre. Az EU és az EBB kockázatmegosztási
partnerek az EBB által a kedvezményezetteknek közvetlenül vagy közvetve nyújtott hitelek vonatkozásában. Az Európai Unió a
hetedik keretprogram költségvetési forrásai révén, valamint az EBB összesen legfeljebb 2 milliárd EUR-t különítettek el (mindkét fél
1–1 milliárd EUR-t) a 2007–2013 közötti időszakra az RSFF-hitelek nemteljesítése miatti veszteségek fedezésére. Az EU/EBB
kockázatmegosztáshoz és veszteségfedezéshez való hozzájárulása révén az EBB 10 milliárd EUR összegben tud hitelt nyújtani a
vállalkozások és a kutatói közösségek K+F és innovációs beruházásaira.
Az RSFF kedvezményezettjei kutatásigényes tevékenységet folytató európai szereplők (vállalkozások és egyedi projektek), valamint
kutatási infrastruktúrák lehetnek. Az RSFF-kölcsönök hozzájárulnak az EU 28 tagállamában és a társult országokban található
projektszervezők és kedvezményezettek által végrehajtott K+F+I beruházásokhoz.
Az EU és az EBB közötti kockázatmegosztás eredetileg (2010-ig) az egyes kölcsönök alapján történt. 2011 óta – egy független
szakértői csoport ajánlása alapján – a kockázatmegosztás portfólióalapon történik, az első veszteségviselő az EU. Meghatározott
küszöb fölött, az EU kockázatviselési kapacitásának teljes kihasználása után az EBB viseli a további kockázatokat.
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2012 elején új kísérleti garanciakeret, a kkv-kra és a legfeljebb 499 munkavállalót foglalkoztató kisebb közepes piaci tőkeértékű
vállalatokra vonatkozó kockázatmegosztási eszköz (RSI) került bevezetésre azzal a céllal, hogy javuljon a K+F+I beruházásokhoz
nyújtott hitelfinanszírozáshoz való hozzáférés. Az RSI garanciakeretet az RSFF végrehajtásának részeként az Európai Beruházási Alap
(EBA) kezeli. A kísérleti RSI garanciakeret 2012–2013-as időszakra vonatkozó, a hetedik keretprogramból származó (a keretprogramhoz kapcsolódó további, EFTA-tól és harmadik országoktól származó előirányzatokkal kiegészített) uniós költségvetése
összesen 270 millió EUR-t tett ki.
A 375 millió EUR összeget az RSFF visszafizette a Horizont 2020 tőkefinanszírozási eszköze számára.
iv.

A tervezett műveletek, ideértve a meglévő pénzügyi eszközökből eredő tőkeáttételi hatáson alapuló célvolumeneket is
A becsült költségvetési allokáció a teljes programozási időszakra az előirányzat szerint az RSFF tekintetében 960,73 millió EUR.
Az RSFF pénzügyi eszköz teljes élettartamára vetítve a megcélzott, jogalapban és az előzetes értékelésben megjelölt tőkeáttételi hatás
5-szörös lesz.
A megcélzott tőkeáttételi hatás alapján az RSI pénzügyi eszköz esetében a program teljes időtartamára nézve összesen 5 000 millió
EUR hitel kihelyezését várták, míg a tényleges eredmény elérte a 10 500 millió EUR-t.
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Hitelgarancia-eszköz (LGTT) – A transzeurópai közlekedési projektek hitelgarancia-eszköze a 2007–2013-as
pénzügyi keretben (LGTT) – 2014 előtt
i.

Hivatkozás az alap jogi aktusra
A transzeurópai közlekedési és energiahálózatok területén történő közösségi pénzügyi támogatás nyújtásának általános szabályairól
szóló, 2007. június 20-i 680/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 162., 2007.3.22., 1. o.).
A versenyképességi és innovációs keretprogram (2007–2013) létrehozásáról szóló 1639/2006/EK határozat, valamint a transzeurópai közlekedési és energiahálózatok területén történő közösségi pénzügyi támogatás nyújtásának általános szabályairól szóló
680/2007/EK rendelet módosításáról szóló, 2012. július 11-i 670/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 204.,
2012.7.31., 1. o.).

ii.

Az érintett műveletekre vonatkozó költségvetési sorok
06 02 51. jogcímcsoport (részben) – A transzeurópai hálózatokra vonatkozó program lezárása (a 2014. évi költségvetési
nómenklatúrában)

iii. A pénzügyi eszközök általános ismertetése, ideértve futamidejüket és költségvetési vonzatukat
Az LGTT egy kockázatmegosztásos hitelfinanszírozási eszköz, amelyet 2008-ban az EU és az EBB hozott létre a TEN-T infrastruktúra-projektek felgyorsítása és végrehajtása érdekében.
Az LGTT-eszközök az EBB által az LGTT keretében a magánszektornak (projektszponzoroknak/-gazdáknak) nyújtott garanciák az
elsőhelyi adósság hitelminősítésének javítása céljából a forgalmi kockázat csökkentése révén. Az EBB feltételes hitelkeret formájában
nyújt garanciát, mely hitelt a projektgazda a művelet első 5–7 évében hívhat le, amennyiben a projekt által generált bevétel nem
elegendő az elsőhelyi adósság törlesztéséhez, abban az esetben, ha a projekt tényleges bevétele egy előre jelzett szint alá kerül.
Az LGTT-eszközt 2008-ban, a globális pénzügyi válságot megelőzően alakították ki. A bevételalapú projektek azóta kevésbé
gyakoriak, mivel a magánszektor vonakodik a forgalmi igényekkel kapcsolatos kockázatok vállalásától.
A 2007–2013 közötti időszakra az LGTT számára biztosított uniós hozzájárulás összegét eredetileg 500 millió EUR-ban állapították
meg; a 670/2012/EU rendelet 200 millió EUR-t a projektkötvény-kezdeményezésre és további 50 millió EUR-t vissza nem térítendő
TEN-T támogatásokra csoportosított át.
Jelenleg 250 millió EUR összegű EU-hozzájárulás áll rendelkezésre az LGTT-projektek számára, amelyből 205 millió EUR került
befizetésre. Emellett további 7 millió EUR összegű bevételt csoportosítottak vissza az eszközhöz, így az EBB számára az LGTT
céljaira biztosított teljes uniós hozzájárulás 2014. december 31-én 212 millió EUR.
A 670/2012/EU rendelet elfogadását követően a kockázatmegosztási modell a pari passu megoldásról a Bizottság és az EBB közötti
portfólióalapú kockázatmegosztásra változott. A portfólióalapú megközelítés esetében a kockázat két részre oszlik: az első
veszteségviselő részre, amelyhez az Unió 95 %-ban, az EBB pedig 5 %-ban járul hozzá, valamint a fennmaradó kockázati részre,
amelyet teljes egészében az EBB fedez. A maximális uniós kockázati kitettség a választott kockázatmegosztási modelltől függetlenül
nem haladhatja meg az LGTT-hez való költségvetési hozzájárulást.
Az LGTT az EBB által 2014 végéig jóváhagyott tranzakciókhoz áll rendelkezésre, a 2016-ban esedékes pénzügyi zárásig. A garancia a
művelet első 5–7 évében hívható le, a jelenlegi portfólióban szereplő projektek tekintetében a legkésőbbi lehívási dátum 2021 vége.
Az LGTT összevonása az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz hitelfinanszírozási eszközével (CEF DI):
Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközt létrehozó 1316/2013/EU rendelet 14. cikke (3) bekezdésének alkalmazásában az LGTT
eszköz 2015-ben összevonásra került a hálózatfinanszírozási eszköz 2014–2020-as időszakra szóló új pénzügyi eszközeivel.
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A CEF DI-re vonatkozó hatáskör-átruházási megállapodást 2015 júliusában írták alá. A portfóliók összevonása (azaz az eszközök és
kötelezettségek) azonban 2016. január 1-jén történt.
Az általános költségvetésre gyakorolt lehetséges hatás:
Ha az EBB-nek nem sikerül az utolsó jóváhagyott ügyletet 2016-ig pénzügyileg lezárnia, a 45 millió EUR-t kitevő még kifizetetlen
kötelezettségvállalások visszaforgathatók az általános költségvetésbe.
iv.

A tervezett műveletek, ideértve a meglévő pénzügyi eszközökből eredő tőkeáttételi hatáson alapuló célvolumeneket is
Jelenleg 6 TEN-T projekt szerepel az LGTT portfóliójában, melyekre összesen 12,1 milliárd EUR finanszírozást (hitelt, tőkét és vissza
nem térítendő támogatást) vontak be. Az uniós költségvetés 212 millió EUR hozzájárulást nyújtott (205 millió EUR kifizetés és
7 millió EUR visszacsoportosított nettó bevétel. Ez 57,1-szeres tőkeáttételt jelent. Az eszköz indulásakor nem állapítottak meg
tőkeáttételi célt.
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Projektkötvény-kezdeményezés (PBI) – 2014 előtt
i.

Hivatkozás az alap jogi aktusra
A versenyképességi és innovációs keretprogram (2007–2013) létrehozásáról szóló 1639/2006/EK határozat, valamint a transzeurópai közlekedési és energiahálózatok területén történő közösségi pénzügyi támogatás nyújtásának általános szabályairól szóló
680/2007/EK rendelet módosításáról szóló, 2012. július 11-i 670/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 204.,
2012.7.31., 1. o.).
Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és 67/2010/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 348.,
2013.12.20., 129. o.).

ii.

Az érintett műveletekre vonatkozó költségvetési sorok
06 02 51. jogcímcsoport (részben) – A transzeurópai hálózatok programjának lezárása (a 2014. évi költségvetési nómenklatúrában).
06 03 03. jogcímcsoport – A transzeurópai közlekedési hálózathoz kapcsolódó közös érdekű projektek pénzügyi támogatása (a
2013. évi költségvetési nómenklatúrában).
32 02 51. jogcímcsoport — A transzeurópai energiahálózathoz kapcsolódó közös érdekű projektek pénzügyi támogatásának
lezárása (a 2014. évi költségvetési nómenklatúrában).
32 03 02. jogcímcsoport — A transzeurópai energiahálózathoz kapcsolódó közös érdekű projektek pénzügyi támogatásának
lezárása (a 2014. évi költségvetési nómenklatúrában).
09 04 53 01. jogcím – A versenyképességi és innovációs keretprogram — Információs és kommunikációs technológiai szakpolitikai
támogató program (IKT SZTP) lezárása (2007–2013) (a 2014. évi költségvetési nómenklatúrában).
09 03 01. jogcímcsoport — Versenyképességi és innovációs keretprogram — Információs és kommunikációs technológiai
szakpolitikai támogató program (IKT -SZTP (a 2013. évi költségvetési nómenklatúrában).

iii. A pénzügyi eszközök általános ismertetése, ideértve futamidejüket és költségvetési vonzatukat
A projektkötvény-kezdeményezés az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank (EBB) által közösen kidolgozott, létrehozott és
támogatott pénzügyi eszköz (1).
Célja, hogy az elsőhelyi adósság hitelminőségének javítása révén stimulálja a transzeurópai közlekedési, energia- és széles sávú
hálózatok területén megvalósuló infrastruktúra-projektek tőkepiaci finanszírozását, nevezetesen lehetővé tegye kötvénykibocsátás
útján történő finanszírozásukat, mivel ez a finanszírozási forma vonzóbb az intézményi befektetők, például a biztosítók és a
nyugdíjalapok számára. Az egyedi projektek javára biztosított finanszírozáson kívül célja továbbá, hogy utat nyisson az uniós
infrastruktúrák új, az intézményi befektetők számára vonzó eszközosztályának megteremtése előtt. A projektkötvény-kezdeményezés (PBI) ezúton új forrásokkal egészítheti ki a hosszú távú infrastruktúra-projektek finanszírozására csak korlátozott mértékben
rendelkezésre álló költségvetési és banki forrásokat.
Az eszköz a TEN-T és a TEN-E iránymutatása, valamint a széles sávú projektek vonatkozásában a módosított versenyképességi és
innovációs keretprogram által meghatározott kritériumok alapján jogosult projekteket vagy részprojekteket finanszírozhat. A
projekteket jellemzően különleges célú gazdasági egységként hozzák létre infrastruktúra-projektek kivitelezésére, finanszírozására
és üzemeltetésére. A PBI-eszköz alárendelthitel-finanszírozási ágat biztosít a projekttársaság számára. Az eszköz feltételes hitelkeret
(fedezetlen eszköz) vagy alárendelt kölcsön (fedezett eszköz) formáját öltheti, összege az elsőhelyi adósság 20 %-ában korlátozott. A
fedezetlen eszköz lehívásakor az EBB a projekttársaság hitelezőjévé válik, és a projektkötvény-kezdeményezés keretében esedékessé
váló összegek rangban az elsőhelyi adósság alatti, de a részvénytőke feletti besorolást kapnak. A PBI keretében hitelminőség-javítás
céljából rendelkezésre álló összeg az elsőhelyi adósság névértékének 20 %-ában korlátozott.
(1) Az eszközt a jövőben más szervezetekkel együttműködésben is végre lehet hajtani.
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Az Európai Bizottság és az EBB közötti kockázatmegosztási mechanizmus az első veszteségviselő elvén működik: az uniós
költségvetés és az EBB kockázata két részre oszlik, az első veszteségviselő részre (Portfolio First Loss Piece, PFLP), amelyet a PBIműveletekkel kapcsolatos értékvesztés esetén először vesznek igénybe, és a fennmaradó kockázati részre, amelyet csak a PFLP
kimerülésekor vesznek igénybe. Az EU és az EBB a PFLP 95 %-át, illetve 5 %-át biztosítja. A fennmaradó kockázati részt teljes
egészében az EBB fedezi.
Az EBB Igazgatótanácsa az egyedi PBI-műveleteket 2014 végéig hagyhatja jóvá, a műveletek pénzügyi zárására legkésőbb 2016
végéig sort kell keríteni. Maga az eszköz a PBI-műveletek függő kitettségeinek megszűnése (vagy behajthatatlanságuk EBB általi
megállapítása) után zárható le.
A kísérleti szakasz teljes pénzügyi kerete 230 millió EUR: 200 millió EUR a TEN-T, 10 millió EUR a TEN-E, 20 millió EUR pedig a
CIP-IKT költségvetéséből származik..
Az 1316/2013/EU rendelet 14. cikke értelmében a PBI összevonható a rendelet által létrehozott pénzügyi eszközökkel. A Bizottság
előzetes értékelésének fényében a projektkötvényeknek az 1639/2006/EK határozattal létrehozott kockázatmegosztási eszköze
2015-ben összevonásra került a CEF pénzügyi eszközeivel. A PBI kísérleti szakaszának független értékelésére 2015-ben került sor és
az 2015-ben be is fejeződött.
iv.

A tervezett műveletek, ideértve a meglévő pénzügyi eszközökből eredő tőkeáttételi hatáson alapuló célvolumeneket is
A kísérleti szakasz 2012 novemberében indult, célja a kezdeményezés tesztelése volt. 2014 végéig a közlekedési, energia- és
távközlési ágazatban öt projektet hagytak jóvá a projektkötvényekhez kapcsolódó hitelminőség-javításának (PBCE) támogatásával;
ezek között egy olyan projektkötvény-ügylet volt, amelyet az EBB uniós költségvetési hozzájárulás nélkül kötött meg. E tranzakciók
vonatkozásában a projektkötvényekhez kapcsolódó hitelminőség-javítás teljes összege 493 millió EUR volt (amelyből 293 millió
EUR-s hitelminőség-javítás forrása az uniós költségvetés), amelyből összesen 2 961 millió EUR összegben kibocsátott kötvényt
támogattak (ebből 1 561 millió EUR tulajdonítható az uniós költségvetési támogatásnak). A PBCE uniós költségvetési forrásokból
biztosított támogatását élvező négy projekt keretében összesen 1 892 millió EUR finanszírozást (hitel + tőke) sikerült bevonni.
A jogalap nem határozott meg tőkeáttételi célt. A PBI kísérleti szakaszának hatásvizsgálata 15–20-szoros tőkeáttételi hatást becsült,
az alárendelt kölcsön méretétől és kockázatmegosztási megoldásoktól függően.
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A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramhoz tartozó hitel- és garancianyújtási
szolgáltatás – 2014–2020
i.

Hivatkozás az alap jogi aktusra
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról szóló,
2013. december 3-i 2013/743/EU tanácsi határozat (HL L 347., 2013.12.20., 965. o.).
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról és az
1906/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1290/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 81. o.).
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 104. o.).

ii.

Az érintett műveletekre vonatkozó költségvetési sorok
08 02 02 02. jogcím – A kockázatfinanszírozáshoz jutás lehetőségeinek bővítése a kutatás és az innováció finanszírozásának
segítésére

iii. A pénzügyi eszközök általános ismertetése, ideértve futamidejüket és költségvetési vonzatukat
A cél a hitelfinanszírozás – hitelek, garanciák, viszontgaranciák, valamint a hitel- és kockázatfinanszírozás más formáinak –
elérhetőbbé tétele a kockázatos beruházásokat igénylő kutatási és innovációs tevékenységekben részt vevő állami és magánszervezetek, valamint köz-magán társulások számára ahhoz, hogy munkájuk eredményeket hozzon. A hangsúly a kiválóság tekintetében
nagy potenciállal rendelkező kutatás és innováció támogatásán lesz.
A végső kedvezményezettek potenciálisan a következők lesznek: bármilyen méretű jogalanyok, amelyek pénzt kölcsönözhetnek és
fizethetnek vissza, valamint különösen az innovációs és gyors növekedési lehetőségekkel kecsegtető kkv-k; közepes piaci tőkeértékű
vállalatok és nagy vállalatok; egyetemek és kutatóintézetek; a kutatási és innovációs infrastruktúra; a köz- és magánszféra közötti
partnerségek; és a különleges célú gazdasági egységek és projektek.
A kutatás és innováció számára biztosított hitel- és garancianyújtást platformokra épülő megközelítéssel valósítják meg, a konkrét
igényeknek megfelelő, speciálisan kialakított különböző termékek révén. Az eszköz végrehajtásában megbízott szervezetként
kulcsszerepet fog betölteni az Európai Beruházási Bank (EBB).
A kutatás és innováció számára biztosított hitel- és garancianyújtás finanszírozásának két fő eleme van:
— keresletvezérelt elem, amelynek keretében a hitel- és garancianyújtás a kérelmek beérkezési sorrendje szerint történik, és külön
támogatásban részesülnek például a kkv-k és a közepes piaci tőkeértékű cégek. Ez az elem reagál a keresletvezérelt RSFF-hitelezés
mennyiségének állandó és folyamatos növekedésére. Az említett keresletvezérelt elemhez való hozzájárulás a Horizont 2020
keretprogram kockázatfinanszírozáshoz jutás programjából történik.
— célzott finanszírozás, amely a társadalmi kihívások kezelése, a versenyképesség fokozása, a fenntartható, alacsony szén-dioxidkibocsátással járó inkluzív növekedés támogatása, valamint a környezeti és más közjavak biztosítása szempontjából létfontosságú
szakpolitikákra és kulcságazatokra összpontosít. Ez az elem elősegíti, hogy az Európai Unió megfelelően kezelje az ágazati
szakpolitikai célok kutatási és innovációs szempontjait, és ezt támogatják a Horizont 2020 keretprogram más részei, az uniós
költségvetés egyéb keretei, programjai és költségvetési tételei, egyes régiók és tagállamok, amelyek saját forrásaikból szándékoznak hozzájárulást nyújtani (többek között a strukturális alapok révén), és/vagy meghatározott egyedi jogalanyok (például a
közös technológiai kezdeményezések) vagy kezdeményezések.
A program várhatóan 2027 és 2030 között zárul.
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A kutatás és innováció számára biztosított hitel- és garancianyújtás keresletvezérelt részére a 2014–2020 közötti időszak
tekintetében előirányzott teljes költségvetés (elsődleges hitelek) 1 060 milliárd EUR. Ezt a „Horizont 2020” keretprogramból
származó költségvetési hozzájárulást az EBB legalább azonos összeggel ki fogja egészíteni, ami lehetővé teszi a kutatás és
innováció számára biztosított hitel- és garancianyújtás kapacitásának és hatásának megkétszerezését.
iv.

A tervezett műveletek, ideértve a meglévő pénzügyi eszközökből eredő tőkeáttételi hatáson alapuló célvolumeneket is
A becsült költségvetési allokáció a teljes programozási időszakra az előirányzat szerint 1 435 millió EUR, amelynek része a hetedik
keretprogram RSFF-ből származó 375 millió EUR hozzájárulás.
A pénzügyi eszköz élettartamára vetítve a megcélzott, jogalapban megjelölt tőkeáttételi hatás 12,5-szeres.
A megcélzott tőkeáttételi hatása alapján az eszköz várhatóan kb. 18 000 millió EUR hitelösszeget generál.
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Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) kockázatmegosztási eszköze (hitelkockázat-megosztás és
projektkötvények) – 2014–2020
i.

Hivatkozás az alap jogi aktusra
Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és 67/2010/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 348.,
2013.12.20., 129. o.).

ii.

Az érintett műveletekre vonatkozó költségvetési sorok
Ez az eszköz a következő költségvetési sorok alá tartozik:
06 02 01 05. jogcím – A közlekedési infrastrukturális projektekre irányuló magánberuházások számára kedvezőbb környezet
létrehozása
09 03 02. jogcímcsoport – A távközlési infrastrukturális projektekre irányuló magánberuházások számára kedvezőbb környezet
létrehozása
32 02 01 04. jogcím – Az energiaprojektekre irányuló magánberuházások számára kedvezőbb környezet létrehozása

iii. A pénzügyi eszközök általános ismertetése, ideértve futamidejüket és költségvetési vonzatukat
Pénzügyi eszközök
Az 1316/2013/EU rendelet szerint a CEF pénzügyi eszközök célja az infrastrukturális projektek projekt- és vállalati finanszírozáshoz
való hozzáférésének javítása az uniós finanszírozás tőkeáttételi hatásának kihasználásával. A pénzügyi eszközöknek hozzá kell
járulniuk a közös érdekű, egyértelmű uniós hozzáadott értéket jelentő projektek finanszírozásához, és elő kell segíteniük a
magánszektor nagyobb mértékű szerepvállalását az ilyen jellegű projektek hosszú távú finanszírozásában a közlekedés, energetika
és telekommunikáció, többek között a széles sávú hálózatok terén. .
Előnyben kell részesíteniük a közép- és hosszú távú finanszírozási igényű projekteket, és a piaci hatások, az adminisztratív
hatékonyság és a forráshasznosítás tekintetében nagyobb előnyöket kell biztosítaniuk.
Emellett ezeknek az eszközöknek az uniós pénzügyi támogatás koherens eszköztárát kell biztosítaniuk az infrastruktúra területén
érdekelt feleknek, köztük finanszírozóknak, hatóságoknak, infrastruktúraműködtetőknek, építőipari vállalatoknak és üzemeltetőknek.
Az 1316/2013/EU rendelet 14. cikke (3) bekezdésében meghatározott előzetes értékelés következtetéseinek fényében a Bizottság
2014-ben úgy határozott, hogy hitelt és garanciát nyújtó kockázatmegosztási eszközt hoz létre, amely egyúttal a projektkötvényeket
is támogatja majd. A Bizottság előzetes értékelése szerint tőkefinanszírozási eszköz létrehozására később kerülhet sor, a vonatkozó
igények azonosítása alapján. Az előzetés értékelés a következő helyen érhető el:
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/tran/dv/exanteassessmentcef_/exanteassessmentcef_en.pdf
A CEF hitelfinanszírozási eszköz végrehajtása és a 680/2007 rendelet szerinti pénzügyi eszközök összevonása
A CEF hitelfinanszírozási eszköz végrehajtására az EBB-vel aláírt új hatáskör-átruházási megállapodás megkötését követően kerül sor.
A megállapodás értelmében a jelenlegi eszközöket (LGTT és PBI) 2015-től összevonnák az új CEF hitelfinanszírozási eszközzel.
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Költségvetési vonzat
Az 1316/2013/EU rendelet 14. cikke (2) bekezdésének megfelelően a pénzügyi eszközök indikatív uniós hozzájárulása
3 324 225 900 EUR lesz a 2014–2020-as időszakban (1). Ez az összeg azonban a kötelezettségvállalási időszakban különösen a
költségvetési hatóságok (Európai Parlament és Tanács), illetve a Bizottság döntéseinek hatására módosulhat.
A hitelfinanszírozási eszköz időtartama
A hitelfinanszírozási eszközhöz való uniós hozzájárulás utolsó részlete tekintetében a Bizottság 2020. december 31-ig vállal
kötelezettséget. A hitelfinanszírozás megbízott szervezetek, illetve befektetési célra létrehozott egységek általi tényleges jóváhagyását
2022. december 31-ig kell lezárni.
Kölcsönökre és garanciákra irányuló kockázatmegosztási eszköz
Az alárendelthitel-finanszírozás nem haladhatja meg a kibocsátott elsőhelyi adósság teljes összegének 30 %-át. A hitelfinanszírozási
eszköz keretében nyújtott elsőhelyiadósság-finanszírozás nem haladhatja meg a megbízott szervezet, illetve a befektetési célra
létrehozott egység által összesen nyújtott elsőhelyiadósság-finanszírozás 50 %-át.
Projektkötvény-kezdeményezés
A projektkötvényekre irányuló kockázatmegosztási eszköz alárendelthitel-finanszírozást nyújt, és célja, hogy kötvény formáját öltő
elsőbbségi hitel biztosításával megkönnyítse a finanszírozást a kötvények, kölcsönök vagy kölcsönök és projektkötények kombinációja formájában elsőhelyi adósságot kibocsátó projekttársaságok számára. A hitelminőség-javítási eszköz célja, hogy az elsőhelyi
adósság hitelminősítésének javításával magánbefektetőket vonzzon be a projekt finanszírozásába. Az eszközt a kielégítési sorrendben
az elsőhelyi adósságnál hátrább, de a saját tőkénél és az ahhoz kapcsolódó finanszírozásnál előrébb kell sorolni. Az alárendelthitelfinanszírozás nem haladhatja meg a kibocsátott elsőhelyi adósság teljes összegének 30 %-át.
Adminisztratív, teljesítményalapú és treasury díjak
A jogalap szerint az EBB-nek fizetett adminisztratív, illetve teljesítményalapú díj nem haladhatja meg az egyes műveletekre
ténylegesen felhasznált uniós hozzájárulások 2, illetve 3 %-át.
A (finanszírozási és igazgatási keretmegállapodás 13. cikkének (5) bekezdése szerinti) treasury díj nem haladhatja meg a pénzügyi
eszköz időtartama során a műveletekre ténylegesen felhasznált uniós hozzájárulások 1 %-át.
iv.

A tervezett műveletek, ideértve a meglévő pénzügyi eszközökből eredő tőkeáttételi hatáson alapuló célvolumeneket is
Ami az energiaágazatot illeti, a CEF DI elősegíti a közös érdekű projektek vállalati és projektfinanszírozás-alapú, hosszú távú
hitelfinanszírozáshoz jutását. Az eszköz különösen azon közös érdekű projekteket támogathatja, ahol elő tudja segíteni a
kereskedelmi hitelintézetek és intézményi befektetők által biztosított hitelfinanszírozáshoz vagy az EBB által biztosított
elsőhelyiadósság-finanszírozáshoz való hozzáférést. A hatáskör-átruházási megállapodás tervezete szerint más típusú energiaágazat
projekteket (pl. megújulóenergia-generálás, intelligens elosztóhálózatok) akkor támogathat a CEF DI, ha azokhoz más programok
vagy szervezetek elkülönített hozzájárulást biztosítanak.
A széles sávú rendszerek vonatkozásában a CEF DI elősegíti azokat az eredményes magán- és közbefektetéseket, amelyek
ösztönzik a nagysebességű, széles sávú hálózatok telepítését és modernizálását az európai digitális menetrenddel összhangban. A
gazdaságilag legelőnyösebb megoldások biztosítása érdekében és a hálózatfinanszírozási eszköz széles sávú komponensének
korlátozott forrásaira tekintettel a CEF DI keretében olyan projekteket kell támogatni, amelyek a konkrét projekt tekintetében
legalkalmasabb technológián alapulnak, segítik az innovatív üzleti modellek előmozdítását, replikálhatóságuk tekintetében pedig
komoly lehetőség mutatkozik. A CEF DI kiemelten támogatja a nagysebességű összeköttetésre vonatkozó igényekkel rendelkező
elővárosi, vidéki, ritkán lakott és kevésbé fejlett régiók speciális szükségleteit. Ennek megfelelően a szigeteken, a körülzárt, hegyvidéki,
távoli régiókban és a peremterületeken, ideértve a szigetországi tagállamokat is, széles sávú hálózatokat kell telepíteni, amelyek
összeköttetést biztosítanak az Unió központi régióival, és/vagy olyan intézkedéseket kell hozni, amelyek javítják a felsorolt régiók és
az Unió központi régiói közötti összeköttetések megbízhatóságát vagy teljesítményét.

(1) Ez nem tartalmazza az Európai Stratégiai Beruházási Alapba esetlegesen átcsoportosítandó 3,3 milliárd EUR-t.
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A közlekedési ágazat tekintetében a CEF DI célja az uniós közlekedési infrastruktúrába irányuló beruházások összesített
volumenének növelése a 2014–2020-as időszakban, összhangban a jogalapban és a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére
vonatkozó uniós iránymutatásokról és a 661/2010/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 11-i 1315/
2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (HL L 348., 2013.12.20., 1. o.) előirányzott szakpolitikai célkitűzésekkel és
beruházási volumennel. A hatáskör-átruházási megállapodás tervezete szerint más típusú közlekedési projekteket (pl. városi
mobilitási projektek, nem TEN-T-hez tartozó közlekedési infrastruktúra) akkor támogathat a CEF DI, ha azokhoz más programok
vagy szervezetek elkülönített hozzájárulást biztosítanak.
Pénzügyi paraméterek és tőkeáttétel
A kockázat- és bevételmegosztási paramétereket oly módon kell megállapítani, hogy meg lehessen valósítani egyes konkrét
szakpolitikai célkitűzéseket – beleértve egyes konkrét projektcsoportok megcélzását –, mindeközben megőrizve a hitelfinanszírozási
eszköz piacorientált jellegét.
A hitelfinanszírozási eszköz tőkeáttételi tényezője – amely az összfinanszírozásnak (azaz az uniós finanszírozás és az egyéb
pénzügyi intézmények hozzájárulásai összegének) és az Unió hozzájárulásának a hányadosaként határozható meg – várhatóan a 6tól 15-ig terjedő tartományban fog mozogni, az érintett műveletek típusától függően (kockázat szintje, a kedvezményezettek
célcsoportja és a hitelfinanszírozás módja).
A CEF DI várt tőkeáttételi hatása alapján a teljes programozási időszak vonatkozásában 20 000 – 50 000 millió EUR között
mozoghat az eszköz által generált finanszírozás teljes összege, az érintett műveletek típusától függően (kockázat szintje, a
kedvezményezettek célcsoportja és a hitelfinanszírozás módja).
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Természetitőke-finanszírozási eszköz— 2014–2020
i.

Hivatkozás az alap jogi aktusra
A környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozásáról és a 614/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,
2013. december 11-i 1293/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 185. o.) és különösen annak
17. cikke (1) bekezdése.

ii.

Az érintett műveletekre vonatkozó költségvetési sorok
07 02 02. jogcímcsoport – A biológiai sokféleség csökkenésének megállítása és visszafordítása
34 02 02. jogcímcsoport – Az éghajlatváltozás hatásaival szembeni ellenálló képesség növelése az Unióban

iii. A pénzügyi eszközök általános ismertetése, ideértve futamidejüket és költségvetési vonzatukat
A természetitőke-finanszírozási eszköz (NCFF) finanszírozást biztosít az induló beruházási és működési költségekhez olyan jövedelemtermelő vagy költségmegtakarító kísérleti projektek esetében, amelyek ösztönzik a természeti tőke megőrzését, helyreállítását,
kezelését és fejlesztését a biológiai sokféleség és az alkalmazkodási előnyök érdekében, ideértve a földterületekkel, a talajjal, az
erdészettel, a mezőgazdasággal, a vízzel és a hulladékkal kapcsolatos kihívásokra irányuló, ökoszisztéma-alapú megoldásokat is. Az
NCFF a projektek közvetlen és közvetett finanszírozását kombinálja hitel- és tőkefinanszírozás segítségével.
Tekintettel arra, hogy az NCFF által támogatott projektekbe az Európai Beruházási Bank (EBB) rendes esetben nem fektetne be – vagy
azért, mert túl kicsik, vagy mert túl kockázatosak – az eszközt kockázatmegosztási mechanizmus egészíti ki, amelynek alapján a
projekt sikertelensége esetén az első veszteségek az uniós forrásokat terhelik. A végrehajtási mechanizmust a Bizottság és az EBB
közötti hatáskör-átruházási megállapodásban határozzák meg, amelyben pontosan megállapítják a projektekre vonatkozó kizárási/
kiválasztási kritériumokat, biztosítva, hogy a megfelelő prioritásokat beépítsék a kiválasztási eljárásba, és hogy a földrajzi lefedettség
mértéke elegendő, a projekttípus szerinti megoszlás pedig kiegyensúlyozott legyen.
Létrehoztak emellett egy szakértői támogatási eszközt is, amellyel biztosítható, hogy a projektek finanszírozásra érett szakaszba
kerüljenek. Az NCFF közvetett irányítással történő végrehajtására az EBB kapott megbízást.
A kísérleti szakasz szerint a programozási szakasz 2014-től 2017-ig, a végrehajtási időszak pedig 2019-ig tart. Az erre az időszakra
előirányzott uniós hozzájárulás 60 millió EUR, amelyből 10 millió EUR a szakértői támogatási eszköz számlájára kerül.
Az NCFF kidolgozása két szakaszban történik: a kísérleti szakasz lehetővé teszi a különböző finanszírozási lehetőségek tesztelését,
ezáltal a második – operatív – szakaszban a legmegfelelőbb megközelítésekre lehet összpontosítani.
A projektek az alábbi négy átfogó kategóriába tartoznak:
— Az ökoszisztéma-szolgáltatások ellentételezése (PES): olyan projektek, amelyek keretében kifizetik a természeti tőkéből eredő
előnyöket; ez általában kis összegű, kétoldalú tranzakció, egy adott ökoszisztéma-szolgáltatás konkrétan megnevezett vevője és
eladója között. Ezek a „kedvezményezett fizet” elven alapulnak, amely keretében a kifizetések célja a kritikus fontosságú
ökoszisztéma-szolgáltatások biztosítása.
— Zöld infrastruktúra: a zöld infrastruktúra természetes és félig természetes területek, valamint egyéb környezeti jellemzők
stratégiailag megtervezett hálózata, amelyet úgy terveztek és irányítanak, hogy széles körű ökoszisztéma-szolgáltatások
nyújtására legyen képes. Zöld (vízi ökoszisztémák esetében kék) területeket és egyéb, szárazföldi (beleértve a part menti) és
tengeri területeken található fizikai elemeket foglal magában. A szárazföldön a zöld infrastruktúra a vidéki és városi környezetben
egyaránt jelen van. A zöld infrastruktúra a termékek és szolgáltatások nyújtásának köszönhetően bevételeket hozhat vagy
költségeket takaríthat meg, többek között a vízgazdálkodás, a levegőminőség, az erdészet, a szabadidős tevékenységek, az árvíz/a
talajerózió/a tüzek kezelése, a beporzás és az éghajlatváltozással szembeni fokozott ellenálló képesség területén.
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— Biodiverzitás-kompenzáció: olyan megőrzési intézkedések, amelyek célja a fejlesztési projektek által a biológiai sokféleségben
okozott, visszamaradó és elkerülhetetlen károk kompenzációja. Ezek a „szennyező fizet” elven alapulnak, amely szerint a
kompenzáció célja a megfelelés vagy a tekintélyvesztés kockázatának mérséklése. Olyan projektek, amelyek célja a Natura 2000
területeken okozott károk kompenzációja a természetes élőhelyek és a vadon élő növények és állatok védelméről szóló, 1992.
május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv (HL L 206., 1992.7.22., 7. o.). 6. cikkének (4) bekezdése értelmében, az NCFF keretében
nem támogathatóak.
— Innovatív, a biológiai sokféleséget és alkalmazkodást elősegítő beruházások: ezek olyan projektek, amelyek keretében – főként a
kkv-k – olyan termékeket és szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek célja a biológiai sokféleség védelme vagy a közösségek és más
üzleti ágazatok ellenálló képességének növelése.
A cél olyan projektek azonosítása és finanszírozása, amelyek földrajzi és ágazati lefedettsége kellően átfogó, valamint különböző
pénzügyi mechanizmusok tesztelése annak érdekében, hogy az operatív szakaszban az egész EU-ban biztosítani lehessen a
replikálhatóságot.
iv.

A tervezett műveletek, ideértve a meglévő pénzügyi eszközökből eredő tőkeáttételi hatáson alapuló célvolumeneket is
A kezdeti kísérleti szakaszban az NCFF várhatóan 9–12 műveletet (ideértve a közvetett műveleteket) vagy évente 3–4 műveletet hajt
végre. Az egyes műveletek egyedi befektetési kötelezettségvállalásainak összege várhatóan 5–15 millió EUR lesz.
A programozási időszakra (2014–2017) előirányzott uniós költségvetési hozzájárulás 60 millió EUR (amelyből 10 millió EUR a
szakértői támogatási eszközt támogatja).
A pénzügyi eszköz teljes élettartamára vetítve (2019. december 31-ig) a megcélzott, hatáskör-átruházási megállapodásban megjelölt
tőkeáttételi hatás 2–4-szeres.
A megcélzott tőkeáttételi hatás alapján a pénzügyi eszköz várhatóan legalább120 millió EUR befektetést és hitelt generál a program
teljes időtartama alatt.
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Uniós Kkv-kezdeményezés – 2014–2020
i.

Hivatkozás az alap jogi aktusra
A vállalkozások versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat segítő program (2014–2020) létrehozásáról szóló, 2013.
december 11-i 1287/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (COSME). A Bizottság pénzügyi eszközöket hozott létre,
amelyek célja a kkv-k forráshoz jutásának elősegítése és javítása az indulás, a növekedés és az átruházás szakaszában, és amelyek
kiegészítik a tagállamok által nemzeti és regionális szinten alkalmazott, kkv-kat célzó pénzügyi eszközöket.
H2020: A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról szóló, 2013. december 11-i 1291/
2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020)
végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról és a 2006/971/EK, a 2006/972/EK, a 2006/973/EK, a 2006/974/EK és a
2006/975/EK határozatok hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 3-i 2013/743/EU tanácsi határozat (HL L 347.,
2013.12.20., 965. o.). alapján a Bizottság pénzügyi eszközök létrehozásával támogatja a kutatási és innovációs projekteket
megvalósító végső kedvezményezettek kockázati finanszírozáshoz jutását.
ERFA és EMVA: Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, és az Európai
Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra
vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2013.
december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.).

ii.

Az érintett műveletekre vonatkozó költségvetési sorok
— Tagállami (ERFA-EMVA) költségvetési tételek
— Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA): 13 03 60., 13 03 61., 13 03 62. jogcímcsoportok
— Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA): 05 04 60 01. jogcím
— COSME: 02 02 02. jogcímcsoport – A kis- és középvállalkozások (kkv-k) forráshoz jutásának javítása tőke- és hitelfinanszírozás
formájában
— Horizont 2020: 08 02 02 02. jogcím – A kockázatfinanszírozáshoz jutás lehetőségeinek bővítése a kutatás és az innováció
finanszírozásának segítésére

iii. A pénzügyi eszközök általános ismertetése, ideértve futamidejüket és költségvetési vonzatukat
A Kkv-kezdményezést 2013. június 27–28-án a Bizottság és az EBB közös jelentésében terjesztették az Európai Tanács elé a meglévő
tagállami és uniós szintű kkv-támogatási programok közötti szinergiák kiaknázása és kiegészítése céljából. A Kkv-kezdeményezés a
COSME, a Horizont 2020 és az ERFA-EMVA keretében rendelkezésre álló uniós forrásokat az EBB/EBA-val együttműködésben a
megnövelt kkv-hitelfinanszírozás érdekében kombináló közös eszköz. A kezdeményezés végrehajtásával megbízott szervezet az EBB.
A Kkv-kezdeményezés keretében három pénzügyi eszköz alkalmazható, melyek lényegében két alternatív módon működnek:
a)

felső korlát nélküli garanciavállalás pénzügyi közvetítők új kkvhitel-portfólióinak tőkeveszteségeire; és

b)

értékpapírosítási eszközök (itt kétféle lehetőség van: valamely tagállam hozzájárulásával megvalósuló, kizárólag a részt vevő
tagállamban felhasználható értékpapírosítási eszköz (2. opció) vagy több tagállam hozzájárulásait csoportosító és az összesített
kitettséggel szemben – különösen az EBA által garantált köztes (mezzanine) ügyletrészsorozatok esetében – védelmet nyújtó
értékpapírosítási eszköz (3. opció)).
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A részt vevő tagállamok 2016. december 31-ig vállalhatnak kötelezettségeket az EBA felé. Az EBB és a részt vevő tagállamok által
aláírandó finanszírozási megállapodásban foglaltak szerint a kiválasztott pénzügyi közvetítő legkésőbb a jogosultsági időszak végéig
– azaz 2023. december 31-ig – kezdeményezi az új hitelfinanszírozást.
Ami a költségvetést illeti, az 1303/2013/EU rendelet 8,5 milliárd EUR-ban maximálja Kkv-kezdeményezés céljaira az ERFA-ból és az
EMVA-ból együttesen vállalható kötelezettségeket. Ennek kihasználása esetén a COSME és a Horizont 2020 megfelelő hozzájárulása
175 millió EUR lehet a 2014–2016-os időszakban.
2014 végéig két tagállam erősítette meg részvételét: Spanyolország (800 millió EUR ERFA-hozzájárulás) és Málta (15 millió EUR
ERFA-hozzájárulás).
iv.

A tervezett műveletek, ideértve a meglévő pénzügyi eszközökből eredő tőkeáttételi hatáson alapuló célvolumeneket is
A becsült költségvetési allokáció a teljes programozási időszakra az előirányzat szerint mintegy 850 millió EUR (ERFA és Horizont
2020) Spanyolország és Málta vonatkozásában.
A pénzügyi eszköz teljes élettartamára vetítve a megcélzott, a jogalapban és az előzetes értékelésben megjelölt tőkeáttételi hatás a
spanyolországi és máltai ERFA-hozzájárulás tekintetében 4-szeres.
Az egységes célzott nemzeti program (SDNP) szerinti minimális tőkeáttétel alapján az eszköz mintegy 6 milliárd EUR teljes
befektetést/hitelvolument generál Spanyolország és Málta számára (az összes rendelkezésre álló ERFA-, Horizont 2020-, EBB/EBA- és
(banki) magánfinanszírozás alapján).
Az 1287/2013/EU és az 1291/2013 rendelet alapján biztosított hozzájárulás legalább hússzorosát kitevő új hitelfinanszírozási
portfólió egy részének meg kell felelnie a COSME és/vagy a Horizont 2020 jogosultsági kritériumainak. Ezért a következő
táblázatban összefoglaltuk az egyes opciók alapján elérendő teljes tőkeáttételt. A kiválasztott pénzügyi közvetítő által kezdeményezett új hitelfinanszírozásnak ugyancsak el kell érnie a COSME- és/vagy Horizont 2020-hozzájárulások hússzorosát.
A Kkv-kezdeményezés spanyolországi tőkeáttételi céljának számítása
SIUGI kockázati fedezet

Kockázatvállaló

Maximális kockázati fedezet (EUR)

Megcélzott hitelminősítés (legalább)*

Elsőhelyi kockázati fedezet

EIB

1 974 461 538,46

Aa3

Felső mezzanine kockázati fedezet

EIF

128 769 230,77

Baa3

Horizont 2020

14 307 692,31

Ba1

Alsó mezzanine kockázati fedezet

Esb-alapok

85 846 153,85

Ba2

Hátrasorolt kockázati fedezet

Esb-alapok

658 153 846,15

Nincs minősítve

Középső mezzanine kockázati fedezet

Garantált portfólió kezdeményező nélkül
(az 50 %-os garanciaráta miatt 50 %-nak
felel meg)
Kezdeményező kockázata (banki saját
kockázat)
Garantált portfólió teljes összege (100 %)
ERFA/COSME/Horizont 2020
összesen
ERFA-vonatkozású tőkeáttétel (de az
ERFA-, Horizont 2020-, EBB- és EBAalapok alapján)

2 861 538 461,54
50 %
5 723 076 923,08
758 307 692,31

7,7
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Különleges célú befektetési eszközök
Az európai Progress mikrofinanszírozási eszköz tőke- és hitelfinanszírozási eszközei (EPMF FCP-FIS) – 2014 előtt
i.

Hivatkozás az alap jogi aktusra
A foglalkoztatási és társadalmi befogadási célú európai Progress mikrofinanszírozási eszköz létrehozásáról szóló, 2010. március 25-i
283/2010/EU európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 87., 2010.4.7., 1. o.).

ii.

Az érintett műveletekre vonatkozó költségvetési sorok
04 03 53. jogcímcsoport (részben) – Egyéb tevékenységek lezárása (a 2014. évi költségvetési nómenklatúrában)

iii. A pénzügyi eszközök általános ismertetése, ideértve futamidejüket és költségvetési vonzatukat
Az európai Progress mikrofinanszírozási eszköz célja kettős: egyrészt javítja a mikrofinanszírozás rendelkezésre állását azon
személyek számára, akik saját mikrovállalkozásukat – ideértve az önfoglalkoztatást is – szeretnék elindítani vagy továbbfejleszteni,
mivel lehetővé teszi a mikrofinanszírozást nyújtók számára az EU-ban, hogy növeljék az említett magánszemélyeknek nyújtott
hitelezési volument. Másrészt a Progress mikrofinanszírozási eszköz a mikrofinanszírozást nyújtók kockázatainak csökkentése révén
javítja a mikrofinanszírozáshoz való hozzájutást. Ez lehetővé teszi a mikrofinanszírozást nyújtóknak, hogy olyan csoportokat
érjenek el, amelyek általában nem férnének hozzá a finanszírozáshoz, például azért, mert nem tudnának elegendő fedezetet nyújtani,
vagy mert a tényleges kockázati profiljukat tükröző kamat nagyon magas lenne.
Az eszköz uniós forrásokat biztosít annak érdekében, hogy a mikrofinanszírozás könnyebben hozzáférhetővé és elérhetővé váljon az
alábbi szereplők számára:
— a) olyan személyek, akik elveszítették munkahelyüket, vagy akiket ez a veszély fenyeget, vagy akiknek nehézséget jelent a
munkaerőpiacra való belépés vagy visszatérés, valamint olyan, a társadalmi kirekesztődés által fenyegetett vagy kiszolgáltatott
személyek, akik a hagyományos hitelpiachoz való hozzáférés tekintetében hátrányos helyzetben vannak, és saját mikrovállalkozásukat – ideértve az önfoglalkoztatást is – szeretnék elindítani vagy továbbfejleszteni;
— b) mikrovállalkozások, különösen a szociális gazdaságban, valamint olyan mikrovállalkozások, amelyek az előző francia
bekezdésben említett személyeket alkalmaznak.
Az uniós költségvetésből származó pénzügyi hozzájárulás az eszköz számára a 2010. január 1. és 2013. december 31. közötti
időszakra 103,6 millió EUR, ebből 23,6 millió EUR az EPMF garanciaeszközre (EPMF-G), 80 millió EUR pedig az EPMF Fonds
Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé-re (EPMF FCP-FIS).
Az eszköz működtetésére a következő tevékenységtípusok szükség szerinti alkalmazásával kerül sor:
— garanciák (EPMF-G),
— hitelviszonyt megtestesítő és osztalékra jogosító eszközök,
— támogatási intézkedések, például kommunikációs tevékenységek, nyomon követés, ellenőrzés, auditálás és értékelés stb,
amelyekre közvetlenül szükség van a 283/2010/EU határozat hatékony és eredményes végrehajtásához..
A mikrohitel garanciaablaka 2020. december 31-ig korlátozás nélkül hatályos marad.
Az FCP-FIS várhatóan 2020. április 30-án zárul le.
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iv.

A tervezett műveletek, ideértve a meglévő pénzügyi eszközökből eredő tőkeáttételi hatáson alapuló célvolumeneket is
A Bizottság a kötelezettségvállalási időszak vége óta nem tett újabb költségvetési kötelezettségvállalást.
A becsült költségvetési allokáció a teljes programidőszakra 103,6 millió EUR (együttesen az EPMF-G-re és az EPMF FCP-FIS-re).
Az EPMF (EPMF-G és EPMF FCP-FIS) megcélzott tőkeáttételi hatása a pénzügyi eszköz teljes élettartamára vetítve 4,83-szoros.
Az EPMF megcélzott tőkeáttételi hatása alapján az eszköz várhatóan 500 millió hitelösszeget generál.
Az EPMF FCP-FIS 2010–2013. évi költségvetési kötelezettségvállalásai összesen 80 millió EUR-t tettek ki. Az EPMF (FCP-FIS) tőke- és
hitelfinanszírozási eszközei a tervek szerint 226,4 millió EUR hitelösszeg kedvezményezett személyek és mikrovállalkozások
számára történő kihelyezését teszik lehetővé (1).

(1) A 80 millió EUR költségvetési kötelezettségvállalás szorozva az EPMF FCP-FIS 2,83-os előirányzott tőkeáttételi hatásával.
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A 2020-as energiaügyi, éghajlat-változási és infrastrukturális európai alap (Marguerite) – 2014 előtt
i.

Hivatkozás az alap jogi aktusra
A transzeurópai közlekedési és energiahálózatok területén történő közösségi pénzügyi támogatás nyújtásának általános szabályairól
szóló, 2007. június 20-i 680/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 162., 2007.6.22., 1. o.).
Az Európai Uniónak a 2020-as energiaügyi, éghajlat-változási és infrastrukturális európai alapban (Marguerite Alap) való részvételéről szóló, 2010. február 25-i C(2010) 941 bizottsági határozat.

ii.

Az érintett műveletekre vonatkozó költségvetési sorok
06 02 51. jogcímcsoport (részben) – A transzeurópai hálózatokra vonatkozó program lezárása (a 2014. évi költségvetési
nómenklatúrában).

iii. A pénzügyi eszközök általános ismertetése, ideértve futamidejüket és költségvetési vonzatukat
A Marguerite Alap egy páneurópai tőkefinanszírozási alap, amelynek létrehozására a pénzügyi válsággal összefüggésben került sor,
felismerve a sikeres hosszú távú infrastrukturális beruházások iránti igényt Európában. Infrastrukturális beruházásokat támogat a
közlekedés (TEN-T), az energiaügy (TEN-E) és a megújuló energiaforrások területén a tagállamokban, és elsősorban „zöldmezős”
projektekre összpontosít.
A fő szponzorok többek között hosszú távú állami befektetők Franciaországból (CDC), Olaszországból (CdP), Németországból
(KfW), Spanyolországból (ICO) és Lengyelországból (PKO), valamint az EBB és a Bizottság. Az Alap mérete végleges lezárásakor
710 millió EUR.
Az EK összesített költségvetési kötelezettségvállalásai: 80 millió EUR a TEN-T költségvetéséből.
Várt eredmények:
— az összes kötelezettségvállalás 30–40 %-a a közlekedési ágazatban kerül beruházásra,
— 25–35 %-a az energiaszektorban kerül beruházásra,
— 35–45 %-a a megújuló energiaforrások területén kerül beruházásra,
— a tervek szerint az EK kötelezettségvállalásának legalább 3,5-szeresét kitevő összegű beruházásra kerülhet sor TEN-T támogatható
projektekbe.
A beruházási időszak 2016 decemberében zárul (további két évvel meghosszabbítható), míg az Alap lejáratának időpontja az eredeti
záró időpont kezdetéhez (2009. decemberhez) képest legfeljebb 20 évvel később lehet, de meghosszabbítható legfeljebb két további
egyéves időszakkal (2031. decemberig).
iv.

A tervezett műveletek, ideértve a meglévő pénzügyi eszközökből eredő tőkeáttételi hatáson alapuló célvolumeneket is
A becsült költségvetési allokáció a teljes programozási időszakra az előirányzat szerint 80 millió EUR (amelyre 2010-ben teljes
egészében kötelezettséget vállaltak).
A jogalap nem jelölt meg tőkeáttételi célt, és a Bizottság szolgálatai nem készítettek előzetes értékelést a befektetési célra létrehozott
eszközbe történő befektetésre vonatkozó bizottsági döntést megelőzően. Az európai infrastruktúra-beruházások hiányos
tőkeellátottságát értékelő, a Marguerite alapító befektetői számára konzulensek által 2009-ben elvégzett piacelemzéshez ellenben
hozzáfértek a Bizottság szolgálatai.
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Az eszköz által generált finanszírozás (tőke és hitel) 125-ös becsült tőkeáttétellel számolva várhatóan 10 milliárd EUR körül lesz a
program teljes időtartama alatt (amelyből előreláthatóan mintegy 4 milliárd EUR TEN-T közlekedési projektek megvalósítását segíti
majd elő).
A tőkeáttételi hatást a következő módszerrel becsülték: A Marguerite Alap által biztosított tőke várhatóan a projektek számára
nyújtott finanszírozás összegének 7,1 %-át teszi ki. A Bizottság hozzájárulása a Marguerite Tőkealap 11,27 %-át vagy – másképp
kifejezve – a projektek által generált finanszírozás 0,8 %-át teszi ki. Ez 1/0,8 % = 125-szörös tőkeáttételt jelent.
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Európai Energiahatékonysági Alap (EEEF) – 2014 előtt
i.

Hivatkozás az alap jogi aktusra
Az energiaágazatbeli projektek közösségi pénzügyi támogatásán alapuló gazdaságélénkítő program létrehozásáról szóló 663/2009/
EK rendelet módosításáról szóló, 2010. december 15-i 1233/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 346.,
2010.12.30., 5. o.).

ii.

Az érintett műveletekre vonatkozó költségvetési sorok
32 02 52. jogcímcsoport (részben) – A transzeurópai hálózatokra vonatkozó program lezárása (a 2014. évi költségvetési
nómenklatúrában).

iii. A pénzügyi eszközök általános ismertetése, ideértve futamidejüket és költségvetési vonzatukat
2011. július 1-jén 146,3 millió EUR került átcsoportosításra az európai energiaügyi gazdaságélénkítő programból (EEPR) az új
(specializált beruházási alap [SICAV] formájában alapított) Európai Energiahatékonysági Alapba (EEEF). Az EEEF az energiahatékonyság, a megújuló forrásokból származó energia és a tiszta városi közlekedés területén, különösen városi környezetben
megvalósuló olyan projektek finanszírozására irányul, amelyek legalább 20 %-os energiamegtakarítást vagy ÜHG-/CO2-kibocsátáscsökkentést érnek el.
A kedvezményezettek saját nevükben eljáró állami hatóságok, köz- vagy magánszervezetek, többek között energetikai szolgáltató
vállalatok (1).
Az alapot 2011. július 1-én indították 265 millió EUR teljes induló volumennel: az uniós hozzájárulás mellett (125 millió EUR C
típusú (törzs)részvényekben) az Európai Beruházási Bank (EBB) 75 millió EUR-t (főleg A típusú (elsőbbségi) részvényekben), a Cassa
Depositi e Prestiti SpA (CDP) 60 millió EUR-t (főleg A típusú (elsőbbségi) részvényekben), a kijelölt befektetéskezelő (a Deutsche
Bank) pedig 5 millió EUR-t (B típusú (mezzanine) részvényekben) fektetett be.
Az alap számos nem szokványos pénzügyi terméket kínál, például elsőbbségi és alárendelt hiteleket, garanciákat, részesedésszerzést,
illetve forfetírozást, amelyek rugalmasan kombinálhatók a szokványos finanszírozással.
Emellett az uniós finanszírozásból körülbelül 20 millió EUR áll rendelkezésre (vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható)
technikai segítségnyújtásra azzal a céllal, hogy a projekszponzorok az alap számára megfelelően hitelképessé tudják tenni a
projekteket. Végül egy 1,3 millió EUR összegű program létrehozására került sor annak érdekében, hogy a Kohéziós Alapot, illetve a
strukturális alapokat kezelő nemzeti és regionális hatóságokkal megismertessék az energiahatékonysági és megújuló energiával
kapcsolatos projektekre vonatkozó finanszírozási módszereket és lehetőségeket. Ezt a programot az EPEC (2) irányítja.
A módosító rendeletnek megfelelően az uniós támogatást 2014. március 31-ig el kellett osztani a beruházási projektek és a technikai
segítségnyújtásra irányuló támogatás között. Eddig az időpontig 12 projektet hagytak jóvá mintegy 200 millió EUR összértékben,
azaz az uniós hozzájárulást teljes egészében lekötötték. Ezenfelül a javaslatokra vonatkozóan nem határoztak meg határidőket. Az
eszköz tényleges megszüntetésére valószínűleg 2024 után kerül sor.
Alapkezelő/befektetéskezelő
A Deutsche Bank (DB) felelős a projektek kiválasztásáért és az átvilágítási eljárás lebonyolításáért, mielőtt a projektek az alap
befektetési bizottsága elé kerülnének tanácsadásra, majd az igazgatótanács elé jóváhagyásra. A DB irányítja a technikai segítségnyújtási elemet is, az ezzel kapcsolatos javaslatokat az Energiaügyi Főigazgatóság elé terjeszti jóváhagyásra.
(1) Az energetikai szolgáltató vállalat energiahatékonysági szerződés révén lehetővé teszi, hogy valamely állami hatóság előzetes beruházásokat (például a
középületek energiahatékonyságának fokozása vagy energiahatékony közvilágítás kialakítása) hajtson végre, anélkül, hogy pénzügyi kockázatot kellene
vállalnia.
(2) Az Európai PPP Szakértői Központ (EPEC) az EBB, a Bizottság, a tagállamok és a tagjelölt országok közös kezdeményezése. Az EPEC hozzájárul állami
szektorbeli tagjainak kapacitásnöveléséhez, hogy köz- és magánszféra közötti partnerségeket (PPP-ket) tudjanak létrehozni.
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Befektetési bizottság
A befektetési bizottság hatáskörébe tartozik az alapkezelő által beterjesztett projektek értékelése és ajánlások megfogalmazása az
igazgatótanácsnak. A befektetési bizottságba két EBB-munkatársat és egy CDP-tagot neveztek ki.
Igazgatótanács
Az igazgatótanács széles hatáskörrel rendelkezik az alap kezelése és irányítása terén, a befektetési bizottság ajánlásai alapján dönt a
befektetésekről. Alapvető kérdésekről (például az alapszabályok és a dokumentáció módosítása) azonban nem dönthet a felügyelőbizottság jóváhagyása nélkül. Negyedévente jelentést tesz a felügyelőbizottságnak. Az Európai Bizottság, az EBB és a CDP egyegy képviselőjéből áll, elnöke az EBB képviselője.
Felügyelőbizottság
A felügyelőbizottság fő feladatai közé tartozik az alap irányításának folyamatos felügyelete, stratégiai tanácsadás az igazgatótanácsnak, az alap éves üzleti tervére vonatkozó javaslat kidolgozása a részvényesek általi jóváhagyásra, módosítások jóváhagyása a
befektetési iránymutatásban stb. A Bizottság két, valamint az EBB és a CDP egy-egy tagjából áll.
iv.

A tervezett műveletek, ideértve a meglévő pénzügyi eszközökből eredő tőkeáttételi hatáson alapuló célvolumeneket is
A teljes programozási időszakra előirányzott költségvetési juttatás 146,3 millió EUR (erre 2011-ben teljes egészében kötelezettséget
vállaltak). Ebből 125 millió EUR kerül az alapba, 20 millió EUR technikai segítségnyújtási eszköz (vissza nem térítendő támogatás)
formáját ölti, 1,3 millió EUR pedig tájékoztatási tevékenységeket szolgál.
A jogalap nem jelölt meg tőkeáttételi célt, és nem készült teljes előzetes értékelés a meghatározott célra létrehozott beruházási
eszközbe történő befektetésre vonatkozó bizottsági döntést megelőzően, készült viszont üzleti terv és több kockázati forgatókönyv
is.Az előirányzott tőkeáttétel 5,6-szeres (a 125 millió EUR-s hozzájárulás és a pénzügyi eszköz időtartama alatt az alap maximálisan
700 millió EUR-s volumene alapján).
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Külső eszközök (finanszírozásuk nem kizárólag az Európai Fejlesztési Alap révén történik)
Regionális eszközök
Szomszédsági Beruházási Keret (NIF)
i.

Hivatkozás az alap jogi aktusra
Az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározásáról
szóló, 2006. október 24-i 1638/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 310., 2006.11.9.).
Az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 232/2014/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 27. o.).
Az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz (ENPI) és az új Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz (ENI) egyik
kiemelt területe a beruházási projektek támogatása az európai szomszédságpolitikához tartozó partnerországokban; e tevékenység
hatálya kiterjed a Szomszédsági Beruházási Keretre (NIF).
Az EU 2007-ben indította el a NIF-et. A 2007–2013 közötti időszakban az alábbi nyolc bizottsági határozatot fogadták el az eszköz
tekintetében, összesen 777,4 millió EUR pénzügyi keretösszeggel (467,2 millió EUR az ENPI Dél költségvetési tételhez és
310,2 millió EUR az ENPI Kelet költségvetési tételhez): C(2007)6280, C(2008)2698, C(2009)3951, C(2009)8985, C(2010)4400,
C(2010)7989, C(2011)5547, C(2012)4533 and C(2013)1276. 2014-ben további 381,7 millió EUR további kötelezettségvállalást
hagytak jóvá, ebből 369,4 millió EUR-t a C(2014)5750 határozatban és további 12,3 millió EUR-t a C(2013)5300 határozat alapján.
Ez alapján a 2007–2014 közötti időszakban az ENPI Dél teljes összege 732 520 334,34, az ENPI Kelet teljes összege pedig
426 585 901,58 (összesen 1 159 106 235,92 EUR).
A NIF a 2011. évi indulás óta a Fejlesztési Együttműködési Eszköz környezetvédelemre, illetve a természetes erőforrásokkal és
energiaforrásokkal való fenntartható gazdálkodásra irányuló tematikus programjának megfelelően magában foglal egy éghajlatváltozási keretet az olyan projektek végrehajtásának támogatása céljából, amelyek mérséklő és alkalmazkodási intézkedések révén
segítik a partnerországokat az éghajlatváltozás következményeinek kezelésében. A NIF éghajlat-változási keretét racionalizált módon
irányítják, és általánosságban ugyanazok a szabályok és végrehajtási rendelkezések vonatkoznak rá, mint a NIF-re.

ii.

Az érintett műveletekre vonatkozó költségvetési sorok
21 03 01 02. jogcím — Mediterrán országok – Szegénységcsökkentés és fenntartható fejlődés l (a 2014. évi költségvetési
nómenklatúrában)
21 03 02 02. jogcím — Keleti partnerség – Szegénységcsökkentés és fenntartható fejlődés (a 2014. évi költségvetési nómenklatúrában)
21 04 01. jogcímcsoport – Környezetvédelem és a természeti erőforrások fenntartható kezelése, beleértve az energiát (a 2013. évi
költségvetési nómenklatúrában)

iii. A pénzügyi eszközök általános ismertetése, ideértve futamidejüket és költségvetési vonzatukat
Szakpolitikai célkitűzések és alkalmazási kör
A szomszédos régiókra irányuló európai uniós pénzügyi eszköz a régióknak nyújtott kiegészítő finanszírozás biztosításával
hozzájárul az európai szomszédságpolitika célkitűzéseinek, illetve a kapcsolódó uniós tematikus szakpolitikai prioritásoknak a
megvalósításához.
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A NIF átfogó célja, hogy pótlólagos beruházások generálása útján támogassa a jólét és a jószomszédi viszonyok térségének
létrehozását az EU és a szomszédos országok részvételével. Más uniós finanszírozású programokat kiegészítve a NIF előmozdíthatja
a fenntartható és inkluzív növekedést és a kedvezőbb befektetési környezetet partnerországainkban.

E kereteken belül a NIF-nek három stratégiai célkitűzése van, ezek:
— az EU és a szomszédos országok közötti, illetve a szomszédos országok egymás közötti közlekedési és energiahálózati
kapcsolatának javítása,

— a közös környezetünket fenyegető veszélyek kezelése,

— az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés előmozdítása, mindenekelőtt a kis- és középvállalkozások támogatása révén.

A NIF-műveletek továbbra is hozzájárulnak az ENP cselekvési terveinek végrehajtásához, és öt fő ágazatra összpontosulnak: az
energia, a környezetvédelem (középpontban az éghajlatváltozás hatásainak enyhítésével és az azokhoz való alkalmazkodással),
közlekedés, társadalmi fejlődés, valamint a kis- és középvállalkozások fejlesztése.

Földrajzi lefedettség és végső kedvezményezettek

A NIF keretében közvetlenül támogathatók az európai szomszédságpolitika azon szomszédságpolitikai partnerországai, amelyek
cselekvési tervet írtak alá az EU-val, azok kivételével, amelyek fejlettségi szintjük miatt nem támogathatók. A közvetlenül nem
támogatható egyéb országok eseti alapon – regionális vagy konkrét körülmények figyelembevételével – részesülhetnek a NIF-ből.
Támogathatóságukról a tagállamok és a Bizottság egyhangúlag dönt.

Egyéb végső kedvezményezettek közé tartoznak a magánszektor egységei és mindenekelőtt a kkv-k. Mind európai multilaterális,
mind nemzeti fejlesztési pénzügyi intézmények lehetnek közvetlen kedvezményezettek és az eszköz lényeges résztvevői.

Fő technikai jellemzők.

Az eszköz keretében kockázati tőke (tulajdonviszonyt, illetve részben tulajdonviszonyt megtestesítő befektetések), kockázatmegosztási eszközök, biztosítékok, kölcsönök, más finanszírozás, például vissza nem térítendő beruházási támogatás, kamattámogatások és technikai segítségnyújtás vehető igénybe.

Futamidő és költségvetési vonzat

Az eszközhöz kapcsolódó határozatok a 2007–2013-as és a 2014–2020-as többéves pénzügyi keretre vonatkoznak, és tovább
hosszabbíthatók a következő többéves pénzügyi keretre vonatkozó határozatok alapján.

A szerződéskötés záró időpontja 2015. december 31., a 2014. évi határozatokhoz kötődően. Ez nem az eszközök futamidejének
lejárata, hanem az eszközt létrehozó egyedi határozatok szerződéskötéseinek végső időpontja. Az egyes projektek időtartamát egyedi
alapon állapítják meg, és azok legfeljebb a finanszírozási megállapodás hatálybalépésétől – vagy ilyen megállapodás hiányában a NIFet létrehozó 2014. évi cselekvési dokumentum elfogadásától – számítva 120 hónapig tarthatnak.
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A 1 159 106 235,92 millió EUR-t kitevő költségvetés az alábbiak szerint oszlik meg a két szomszédságpolitikai alrégió között:
A globális kötelezettségvállalás kumulált
összege
(maximális keretösszeg 2007 és 2014.
december között)

CRIS-referencia

Költségvetési tétel

Déli szomszédos országok
ENPI/2007/019548

158 000 000,00

19 08 01 01

ENPI/2011/023086

309 220 334,34

19 08 01 01

265 300 000,00

21 03 01 02 / 21 03 03 03

ENI/2014/037510
Összesen

732 520 334,34
Keleti szomszédos országok

ENPI/2007/019549

137 000 000,00

19 08 01 03

ENPI/2011/023087

173 200 000,00

19 08 01 03

ENI/2013/024746

12 300 000,00

19 08 01 03

ENI/2014/037515

104 085 901,58

21 03 02 02

Összesen
Kelet és Dél összesen

iv.

426 585 901,58
1 159 106 235,92

A tervezett műveletek, ideértve a meglévő pénzügyi eszközökből eredő tőkeáttételi hatáson alapuló célvolumeneket is
2014. augusztus 20-án elfogadták a C(2014) 5750 bizottsági végrehajtási határozatot, amely Kelet és Dél tekintetében legfeljebb
369,4 millió EUR-s hozzájárulásról döntött; ez az összeg szerepel a fenti táblázatban.
Ezek az adatok kizárólag indikatív jellegűek, mivel a számítás nem veszi figyelembe az időtényezőt és a differenciálási hatásokat.
A becsült költségvetési allokáció a teljes 2014–2020-as programozási időszakra az előirányzat szerint évente 150 millió EUR,
összesen 1 050 millió EUR.
A pénzügyi eszköz teljes élettartamára vetítve a megcélzott, a jogalapban és az előzetes értékelésben megjelölt tőkeáttételi hatás 4–5szörös.
A megcélzott tőkeáttételi hatás alapján az 1 159 millió EUR várhatóan összesen 5 800 millió EUR befektetést/hitelösszeget mozgósít
a program teljes időtartama alatt.

2016.2.24.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 48/1775

BIZOTTSÁG
A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 49. CIKKE (1) BEKEZDÉSE E) PONTJÁNAK
MEGFELELŐEN

Közép-ázsiai Beruházási Keret (IFCA) és Ázsiai Beruházási Keret (AIF)
i.

Hivatkozás az alap jogi aktusra
A fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló, 2006. december 18-i 1905/2006/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet (HL L 378., 2006.12.27., 41. o.).
A 2014–2020-as időszakra szóló fejlesztési együttműködési finanszírozási eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 233/
2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 44. o.).
A NIF első tapasztalatai alapján a Bizottság beruházási eszközök létrehozását javasolta a fejlesztési együttműködés finanszírozási
eszközéről szóló rendelet szerinti országok számára, eredetileg Közép-Ázsiában, Ázsiában és Latin-Amerikában. Ázsia tekintetében
két eszközt hoztak létre: 2010-ben a közép-ázsiai beruházási keretet (IFCA), 2011-ben pedig az ázsiai beruházási keretet (AIF) a
2010–2013-as időszakra. A két eszköz modelljéül a NIF szolgált, célkitűzéseik és alkalmazási körük pedig megfelel a NIF-re
vonatkozóan 2008 márciusában egyeztetett általános keretben meghatározottaknak (vö. a NIF-re vonatkozó szakaszt).
2013 végéig három határozatot fogadtak el az IFCA vonatkozásában – ezek finanszírozására a 2010., a 2011., a 2012. és a 2013.
évi költségvetésből került sor –, valamint három határozatot az AIF vonatkozásában – ezek finanszírozására a 2011. és a 2012. évi
költségvetésből (együttesen), illetve a 2013. és a 2014. évi költségvetésből került sor.
Az AIF-ot 2014-ben a 233/2014/EU rendelet 2014–2020-ra vonatkozó céljainak elérése érdekében egy 26 000 000 EUR összegű új
finanszírozási határozattal megújították; az IFCA megújítására pedig 2015-ben kerül sor.

ii.

Az érintett műveletekre vonatkozó költségvetési sorok
19 10 02. jogcímcsoport – Együttműködés Közép-Ázsia fejlődő országaival (a 2013. évi költségvetési nómenklatúrában),
19 10 01 01. jogcím – Együttműködés Ázsia fejlődő országaival (a 2013. évi költségvetési nómenklatúrában).
21 02 14. jogcímcsoport – Ázsia (a 2014. évi költségvetési nómenklatúrában)

iii. A pénzügyi eszközök általános ismertetése, ideértve futamidejüket és költségvetési vonzatukat
Szakpolitikai célkitűzések és alkalmazási kör
Az IFCA fő célja további beruházások és kulcsfontosságú infrastruktúrák előmozdítása az első végrehajtási időszakban az energiára
és a környezetvédelemre összpontosítva. A közép-ázsiai stratégiák alakulása alapján a keretet a későbbiekben ki akarták terjeszteni a
közép-ázsiai országok közlekedésére, kkv-ira és szociális infrastruktúrájára.
Az AIF fő célja további beruházások és kulcsfontosságú infrastruktúrák előmozdítása az éghajlatváltozásra és a zöld beruházásokra
összpontosítva a környezetvédelem és az energiaügy területén, valamint a kkv-k és a szociális infrastruktúra tekintetében.
Előirányozható a későbbi kiterjesztés a közlekedési szektorra.
Földrajzi lefedettség és végső kedvezményezettek
A két eszköz végső kedvezményezettjei az említett két régió országai. Egyéb végső kedvezményezettek a magánszektor és
mindenekelőtt a kkv-k.
A támogatható pénzügyi intézmények megbízott szervezetek és a két eszköz lényeges résztvevői lehetnek.
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Fő technikai jellemzők
A finanszírozandó műveletek típusai:
— beruházások társfinanszírozása közfinanszírozású infrastrukturális projektek keretében,
— kölcsöngarancia költségeinek finanszírozása,
— kamattámogatások,
— technikai segítségnyújtás,
— kockázatitőke-műveletek,
— bármely más kockázatmegosztási mechanizmus.
A lehetséges irányítási módszerek a (közvetlen és közvetett) centralizált irányítás, a közös irányítás és a részben decentralizált
irányítás voltak (a 2014-es források tekintetében rendelkezésre álló, 2014 végéig alkalmazható költségvetés-irányítási módok).
Futamidő és költségvetési vonzat
Az IFCA és az AIF eredetileg a jogalap időtartamára, azaz 2013. december 31-ig jöttek létre. A 233/2014/EU rendelet 2014–2020ra vonatkozó céljainak elérése érdekében az AIF-ot 2014-ben megújították, az IFCA megújítására pedig 2015-ben került sor.
A szerződéskötések végső időpontja az IFCA esetében 2016. december 23., az AIF esetében 2014. december 31. – mindkét dátum
2013-as határozatokhoz kapcsolódik. Az AIF 2014. évi finanszírozási határozatához kapcsolódó szerződéskötési határidő 2015.
december 31. Az egyes projektek időtartamát egyedi alapon állapítják meg, és azok legfeljebb a finanszírozási megállapodás
hatálybalépésétől – vagy ilyen megállapodás hiányában az eszközt létrehozó 2014. évi cselekvési dokumentum elfogadásától –
számítva 120 hónapig tarthatnak. A teljes programozási időszakra vonatkozó becsült költségvetési juttatás az AIF esetében
350 000 000 EUR, az IFCA esetében pedig 140 000 000 EUR.
A 171 567 000 EUR-t kitevő költségvetés a következőképpen oszlik meg a két régió között:

Határozatra való hivatkozás

A globális kötelezettségvállalás kumulált
összege
(maximális keretösszeg)

Költségvetési tétel

Közép-ázsiai beruházási keret (IFCA)
DCI-ASIE/2010/021-627

20 000 000

19 10 02

DCI-ASIE/2011/023-117

45 000 000

19 10 02

DCI-ASIE/2013/024-950

20 567 000

19 10 02

Összesen

85 567 000
Ázsiai beruházási keret (AIF)

DCI-ASIE/2011/022-036

30 000 000

19 10 01 01

DCI-ASIE/2013/024-917

30 000 000

19 10 01 01

DCI-ASIE/2014/037-548

26 000 000

21 02 14

Összesen

86 000 000
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iv.

A tervezett műveletek, ideértve a meglévő pénzügyi eszközökből eredő tőkeáttételi hatáson alapuló célvolumeneket is
1.

IFCA

Az IFCA költségvetési hatása – vagyis a költségvetés kötelezettségvállalásait fedező pénzügyi keret – 85,57 millió EUR. A
2010–2014 közötti múltbeli tőkeáttételi tapasztalatok alapján az IFCA tőkeáttételi célszáma a következőképpen becsülhető:
— teljes projektköltség (mintegy 465 millió EUR) / IFCA-hozzájárulások (mintegy 82 millió EUR): 5,6,
— támogatható pénzügyi intézmények forrásai (mintegy 342 millió EUR / IFCA-hozzájárulások): 4,17.
Ezek az adatok kizárólag indikatív jellegűek, mivel a számítás nem veszi figyelembe az időtényezőt és a differenciálási hatásokat.
A becsült költségvetési allokáció a teljes programozási időszakra az előirányzat szerint 140 millió EUR.
A pénzügyi eszköz teljes élettartamára vetítve a megcélzott, a jogalapban és az előzetes értékelésben megjelölt tőkeáttételi hatás 4–5szörös.
A megcélzott tőkeáttételi hatás alapján a 140 millió EUR várhatóan összesen 700 millió EUR finanszírozást (hitel/befektetés) generál
a program teljes időtartama alatt.
2.

AIF

Az AIF költségvetési hatása – vagyis a költségvetési kötelezettségvállalásait fedező pénzügyi keret – 62 millió EUR. A 2011–2014
közötti múltbeli tőkeáttételi tapasztalatok alapján az AIF tőkeáttételi célszáma a következőképpen becsülhető:
— teljes projektköltség (mintegy 2 046 millió EUR) / AIF-hozzájárulások (mintegy 62 millió EUR): 32,98
— támogatható pénzügyi intézmények forrásai (mintegy 1 043 millió EUR / AIF-hozzájárulások): 16,82
Ezek az adatok kizárólag indikatív jellegűek, mivel a számítás nem veszi figyelembe az időtényezőt és a differenciálási hatásokat.
A becsült költségvetési allokáció a teljes programozási időszakra az előirányzat szerint 350 millió EUR.
A pénzügyi eszköz teljes élettartamára vetítve a megcélzott, a jogalapban és az előzetes értékelésben megjelölt tőkeáttételi hatás 4–5szörös.
A megcélzott tőkeáttételi hatás alapján a 350 millió EUR várhatóan összesen 1,75 milliárd EUR finanszírozást (hitel/befektetés)
generál a program teljes időtartama alatt.
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Latin-amerikai Beruházási Keret (LAIF)
i.

Hivatkozás az alap jogi aktusra
A fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló, 2006. december 18-i 1905/2006/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet (DCI-rendelet) (HL L 378., 2006.12.27., 41. o.).
A 2014–2020-as időszakra szóló fejlesztési együttműködési finanszírozási eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 233/
2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 44. o.).
Az eszközt eredetileg 2009-ben a 2009–2013-as időszakra hozta létre a fent említett 1905/2006/EK DCI-rendelet; a Bizottság
hozzájárulásait évente határozzák meg. A LAIF-ot 2014-ben a 233/2014/EU rendelet 2014–2020-ra vonatkozó céljainak elérése
érdekében egy 30 millió EUR összegű finanszírozási határozattal megújították.

ii.

Az érintett műveletekre vonatkozó költségvetési sorok
19 09 01. jogcímcsoport – Együttműködés Latin-Amerika fejlődő országaival (a 2013. évi költségvetési nómenklatúrában),
21 04 01. jogcímcsoport – Környezetvédelem és a természeti erőforrások fenntartható kezelése, beleértve az energiát (a 2013. évi
költségvetési nómenklatúrában).
21 02 12. jogcímcsoport – Az együttműködés támogatása a latin-amerikai fejlődő országokkal, területekkel és régiókkal (a 2014. évi
költségvetési nómenklatúrában)

iii. A pénzügyi eszközök általános ismertetése, ideértve futamidejüket és költségvetési vonzatukat
Szakpolitikai célkitűzések és alkalmazási kör
A LAIF fő célja további beruházások és infrastruktúrák támogatása a közlekedési, energetikai és környezetvédelmi ágazatban és a
szociális ágazatok, például az egészségügy és az oktatás támogatása, valamint a magánszektor fejlesztése a latin-amerikai
országokban. Az eszköz különböző pénzügyi eszközök rendelkezésre bocsátásával segíti elő a kkv-k növekedését Latin-Amerikában.
A 2011. évi indulás óta a LAIF magában foglal egy éghajlat-változási keretet is az olyan projektek végrehajtásának támogatása
céljából, amelyek enyhítő és alkalmazkodási intézkedések révén segítik a partnerországokat az éghajlatváltozás következményeinek
kezelésében.
Földrajzi lefedettség és végső kedvezményezettek
A végső kedvezményezettek az 1905/2006/EK rendeletben (DCI-rendelet) és a 233/2014/EU rendeletben előirányzott latin-amerikai
országok.
A magánszektor fejlesztésére irányuló műveletek kategóriái esetében az egyéb végső kedvezményezettek közé tartoznak a
magánszektor egységei és mindenekelőtt a kkv-k. A támogatható pénzügyi intézmények megbízott szervezetek és az eszköz
műveleteinek lényeges résztvevői lehetnek.
Fő technikai jellemzők.
Az LAIF keretében finanszírozandó műveletek típusai:
— beruházások társfinanszírozása közfinanszírozású infrastrukturális projektek keretében,
— kölcsöngarancia költségeinek finanszírozása,
— kamattámogatások,
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— technikai segítségnyújtás,
— kockázatitőke-műveletek,
— bármely más kockázatmegosztási mechanizmus.
A lehetséges irányítási módszerek a (közvetlen és közvetett) centralizált irányítás, a közös irányítás és a részben decentralizált
irányítás voltak (a 2013-as források tekintetében rendelkezésre álló, 2014 végéig alkalmazható költségvetés-irányítási módszerek).
Futamidő és költségvetési vonzat
Az 1905/2006/EK rendelet (DCI-rendelet) a LAIF-ot a 2013. december 31-ig tartó időszakra hozta létre, 179,35 millió EUR összegű
költségvetéssel. Mint fent említettük, az eszközt 2014-ben a 233/2014/EU rendelet 2014–2020-ra vonatkozó céljainak elérése
érdekében megújították.
A szerződéskötés záró időpontja 2015. december 31., a 2014. évi határozatokhoz kötődően. Ez nem az eszközök futamidejének
lejárata, hanem az eszközt létrehozó egyedi határozatok szerződéskötéseinek végső időpontja. Az egyes projektek időtartamát egyedi
alapon állapítják meg, és azok legfeljebb a finanszírozási megállapodás hatálybalépésétől – vagy ilyen megállapodás hiányában a
LAIF-ot létrehozó 2014. évi cselekvési dokumentum elfogadásától – számítva 120 hónapig tarthatnak. A becsült költségvetési
allokáció a teljes programozási időszakra az előirányzat szerint 350 000 000 EUR.

iv.

CRIS-referencia

A globális kötelezettségvállalás kumulált összege
(maximális keretösszeg 2007 és 2013. április
között)

Költségvetési tétel

DCI-ALA/2009/021-734

180 400 000

19 09 01

DCI-ALA/2014/037-570

30 000 000

21 02 12

DCI ENV/023-403

17 300 000

21 04 01

A tervezett műveletek, ideértve a meglévő pénzügyi eszközökből eredő tőkeáttételi hatáson alapuló célvolumeneket is
2014-ben a LAIF egy esetben kapott forráskiegészítést (a 021-734. határozat alapján) 1 050 000 EUR értékben, illetve további
30 000 000 EUR-s forráskiegészítésről született döntés. A LAIF költségvetési hatása – vagyis a költségvetés kötelezettségvállalásait
fedező pénzügyi keret – 227 700 000 EUR. A 2010–2014 közötti múltbeli tőkeáttételi tapasztalatok alapján a LAIF tőkeáttételi
célszáma a következőképpen becsülhető:
— teljes projektköltség (mintegy 6,61 milliárd EUR) / LAIF-hozzájárulások (mintegy 197,7 millió EUR): 33,4,
— támogatható pénzügyi intézmények forrásai (mintegy 2,96 milliárd EUR / LAIF-hozzájárulások): 14,95.
Ezek az adatok kizárólag indikatív jellegűek, mivel a számítás nem veszi figyelembe az időtényezőt és a differenciálási hatásokat.
A becsült költségvetési allokáció a teljes programozási időszakra az előirányzat szerint 350 millió EUR.
A pénzügyi eszköz teljes élettartamára vetítve a megcélzott, jogalapban/előzetes értékelésben megjelölt tőkeáttételi hatás 4–5-szörös.
Az eszköz megcélzott tőkeáttételi hatása alapján a 350 millió EUR-s teljes összeg várhatóan maximum 1,75 milliárd EUR
finanszírozást (hitel/befektetés) generál a program teljes időtartama alatt.
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Kiegészítő eszközök
Az Euromediterrán beruházási és partnerségi pénzügyi eszközhöz (FEMIP) nyújtott támogatás
i.

Hivatkozás az alap jogi aktusra
A korábbi jogi aktusok a kísérő pénzügyi és műszaki intézkedések (az 1996–2006 közötti időszakra vonatkozó MEDA I és MEDA II)
voltak.
A FEMIP-re vonatkozó legutóbbi jogi aktus az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz (ENPI 2007–2013),
amelynek jogalapja az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések
meghatározásáról szóló, 2006. október 24-i 1638/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 310., 2006.11.9., 1. o.).

ii.

Az érintett műveletekre vonatkozó költségvetési sorok
19 08 01 01. jogcím – Európai szomszédsági és partnerségi pénzügyi együttműködés a mediterrán országokkal (a 2013. évi
költségvetési nómenklatúrában).

iii. A pénzügyi eszközök általános ismertetése, ideértve futamidejüket és költségvetési vonzatukat
Szakpolitikai célkitűzések és alkalmazási kör
A FEMIP-hez nyújtott támogatás célja, hogy helyben nem elérhető feltételek mellett biztosítson tőkét a mediterrán partnerországok
magánszektorának.
A kockázati tőke közvetlenül vagy közvetve kerül befektetésre i. a magánszektor támogatása, vagyis a vállalkozások létrehozásának,
átalakításának vagy növelésének lehetővé tétele érdekében; ii. a helyi pénzügyi szektor szerepének megerősítése érdekében, új
intézmények alapításának vagy a magánszektor javát szolgáló új tevékenységek létrehozásának támogatása révén.
Sor kerül technikai segítségnyújtás mobilizálására a mediterrán térségben végrehajtott FEMIP-műveletek megerősítése érdekében,
kiemelt figyelmet fordítva a magánszektor fejlesztésére.
Földrajzi lefedettség és végső kedvezményezettek
A FEMIP kilenc dél-mediterrán államra terjed ki. A kockázatitőke-eszköz kedvezményezettjei általánosságban a magánszektor és a
kkv-k, valamint a pénzügyi közvetítők. A technikai segítségnyújtás kedvezményezettjei magánvállalkozások, állami intézmények és
pénzügyi közvetítők.
Fő technikai jellemzők
Az Európai Beruházási Bankkal együtt közvetett centralizált irányítással történik a fellépés végrehajtása, amelynek célja a
kockázatitőke- és a technikai segítségnyújtási műveletek finanszírozása.
Az Európai Beruházási Bank a következő műveletek végrehajtására kap megbízást:
— kockázatitőke-műveletek,
— technikai segítségnyújtás műveletek.
Futamidő és költségvetési vonzat
A FEMIP a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó pénzügyi keret időtartamára jött létre. Az éves költségvetési kötelezettségvállalás
a hétéves periódus minden egyes évében 32 millió EUR volt a 19 08 01 01. költségvetési soron. Így a 2007–2013 közötti időszakra
vonatkozó teljes pénzügyi keretösszeg 224 millió EUR.
A 2013. évi kötelezettségvállalás végrehajtásának végső határideje 2029. december 31.
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iv.

A tervezett műveletek, ideértve a meglévő pénzügyi eszközökből eredő tőkeáttételi hatáson alapuló célvolumeneket is
A FEMIP számára 2015-ben nem volt kifizetési előirányzat, mivel 2013 után már nem történt kötelezettségvállalás.
A becsült költségvetési allokáció a teljes programozási időszakra az előirányzat szerint 224 millió EUR.
A 2014-ig teljesített kérelmek alapján várható tőkeáttételi cél 20,5.
A megcélzott tőkeáttételi hatás alapján a 224 millió EUR várhatóan összesen 4,6 milliárd EUR befektetést/hitelösszeget generál a
program teljes időtartama alatt.
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Globális Energiahatékonysági és Megújulóenergia-alap (GEEREF)
i.

Hivatkozás az alap jogi aktusra

A fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló, 2006. december 18-i 1905/2006/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet (HL L 378., 2006.12.27., 41. o.).
A GEEREF jóváhagyása a környezetvédelemre, illetve a természetes erőforrásokkal és energiaforrásokkal való fenntartható gazdálkodásra irányuló négyéves tematikus program (ENRTP 2007–2010) éves cselekvési terveiben történt.
A regionális alapok támogatására irányuló eszköz (RFSF) jogalapja: előkészítő intézkedés a költségvetési rendelet 54. cikke
értelmében.
ii.

Az érintett műveletekre vonatkozó költségvetési sorok

21 04 01. jogcímcsoport – Környezetvédelem és a természeti erőforrások fenntartható kezelése, beleértve az energiát (a 2013. évi
költségvetési nómenklatúrában).
iii. A pénzügyi eszközök általános ismertetése, ideértve futamidejüket és költségvetési vonzatukat

Szakpolitikai célkitűzések és alkalmazási kör
A GEEREF innovatív finanszírozási eszköz, melynek célja az energiahatékonyság és a megújuló energiák előmozdítása a fejlődő
országokban és az átalakulóban lévő gazdaságokban. Az alapok alapja szerkezettel rendelkező GEEREF stratégiája, hogy regionális
magántőke-alapokba fektet – és így segíti létrehozásukat –, amelyeknek befektetései a kis- és közepes méretű energiahatékonysági és
megújulóenergia-projekteket célozzák.
A célkitűzések közé tartozik a megújuló energia, az energiahatékonyság és más kapcsolódó tisztaenergia-technológiák elterjedéséhez
való hozzájárulás a fejlődő országok és az átalakulóban lévő gazdaságok piacain és szolgáltatásai terén, azzal a céllal, hogy növelje a
karbonszegény, biztonságos és megfizethető energiához való hozzáférést, támogassa a rosszul ellátott vagy hátrányos helyzetű
népesség gazdasági és szociális körülményeinek javítását, ösztönözze a fenntartható gazdasági fejlődést, miközben előmozdítja a
környezetvédelmet.
Földrajzi lefedettség és végső kedvezményezettek
A GEEREF hatálya a Szubszaharai-Afrika, a karibi és csendes-óceáni szigetországok, az európai szomszédságpolitika országai –
ideértve Oroszországot –, Latin-Amerika és Ázsia (beleértve Közép-Ázsiát és a Közel-Keletet) területén működő regionális részalapok
támogatására terjed ki. Különös hangsúlyt kap az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS) igényeinek kiszolgálása.
Futamidő és költségvetési vonzat
A GEEREF keretében folytatott tevékenységek befejezésének határideje – az utolsó kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének
dátumától számítva – 2022. december 13.
Határozathivatkozás

A globális kötelezettségvállalás kumulált összege
(maximális keretösszeg)

Költségvetési tétel

DCI-ENV/2007/147331 és kiegészítései a 168 899 és 282 314
CRIS hivatkozás alatt

81 100 000

21 04 01
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Emellett – a GEEREF-hez kapcsolódó integrált támogatási eszköz létrehozásának támogatása érdekében – 5 millió EUR került
átcsoportosításra a 21 04 05. jogcímcsoportból.
Az Európai Fejlesztési Alapból finanszírozott „Energia mindenkinek” kezdeményezéshez való hozzájárulás érdekében a GEEREF
alapot 2014-ben 20 millió EUR-val feltöltötték.
iv.

A tervezett műveletek, ideértve a meglévő pénzügyi eszközökből eredő tőkeáttételi hatáson alapuló célvolumeneket is
A 2015. évi költségvetésben a GEEREF céljaira szánt költségvetési kötelezettségvállalások összege 0 EUR volt.
Nincs becsült költségvetési allokáció a teljes programozási időszakra.
A pénzügyi eszköz teljes élettartamára vetítve a megcélzott, a jogalapban és az előzetes értékelésben megjelölt tőkeáttételi hatás 5szörös.
Az eszköz megcélzott tőkeáttételi hatása alapján a 81 100 000 EUR-s teljes kötelezettségvállalás várhatóan mintegy 405,5 millió
EUR finanszírozást (hitel/befektetés) generál a program teljes időtartama alatt.
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A bővítési országokra vonatkozó pénzügyi eszközök
Nyugat-Balkán
A Nyugat-balkáni Vállalkozásfejlesztési és Innovációs Eszköz (EDIF) garanciaeszköze
i.

Hivatkozás az alap jogi aktusra
Egy előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló, 2006. július 17-i 1085/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210.,
2006.7.31., 82. o.) és különösen annak 14. cikke (3) bekezdése.
Az IPA II Előcsatlakozási Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 231/2014/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 11. o.).

ii.

Az érintett műveletekre vonatkozó költségvetési sorok
22 02 04 01. jogcím – Több országot érintő programok, regionális integráció és területi együttműködés (a 2014. évi költségvetési
nómenklatúrában).

iii. A pénzügyi eszközök általános ismertetése, ideértve futamidejüket és költségvetési vonzatukat
A garanciaeszközre vonatkozó európai uniós pénzügyi eszköz hozzájárul a Nyugat-Balkán társadalmi-gazdasági növekedésének
fokozására irányuló célkitűzések megvalósításához.
Fő célkitűzése az innovatív és nagy potenciállal rendelkező vállalkozások létrejöttéhez és növekedéséhez szükséges előfeltételek
megteremtése. Az eszköz garanciát nyújt a kereskedelmi bankok által kibocsátott kkv-hitelportfóliókhoz új kkv-hitelezések esetén.
Ezáltal javul a kkv-k hitelhez való hozzáférése és potenciálisan csökken a hitelfelvétel költsége.
Az eszköz keretében a célcsoporthoz tartozó kkv-k új hitelein keletkező első veszteségekre legfeljebb 70 %-os mértékű garancia
nyújtható, és a teljes hitelportfólióban legfeljebb 25 %-os garanciakorlát alkalmazható. A pontos garanciamérték és -korlát
meghatározására eseti alapon kerül sor.
A Bizottság a költségvetési rendelet 139. cikkének megfelelően közvetett irányítás keretében hajtja végre az eszközt (vagyonkezelői és
igazgatási megállapodás útján). A közvetett irányítás keretében a Bizottság az Európai Beruházási Bank (EBB) Csoportra, köztük az
Európai Beruházási Alapra (EBA) bízhat végrehajtási feladatokat. Az eszközt közvetett irányítás keretében kell végrehajtani, a
végrehajtási feladatokat az EBA-ra kell bízni.
Az eszköz 2013-ban indult, és legkésőbb 2023-ban lejáró futamidejű hitelekhez nyújt garanciát. A földrajzi lefedettség a külső
tevékenységek finanszírozására vonatkozó uniós eszközök végrehajtására vonatkozó közös szabályok és eljárások megállapításáról
szóló, 2014. március 11-i 236/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 77., 2014.3.15., 95. o.).összhangban a
Nyugat-Balkánra terjed ki.
iv.

A tervezett műveletek, ideértve a meglévő pénzügyi eszközökből eredő tőkeáttételi hatáson alapuló célvolumeneket is
Az IPA I eszköz számára előirányzott pénzügyi keretösszeg 21,9 millió EUR (amelyből 1,9 millió EUR a vagyonkezelőként fellépő
EBA díjaira szánt tartalék, 20 millió EUR pedig a garanciatőke). Ezt az összeget kötelezettségvállalással fedezték, és ki is fizették az
EBA-nak.
A becsült költségvetési juttatás a teljes programozási időszakra az előirányzat szerint 21,9 millió EUR.
Az EDIF garanciaeszköz pályázati nyomtatványain a pénzügyi eszköz élettartamára vonatkozóan 7-szeres tőkeáttételi célt jelöltek
meg.
2014 folyamán az eszköz garanciakeretét teljes egészében lekötötték, bár 2014. december 31-ig nem írtak alá minden egyes
szerződést. A 20 millió EUR-s összeg várhatóan megközelítőleg 120 millió EUR értékben generál befektetéseket, tőkeáttételi hatása
tehát legalább 6-szoros.
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A Nyugat-balkáni Vállalkozásfejlesztési és Innovációs Eszköz vállalkozásbővítési alapja (ENEF)
i.

Hivatkozás az alap jogi aktusra
Egy előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló, 2006. július 17-i 1085/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210.,
2006.7.31., 82. o.) és különösen annak 14. cikke (3) bekezdése.
Az IPA II Előcsatlakozási Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 231/2014/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 11. o.).

ii.

Az érintett műveletekre vonatkozó költségvetési sorok
22 02 04 01. jogcím – Több országot érintő programok, regionális integráció és területi együttműködés (a 2014. évi költségvetési
nómenklatúrában).

iii. A pénzügyi eszközök általános ismertetése, ideértve futamidejüket és költségvetési vonzatukat
A vállalkozásbővítési alapra vonatkozó európai uniós pénzügyi eszköz hozzájárul a Nyugat-Balkán társadalmi-gazdasági növekedésének fokozására irányuló célkitűzések megvalósításához.
Fő célkitűzése az innovatív és nagy potenciállal rendelkező vállalkozások létrejöttéhez és növekedéséhez szükséges előfeltételek
megteremtése. Az eszköz nagy növekedési potenciállal rendelkező, meglévő kkv-k részesedésszerzés révén történő fejlesztésére és
bővítésére irányuló tőkebefektetéseket finanszíroz. Az eszköz keretében tulajdonviszonyt, illetve részben tulajdonviszonyt megtestesítő befektetések alkalmazhatók.
A Bizottság a költségvetési rendelet 139. cikkének megfelelően közvetett irányítás keretében hajtja végre az eszközt. A közvetett
irányítás keretében a Bizottság az Európai Beruházási Bank (EBB) Csoportra, köztük az Európai Beruházási Alapra (EBA) bízhat
végrehajtási feladatokat. Az eszközt közvetett irányítás keretében kell végrehajtani, a végrehajtási feladatokat az EBA-ra kell bízni.
Az eszköz által támogatott beruházások 2014-ben még nem kezdődtek meg, azonban az EBRD már kialakította a lehetséges
ügyletportfóliót, amely 2014. december 31-én átvilágítás alatt állt. Egy legfeljebb 5 éves befektetési időszakot követően az eszköz
portfóliója egy következő, legfeljebb 5 éves időszak alatt felszámolásra kerül. A földrajzi lefedettség a külső tevékenységek
finanszírozására vonatkozó uniós eszközök végrehajtására vonatkozó közös szabályok és eljárások megállapításáról szóló, 2014.
március 11-i 236/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 77., 2014.3.15., 95. o.) összhangban a Nyugat-Balkánra
terjed ki.
iv.

A tervezett műveletek, ideértve a meglévő pénzügyi eszközökből eredő tőkeáttételi hatáson alapuló célvolumeneket is
Az eszköz számára előirányzott pénzügyi keretösszeg 11,0 millió EUR (amelyből 1,1 millió EUR a Bizottság vagyonkezelőjeként
fellépő EBA díjaira szánt tartalék, 0,4 millió EUR a technikai segítségnyújtásra szánt tartalék, 9,5 millió EUR pedig a tőkerész). Az
EBA-nak vagyonkezelői minőségében 2012 decemberében 10,4 millió EUR-t fizettek ki. Az összeg összesen mintegy 55 millió EUR
beruházást generál majd, ami 5-szörös tőkeáttételt jelent. Az EBRD helyi vállalkozási eszközéből származó 1:1 arányú előirányzott
társbefektetésekkel együtt a befektetések teljes összege elérheti a 110 millió EUR-t, tőkeáttételi hatása tehát 10-szeresnek felel meg.
Az IPA I-ből származó 11,0 millió EUR-s összesített költségvetési kötelezettségvállalás az IPA II több kedvezményezettre irányuló
programja keretében az eszköz teljesítményétől függően és a megfelelő finanszírozási határozatok elfogadása esetén növelhető.
A becsült költségvetési juttatás a teljes programozási időszakra az előirányzat szerint 11 millió EUR.
Az EDIF pályázati nyomtatványain megjelölt, a pénzügyi eszköz teljes időtartamára vonatkozó tőkeáttételi cél 10-szeres.
A megcélzott tőkeáttételi hatás alapján az eszköz 110 millió EUR összegű befektetést generálhat a program teljes időtartama alatt.
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A Nyugat-balkáni Vállalkozásfejlesztési és Innovációs Eszköz vállalkozásinnovációs alapja (ENIF)
i.

Hivatkozás az alap jogi aktusra
Egy előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló, 2006. július 17-i 1085/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210.,
2006.7.31., 82. o.) és különösen annak 14. cikke (3) bekezdése.

ii.

Az érintett műveletekre vonatkozó költségvetési sorok
22 02 04 01. jogcím – Több országot érintő programok, regionális integráció és területi együttműködés (a 2014. évi költségvetési
nómenklatúrában).

iii. A pénzügyi eszközök általános ismertetése, ideértve futamidejüket és költségvetési vonzatukat
A vállalkozásinnovációs alapra vonatkozó európai uniós pénzügyi eszköz hozzájárul a Nyugat-Balkán társadalmi-gazdasági
növekedésének fokozására irányuló célkitűzések megvalósításához. Fő célkitűzése a kezdeti szakaszban lévő innovatív és nagy
potenciállal rendelkező vállalkozások kialakulásához és növekedéséhez szükséges előfeltételek megteremtése. Az eszköz a kezdetitől
a fejlesztési és bővítési szakaszban nyújt tőkefinanszírozást az innovatív kkv-k számára. Az eszköz keretében tulajdonviszonyt, illetve
részben tulajdonviszonyt megtestesítő befektetések alkalmazhatók.
A Bizottság a költségvetési rendelet 139. cikkének megfelelően közvetett irányítás keretében hajtja végre az eszközt. A közvetett
irányítás keretében a Bizottság az Európai Beruházási Bank (EBB) Csoportra, köztük az Európai Beruházási Alapra (EBA) bízhat
végrehajtási feladatokat. Az eszközt közvetett irányítás keretében hajtják végre, a végrehajtási feladatokkal az EBA-t kell megbízni.
Az eszköz 2015 szeptembere óta működik, akkor véglegesítették a korlátozott partnerségi megállapodást és jegyezték az alapot. Az
ENIF első lezárására 2015. szeptember 2-án került sor, amikor az alapot jogilag bejegyezték Hollandiában. Ez a lezárás a következő
befektetéseket hozta: EU 12,5 millió EUR, EBRD 5 millió EUR, kedvezményezettek 2,374 millió EUR, magánbefektetők 5,25 millió
EUR, azaz összesen 25,124 millió EUR.
Egy legfeljebb 5 éves befektetési időszakot követően az eszköz portfóliója egy következő, legfeljebb 5 éves időszak alatt felszámolásra
kerül. A földrajzi lefedettség a külső tevékenységek finanszírozására vonatkozó uniós eszközök végrehajtására vonatkozó közös
szabályok és eljárások megállapításáról szóló, 2014. március 11-i 236/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 77.,
2014.3.15., 95. o.) összhangban a Nyugat-Balkánra terjed ki.
iv.

A tervezett műveletek, ideértve a meglévő pénzügyi eszközökből eredő tőkeáttételi hatáson alapuló célvolumeneket is
Az eszköz számára előirányzott pénzügyi keretösszeg 21,2 millió EUR (amelyből 0,9 millió EUR a Bizottság vagyonkezelőjeként
fellépő EBA díjaira szánt tartalék, 6,2 millió EUR a technikai segítségnyújtásra szánt tartalék, 14,1 millió EUR pedig a tőkerész); ezt
az összeget kötelezettségvállalással fedezték, és vagyonkezelői minőségében ki is fizették az EBA-nak. 2014. december 31-én ez az
összeg még nem számított pénzügyi eszköznek, hanem készpénz-egyenértékesként (vagyonkezelői számla) a DG NEAR mérlegében
szerepelt. Az összeg várhatóan megközelítőleg 40 millió EUR összegben generál befektetéseket, tőkeáttételi hatása tehát 2-szeres.
Az IPA I-ből származó 21,2 millió EUR-s összesített költségvetési kötelezettségvállalás az IPA II több kedvezményezett országra
irányuló programja keretében az eszköz teljesítményének fényében és a megfelelő finanszírozási határozatok elfogadása esetén a
jövőben növelhető.
A becsült költségvetési juttatás a teljes programozási időszakra az előirányzat szerint 22,2 millió EUR.
Az EDIF pályázati nyomtatványain megjelölt, a pénzügyi eszköz teljes időtartamára vonatkozó tőkeáttételi cél 2.
A megcélzott tőkeáttételi hatás alapján az eszköz 40 millió EUR összegű befektetést mozgósíthat a program teljes időtartama alatt.
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Egyéb (vegyes)
Délkelet-Európáért Európai Alap (EFSE)
i.

Hivatkozás az alap jogi aktusra
Az egy előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló, 2006. július 17-i 1085/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210.,
2006.7.31., 82. o.).
Délkelet-Európáért Európai Alap (EFSE), Újjáépítési, fejlesztési és stabilizációs közösségi támogatás (CARDS) 2006/018-264, IPA
2007/019-344, IPA 2008/020-300 és IPA 2009/021-373.
Az IPA II Előcsatlakozási Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 231/2014/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 11. o.).

ii.

Az érintett műveletekre vonatkozó költségvetési sorok
22 02 04 01. jogcím – Több országot érintő programok, regionális integráció és területi együttműködés (a 2014. évi költségvetési
nómenklatúrában).

iii. A pénzügyi eszközök általános ismertetése, ideértve futamidejüket és költségvetési vonzatukat
A Délkelet-Európáért Európai Alap a köz-magán társulás egy formája. Célja, hogy tőkét vonjon be a magánszektorból, és ezáltal
olyan, állami donortól származó eszközöket mobilizáljon, amelyek segítik a régióban a magánszektor fejlődését. Az EFSE kiterjeszti
a hiteleket a helyi kereskedelmi bankokra és mikrofinanszírozási intézményekre a Nyugat-Balkánon, hogy azok továbbhitelezzenek a
mikro- és kisvállalkozások, valamint a háztartások számára. Az Európai Beruházási Alap által irányított EFSE három különböző
szinten fejt ki hatást:
— támogatja a helyi gazdaságok gerincét alkotó mikro- és kisvállalkozásokat, ezáltal hozzájárul a jövedelemtermeléshez és a
munkahelyteremtéshez,
— kielégíti a tisztességes lakóhely iránti alapvető szükségletet,
— megerősíti a helyi pénzügyi piacokat.
Az alap rulírozó, és határozatlan időtartamú. Az EFSE-ben szereplő IPA-alapok vagyonkezelői jogviszonyát az EBA-val létrehozó
hatáskör-átruházási megállapodások kiterjesztésére a tervek szerint a több kedvezményezettre irányuló IPA II 2015 program
keretében kerül sor (vonatkozó határozat alapján).
Az EFSE számára biztosított uniós hozzájárulás teljes összege 88 968 090 EUR, amely más eszközökből származó 2006–2011
között teljesített részvény- és készpénztranszfereket is magában foglal.
iv.

A tervezett műveletek, ideértve a meglévő pénzügyi eszközökből eredő tőkeáttételi hatáson alapuló célvolumeneket is
2015-ben nem volt várható, hogy az IPA II további finanszírozásra vállal kötelezettséget az EFSE újabb részvényjegyzései kapcsán
(kivéve az EBA 2023 végéig szóló további 1,6 millió EUR-s vagyonkezelői díját).
A teljes programozási időszakra becsült költségvetési juttatás 2014. december 31-én megegyezik az eddig biztosított teljes juttatással,
azaz 88 968 090 EUR.
Az EFSE által elért tőkeáttételi hatás jelenleg mintegy 40.
Ez alapján az eszköz várhatóan több mint 3,6 milliárd EUR hitelt generál a végső kedvezményezettek számára.
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Környezetbarát Növekedésért Alap (GGF)
i.

Hivatkozás az alap jogi aktusra
Az egy előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló, 2006. július 17-i 1085/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210.,
2006.7.31., 82. o.).
Környezetbarát Növekedésért Alap (GGF), IPA 2009 / 021-373
Az IPA II Előcsatlakozási Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 231/2014/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 11. o.).

ii.

Az érintett műveletekre vonatkozó költségvetési sorok
22 02 04 01. jogcím – Több országot érintő programok, regionális integráció és területi együttműködés (a 2014. évi költségvetési
nómenklatúrában).

iii. A pénzügyi eszközök általános ismertetése, ideértve futamidejüket és költségvetési vonzatukat
A Délkelet-európai Környezetbarát Növekedésért Alap feladata, hogy többrétegű kockázati/megtérülési szerkezettel rendelkező közmagán társulásként hozzájáruljon az energiahatékonyság növeléséhez, és előmozdítsa a megújuló energiák használatát DélkeletEurópában és Törökországban elsősorban azáltal, hogy pénzügyi intézményekkel kialakított partnerség és közvetlen finanszírozás
révén célzott finanszírozást nyújt a vállalkozások és a lakosság számára.
A GGF által támogatott beruházások célja az energiafogyasztás 20 %-os csökkentése és/vagy a szén-dioxid-kibocsátás 20 %-os
csökkentése a következők segítségével:
— a háztartások, vállalkozások, önkormányzatok és az állami szektor energiahatékonysági beruházásaihoz és megújulóenergiaprojektjeihez hitelt biztosító pénzügyi intézmények (helyi kereskedelmi bankok, mikrofinanszírozási intézmények, lízingtársaságok és más nem banki pénzügyi intézmények, valamint egyéb kiválasztott pénzügyi intézmények) refinanszírozása. A GGF
eszközeinek többsége pénzügyi intézményeken keresztül kerül kihelyezésre.
— a GGF energiahatékonyság-növelési és/vagy kibocsátáscsökkentési célértékének, illetve technikai és kizárási feltételeinek megfelelő
nem pénzügyi intézmények (energiaszolgáltatók, megújuló energiával foglalkozó vállalkozások vagy projektek, kisméretű
megújulóenergia- és energiahatékonyság-szolgáltatók) közvetlen finanszírozása.
Az alap rulírozó, és határozatlan időtartamú. Az EFSE-ben szereplő IPA-alapok vagyonkezelői jogviszonyát az EBA-val létrehozó
hatáskör-átruházási megállapodások kiterjesztésére a tervek szerint az IPA II több országra kiterjedő 2015-ös programja keretében
kerül sor (vonatkozó határozat alapján).
A GGF-hez való unós hozzájárulás teljes összege 38 633 232 EUR, amely C-sorozatú részvények jegyzését tartalmazza.
iv.

A tervezett műveletek, ideértve a meglévő pénzügyi eszközökből eredő tőkeáttételi hatáson alapuló célvolumeneket is
2015-ben nem volt várható, hogy az IPA II további finanszírozásra vállal kötelezettséget a GGF újabb részvényjegyzései kapcsán
(kivéve az EBA 2023 végéig szóló további 1,6 millió EUR-s vagyonkezelői díját).
A teljes programozási időszakra becsült költségvetési allokáció 2014. december 31-én megegyezett az eddig biztosított teljes
allokáció összegével, azaz 38 633 232 EUR.
A GGF által elért tőkeáttételi hatás jelenleg mintegy 8,6 (az alap teljes összege osztva az EU-hozzájárulással). Ez a tőkeáttétel több
mint 330 millió EUR hitel végső kedvezményezettek számára történő kihelyezését teszi lehetővé.
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A törökországi kkv-k helyreállításának támogatására irányuló kölcsön
i.

Hivatkozás az alap jogi aktusra
Az egy előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló, 2006. július 17-i 1085/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210.,
2006.7.31., 82. o.).
Válságkezelő csomag, IPA 2009/021-373.

ii.

Az érintett műveletekre vonatkozó költségvetési sorok
22 02 51. jogcímcsoport – A korábbi előcsatlakozási támogatás lezárása (2014 előtt) (a 2014. évi költségvetési nómenklatúrában)

iii. A pénzügyi eszközök általános ismertetése, ideértve futamidejüket és költségvetési vonzatukat
A törökországi kkv-k helyreállításának támogatására irányuló kölcsön átfogó célja, hogy enyhítse a válság kkv-kra gyakorolt hatását,
és hozzájáruljon a török gazdaság és a foglalkoztatás fejlődéséhez. A fő cél a konkrét termelőberuházásokkal rendelkező kkv-k
támogatása vonzó és hosszabb távú hitelfinanszírozás hozzáférhetővé tételével. A hitelek társfinanszírozását Törökországban
működő helyi kereskedelmi bankoknak kell nyújtani (a „pénzügyi közvetítők”) a kkv-k által végrehajtott támogatható beruházások
javára. A fellépés keretében az Európai Beruházási Bank (EBB) saját forrásaiból nyújt hiteleket az uniós hozzájárulás hiteleivel együtt.
Az egyes kkv-k legfeljebb 5,0 millió EUR maximális összegig és 200 000 EUR minimális összegig, legalább 4 éves minimális
futamidő mellett jogosultak valamely, a fellépésen keresztül rendelkezésre álló finanszírozást felhasználó pénzügyi közvetítőtől
származó finanszírozásra.
Az eszközhöz tartozó bizottsági pénzügyi kötelezettségvállalás 30,0 millió EUR (ebből 360 000 EUR kezelői díjakra). Ez egy
együttes irányítási fellépés az Európai Beruházási Bankkal, amely 120,0 millió EUR összeggel járul hozzá. A fellépés 2016.
decemberben zárul. A helyreállítási támogatás teljes futamideje valószínűleg meghosszabbodik 2026-ig .
iv.

A tervezett műveletek, ideértve a meglévő pénzügyi eszközökből eredő tőkeáttételi hatáson alapuló célvolumeneket is
A 2009. évi 30 millió EUR-s uniós kötelezettségvállalás nyomán a két részt vevő török bank 150 millió EUR összegben tud hitelt
kihelyezni.
A becsült költségvetési juttatás a teljes programozási időszakra az előirányzat szerint 30 millió EUR.
A jogalapban és az előzetes értékelésben megjelölt, a pénzügyi eszköz teljes időtartamára vonatkozó tőkeáttételi cél 1–10-szeres.
A megcélzott tőkeáttételi hatás alapján a pénzügyi eszköz várhatóan összesen 300 millió EUR hitelösszeget generál a program teljes
időtartama alatt.
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BEVÉTELEK
4. CÍM
EGYÉB UNIÓS ADÓK, ILLETÉKEK ÉS DÍJAK
4 0. ALCÍM — LEVONÁSOK A JAVADALMAZÁSOKBÓL
4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

3 419 066,59

% 2014–2016

4 0. ALCÍM
400

A tisztviselők és egyéb alkalmazottak illetményéből, béréből és
juttatásaiból levont adóból származó bevételek

3 398 000

3 245 000

403

Az aktív állományban foglalkoztatott intézményi tagok,
tisztviselők és egyéb alkalmazottak javadalmazásából levont
adóelőlegből származó bevételek

p.m.

p.m.

404

Az aktív állományban foglalkoztatott intézményi tagok,
tisztviselők és egyéb alkalmazottak javadalmazását érintő
speciális levonásból és szolidaritási adóból származó bevételek

687 000

677 000

1 033 766,26

150,48

4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

4 085 000

3 922 000

4 454 352,05

109,04

4 340 000

4 276 000

3 480 715,89

80,20

4 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

4 340 000

4 276 000

3 480 715,89

80,20

4. cím – Összesen

8 425 000

8 198 000

7 935 067,94

94,18

100,62

1 519,20

4 1. ALCÍM
410

A munkaerő által a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékok
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BIZOTTSÁG
KIADÓHIVATAL

4. CÍM
EGYÉB UNIÓS ADÓK, ILLETÉKEK ÉS DÍJAK

4 0. ALCÍM — LEVONÁSOK A JAVADALMAZÁSOKBÓL

400

A tisztviselők és egyéb alkalmazottak illetményéből, béréből és juttatásaiból levont adóból származó bevételek
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

3 398 000

2014. évi költségvetési év

3 245 000

3 419 066,59

Megjegyzések
Ez a bevétel magában foglalja a tisztviselők és egyéb alkalmazottak fizetését, bérét és juttatásait terhelő, a hivatal
alkalmazottainak fizetéséből havonta levont adókból származó összes bevételt.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
Az Európai Uniót illető adó alkalmazása feltételeinek és eljárásának megállapításáról szóló, 1968. február 29-i 260/68/
EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 56., 1968.3.4., 8. o.).
Jogi hivatkozások
Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv és különösen annak 12. cikke.
403

Az aktív állományban foglalkoztatott intézményi tagok, tisztviselők és egyéb alkalmazottak javadalmazásából levont
adóelőlegből származó bevételek
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

1 519,20

Megjegyzések
Ez a bevétel az aktív állományban lévő tisztviselők és egyéb alkalmazottak javadalmazásából levont adóelőlegből
származó, a hivatal alkalmazottainak illetményéből havonta levont összes bevételt foglalja magában.
Jogalap
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen a 2003. december 15-ig hatályban lévő
változat 66a. cikke.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

2016.2.24.
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BIZOTTSÁG
KIADÓHIVATAL

4 0. ALCÍM — LEVONÁSOK A JAVADALMAZÁSOKBÓL (folytatás)

404

Az aktív állományban foglalkoztatott intézményi tagok, tisztviselők és egyéb alkalmazottak javadalmazását érintő
speciális levonásból és szolidaritási adóból származó bevételek
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

687 000

2014. évi költségvetési év

677 000

1 033 766,26

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 66a. cikke.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK

410

A munkaerő által a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékok
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

4 340 000

4 276 000

2014. évi költségvetési év

3 480 715,89

Megjegyzések
Ez a bevétel tartalmazza az összes, a hivatal alkalmazottainak fizetéséből a személyzeti szabályzat 83. cikke (2)
bekezdésével összhangban havonta levont és a nyugdíjprogram finanszírozására felhasznált járulékokat.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
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BIZOTTSÁG
KIADÓHIVATAL

6. CÍM
HOZZÁJÁRULÁSOK UNIÓS PROGRAMOKHOZ, KIADÁSOK VISSZAFIZETÉSE ÉS BEVÉTELEK
6 6. ALCÍM — EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

0,—

6 6 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

6 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

MINDÖSSZESEN

8 425 000

8 198 000

Megnevezés

2014. évi költségvetési év

% 2014–2016

6 6. ALCÍM
660

Egyéb hozzájárulások és visszatérítések

6660

Egyéb címzett hozzájárulások és visszatérítések

7 935 067,94

94,18

2016.2.24.
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L 48/1795
BIZOTTSÁG
KIADÓHIVATAL

6. CÍM
HOZZÁJÁRULÁSOK UNIÓS PROGRAMOKHOZ, KIADÁSOK VISSZAFIZETÉSE ÉS BEVÉTELEK

6 6. ALCÍM — EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

660

Egyéb hozzájárulások és visszatérítések

6660

Egyéb címzett hozzájárulások és visszatérítések
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban ez a jogcím szolgál a 6. cím egyéb részei alatt nem szereplő bevételek
nyilvántartására, amelyekből további előirányzatokat bocsátanak rendelkezésre olyan kiadások finanszírozására,
amelyekhez ezt a címzett bevételt hozzárendelték.
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BIZOTTSÁG
KIADÓHIVATAL

KIADÁSOK
Az előirányzatok (2016 és 2015) és az egyenleg (2014) általános összegzése
Cím
Alcím

2016. évi előirányzatok

Megnevezés

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

A2

KIADÓHIVATAL

A2 01

IGAZGATÁSI KIADÁSOK

71 951 200

72 748 000

74 645 421,09

A2 02

EGYEDI TEVÉKENYSÉGEK

7 300 000

7 091 000

16 256 786,25

A2 10

TARTALÉKOK

p.m.
A2. cím – Összesen

79 251 200

p.m.
79 839 000

0,—
90 902 207,34

2016.2.24.
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BIZOTTSÁG
KIADÓHIVATAL

A2. CÍM
KIADÓHIVATAL
A2 01. ALCÍM — IGAZGATÁSI KIADÁSOK
A2 02. ALCÍM — EGYEDI TEVÉKENYSÉGEK
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

2016. évi
előirányzatok

2015. évi
előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

A2 01. ALCÍM
A2 01 01

Tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos
kiadások
Nem differenciált előirányzatok

A2 01 02

54 858 000

54 361 000

55 371 340,75

100,94

Nem differenciált előirányzatok

2 376 000

2 413 000

2 773 712,62

116,74

Nem differenciált előirányzatok

549 000

600 000

529 140,—

96,38

A2 01 02. jogcímcsoport – Összesen

2 925 000

3 013 000

3 302 852,62

112,92

14 165 200

15 371 000

15 797 320,59

111,52

Külső munkatársakkal kapcsolatos és egyéb igazgatási
kiadások

A2 01 02 01 Külső munkatársak

A2 01 02 11 Egyéb igazgatási kiadások

A2 01 03

Épületek és egyéb kapcsolódó költségek
Nem differenciált előirányzatok

A2 01 50

Személyzeti politika és igazgatás
Nem differenciált előirányzatok

A2 01 51

p.m.

151 907,13

p.m.

p.m.

19 000,—

Infrastrukturális politika és igazgatás
Nem differenciált előirányzatok

A2 01 60

p.m.

Dokumentációs és könyvtári költségek
Nem differenciált előirányzatok

3 000

3 000

3 000,—

100,00

A2 01. ALCÍM – ÖSSZESEN

71 951 200

72 748 000

74 645 421,09

103,74

Nem differenciált előirányzatok

800 000

1 280 000

4 671 037,60

583,88

Nem differenciált előirányzatok

1 900 000

1 800 000

1 608 254,31

84,64

Nem differenciált előirányzatok

1 300 000

1 700 000

6 803 959,70

523,38

Nem differenciált előirányzatok

3 300 000

2 311 000

3 173 534,64

96,17

A2 02. ALCÍM – ÖSSZESEN

7 300 000

7 091 000

16 256 786,25

222,70

A2 02. ALCÍM
A2 02 01

A2 02 02

A2 02 03

A2 02 04

Előállítás

Katalógusba vétel és archiválás

Fizikai terjesztés és promóció

Nyilvános weboldalak

L 48/1798
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BIZOTTSÁG
KIADÓHIVATAL

A2 10. ALCÍM — TARTALÉKOK
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi
előirányzatok

2015. évi
előirányzatok

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

0,—

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

0,—

A2 10. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

Megnevezés

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

A2 10. ALCÍM
A2 10 01

A2 10 02

Előzetes előirányzatok

Rendkívüli tartalékalap

A2. cím – Összesen

79 251 200

79 839 000

90 902 207,34

114,70

2016.2.24.
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BIZOTTSÁG
KIADÓHIVATAL

A2. CÍM
KIADÓHIVATAL

A2 01. ALCÍM — IGAZGATÁSI KIADÁSOK

A2 01 01

Tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

54 858 000

54 361 000

2014. évi teljesítés

55 371 340,75

Megjegyzések
Ez az előirányzat a létszámtervben szereplő tisztséget betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak esetében a
következők fedezésére szolgál:
— fizetések, juttatások és a bérekhez kapcsolódó kifizetések,
— baleset- és betegségbiztosítás és egyéb társadalombiztosítási díjak,
— munkanélküliségi biztosítás az ideiglenes alkalmazottak számára és a nyugdíjjogosultságok megszerzésével és
megtartásával kapcsolatos befizetések számukra származási országukban,
— különféle juttatások és adományok,
— a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak díjazásánál alkalmazott korrekciók költsége és az olyan munkajövedelmekre alkalmazott korrekciók költsége, amelyeket a foglalkoztatás országától eltérő országba utalnak át,
— a tisztviselőknek és az ideiglenes alkalmazottaknak járó utazási kiadások (beleértve családtagjaikat) a szolgálat
megkezdése, az intézmény elhagyása vagy más foglalkoztatási helyre való távozás kapcsán,
— az olyan tisztviselőknek és az ideiglenes alkalmazottaknak járó berendezkedési és letelepedési juttatások, akiknek
meg kell változtatniuk lakóhelyüket szolgáltatásuk megkezdéséhez, egy új foglalkoztatási helyre való távozásukkor,
illetve akkor, amikor a szolgálatból véglegesen kilépnek és máshol telepednek le,
— az olyan tisztviselőknek és az ideiglenes alkalmazottaknak járó költözködési kiadások, akiknek meg kell változtatniuk lakóhelyüket szolgáltatásuk megkezdéséhez, egy új foglalkoztatási helyre való távozásukkor, illetve akkor,
amikor a szolgálatból véglegesen kilépnek és máshol telepednek le,
— a díjazás pénzügyi év során végrehajtott naprakésszé tételének költsége.

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

L 48/1800
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BIZOTTSÁG
KIADÓHIVATAL

A2 01. ALCÍM — IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

A2 01 02

Külső munkatársakkal kapcsolatos és egyéb igazgatási kiadások

A2 01 02 01

Külső munkatársak

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2 376 000

2014. évi teljesítés

2 413 000

2 773 712,62

Megjegyzések
Ez az előirányzat a következő kiadások fedezésére szolgál:
— a szerződéses alkalmazottak díjazása (az alkalmazási feltételek IV. címe értelmében), az intézménynek a szerződéses
alkalmazottakra vonatkozó szociális biztonsági rendszerének IV. címében leírtak szerint, valamint az ilyen
alkalmazottak díjazására alkalmazandó súlyozás költsége,

— a felmerült kiadások (díjazás, biztosítás stb.) a külső munkatársakkal kötött magánjogi szerződésekkel és az
ideiglenes munkaerő igénybevételével kapcsolatban,

— a nemzeti köztisztviselők vagy más szakértők költsége a hivatalhoz való kirendelés vagy ideiglenes megbízás esetén,
illetve a tisztviselőknek nemzeti közszolgálatokhoz vagy nemzetközi szervezetekhez való kirendeléséből adódó
kiegészítő ráfordítások,

— a díjazás pénzügyi év során végrehajtott naprakésszé tételének költsége,

— a szövegek javításával kapcsolatos kiegészítő szolgáltatások, az ideiglenes és a külső munkatársakkal kapcsolatos,
valamint az egyéb igazgatási költségek.

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
A kinevezésre és a díjazásra, valamint egyéb pénzügyi feltételekre vonatkozó, a Bizottság által jóváhagyott szabályok.
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).
A2 01 02 11

Egyéb igazgatási kiadások

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

549 000

2014. évi teljesítés

600 000

529 140,—
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L 48/1801
BIZOTTSÁG
KIADÓHIVATAL

A2 01. ALCÍM — IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

A2 01 02

(folytatás)

A2 01 02 11

(folytatás)
Megjegyzések
Ez az előirányzat a következő kiadások fedezésére szolgál:
— az utazási költségek, napidíjak és a felmerült kiegészítő vagy rendkívüli kiadások, amelyek a személyzeti szabályzat
hatálya alá tartozó alkalmazottak, illetve nemzeti vagy nemzetközi szakértők vagy tisztviselők kiküldetéseivel
kapcsolatban merülnek fel a kirendeléskor,
— a hivatalt hivatalosan képviselő személyeknél felmerült költségek megtérítése (a költségek megtérítésére nincs mód,
ha azok a Bizottság vagy más uniós intézmény alkalmazottaival szembeni képviselettel kapcsolatban merültek fel),
— a tanulmányozó csoportokban és munkacsoportokban részt vevő szakértők utazási, napidíjjellegű és járulékos
költségei, valamint az ilyen találkozók megszervezésének a költségei, amennyiben azokat nem látja el az intézmények vagy a külső irodák székhelyein működő meglévő infrastruktúra (a szakértőknek a visszatérítés a Bizottság
határozata alapján történik),
— a belső értekezletek során különleges alkalmakkor felszolgált üdítők és ételek költsége,
— különféle olyan konferenciákkal, kongresszusokkal és találkozókkal kapcsolatos kiadások, amelyeken a hivatal részt
vesz, vagy amelyeket szervez,
— az alkalmazottak képességeinek továbbfejlesztése, valamint a hivatal teljesítményének és hatékonyságának fokozását
célzó képzéssel kapcsolatos kiadások,
— a képzési szükségletek meghatározására, a tanfolyamok megtervezésének, kialakításának és megtartásának elvégzésére, illetve az eredmények kiértékelésére és figyelésére alkalmazott szakértők díjai,
— a szaktanácsadók díjai, a sajátos szervezési módszerek, vezetés, stratégia, minőség- és személyzeti menedzsment
különféle területein,
— a külső képzésben való részvétel és a releváns szakmai szervezetekbe való belépés költségei,
— az ilyen tanfolyamok megszervezésének gyakorlati aspektusaival, valamint a helyiségek használatával és a közlekedéssel, illetve az élelmezés és elhelyezés költségeivel kapcsolatos kiadások a bentlakásos tanfolyamok résztvevői
számára,
— a publikációkkal és a tájékoztatással, a kapcsolódó internetes oldalakkal kapcsolatos képzési kiadások, illetve az
oktatástechnikai berendezések, a távoktatási előfizetések és engedélyek, könyvek, sajtó- és multimédia-termékek,
— az oktatási segédanyagok finanszírozása,
— a szakirányú tanulmányokra és konzultációkra fordított összegek, amelyek elvégzésével külső, magasan kvalifikált
szakértőket (egyéneket vagy cégeket) bíznak meg szerződéses formában, ha az arra alkalmas személyzet hiányában a
hivatal e feladatokat – beleértve a már elkészült tanulmányok megvásárlását – nem tudja közvetlenül ellátni,
— a Bridge Forum Dialogue hivatali tagságával járó költségek.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

L 48/1802

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
KIADÓHIVATAL

A2 01. ALCÍM — IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

A2 01 02

(folytatás)

A2 01 02 11

(folytatás)
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
A kinevezésre és a díjazásra, valamint egyéb pénzügyi feltételekre vonatkozó, a Bizottság által jóváhagyott szabályok.

A2 01 03

Épületek és egyéb kapcsolódó költségek
2016. évi előirányzatok

14 165 200

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

15 371 000

15 797 320,59

Megjegyzések
Ez az előirányzat a hivatal épületével összefüggő és egyéb kapcsolódó költségek fedezésére szolgál, beleértve különösen:
— az épületek megvásárlásával vagy lízingelésével, illetve az épületek építésével kapcsolatos költségeket,
— a bérleti díjat és földterület-bérleti díjat, a különféle adókat és a használatban lévő épületekre vagy épületrészekre
szóló vételi opciók lehívását, valamint konferenciatermek, raktárak, tárolóhelyiségek, archívumhelyiségek, garázsok
és parkolóhelyek bérlését,
— a hivatal által használt épületekre vagy épületrészekre fizetendő biztosítási díjakat,
— a víz-, gáz-, áram- és fűtési díjakat a hivatal által használt épületek vagy épületrészek tekintetében,
— a helyiségek, felvonók stb., központi fűtés, légkondicionáló berendezések stb. karbantartására fordított kiadásokat; a
rendszeres takarítási munkákra, a karbantartásra, mosási, mosatási és vegytisztítási termékekre stb.; valamint a
festési, javítási munkákra és a karbantartó műhelyek által felhasznált ellátmányokra fordított kiadásokat.
— a hulladék szelektív kezelésével, tárolásával és elszállításával kapcsolatos kiadásokat,
— az épületek felújítását, pl. a megosztások módosítását, a műszaki berendezések megváltoztatását és az egyéb
lakatosipari, villamossági, vízszerelési, festési, padlóburkolási stb. munkákat; illetve a szerelvények bekábelezésével
kapcsolatos változások költségét és a szükséges berendezés költségét (a 300 000 EUR-t meghaladó összegre szóló
szerződések megújítása vagy megkötése előtt a kiadások racionalizálására való tekintettel a hivatalnak konzultálnia
kell a többi intézménnyel a hasonló szerződésekkel kapcsolatban általuk elért feltételekről [ár, választott pénznem,
indexálás, időtartam, egyéb feltételek]),
— a személyek és a vagyontárgyak fizikai és anyagi biztonságával összefüggő ráfordításokat, különösen az épületek
őrzésével, a biztonsági berendezések karbantartásával és a kisebb berendezési tételek beszerzésével kapcsolatban (a
300 000 EUR-t meghaladó összegre szóló szerződések megújítása vagy megkötése előtt a kiadások racionalizálására
való tekintettel a hivatalnak konzultálnia kell a többi intézménnyel a hasonló szerződésekkel kapcsolatban általuk
elért feltételekről [ár, választott pénznem, indexálás, időtartam, egyéb feltételek]),

2016.2.24.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 48/1803
BIZOTTSÁG
KIADÓHIVATAL

A2 01. ALCÍM — IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

A2 01 03

(folytatás)
— az egyének munkahelyi egészségvédelmével és biztonságával, a tűzvédelmi berendezések bérlésével és karbantartásával, a tűzoltó készülékek cseréjével és kötelező ellenőrzésével összefüggő ráfordításokat (a 300 000 EUR-t
meghaladó összegre szóló szerződések megújítása vagy megkötése előtt a kiadások racionalizálására való tekintettel
a hivatalnak konzultálnia kell a többi intézménnyel a hasonló szerződésekkel kapcsolatban általuk elért feltételekről
[ár, választott pénznem, indexálás, időtartam, egyéb feltételek]),
— a jogi, pénzügyi és műszaki szaktanácsadási díjak költségét az épületek megszerzését, bérlését vagy építését
megelőzően,
— egyéb, az épületekkel összefüggő kiadásokat, különösen a több bérlő által használt épületek üzemeltetési költségeit,
a helyiségek felügyeletének költségeit és a közművek díjait (utca takarítása és karbantartása, hulladék összegyűjtése
stb.),
— a műszaki segítségnyújtási díjakat a helyiségek nagyobb átalakítási munkáinál,
— a műszaki berendezések és létesítmények vásárlását, bérlését vagy lízingjét, karbantartását, javítását, beszerelését és
felújítását,
— a bútorok vásárlását, bérlését, karbantartását és javítását,
— a közlekedési eszközök vásárlását, bérlését, karbantartását és javítását,
— a különféle típusú biztosításokat (különösen a felelősségi és a lopáskár ellenit),
— a munkahelyi berendezésekkel kapcsolatos kiadásokat és különösen:
— az egyenruha-vásárlásokat (főként az emeleti kézbesítők, a gépkocsivezetők, illetve az éttermi és a büfészemélyzet számára),
— a munkaruhák tisztítását a műhelyek alkalmazottai és az olyan alkalmazottak számára, akiknek munkavégzéskor a rossz vagy hideg idő, a szokásosnál nagyobb igénybevétel és szennyezés miatt védőfelszerelésben kell
dolgozniuk,
— olyan berendezések vásárlását vagy megtérítését, amelyek a 89/391/EGK és a 90/270/EGK irányelv értelmében
válhatnak szükségessé,
— a főosztályok költözését és átszervezését, valamint a mozgatást (a szállítmányok átvételét, tárolását, kézbesítését) a
berendezések, a bútorok és az irodaszerek tekintetében,
— az épületek távközléssel való ellátásához szükséges kiadásokat, nevezetesen a telefonközpontok és -elosztók, audio-,
videokonferencia-, interfon- és mobiltelefon-rendszerek vásárlását, bérlését, beszerelését és karbantartását, valamint
az adathálózatokkal kapcsolatos ráfordításokat (berendezés és karbantartás) és a kapcsolódó szolgáltatásokat
(üzemeltetés, technikai segítség, dokumentáció, beszerelés és leszerelés),
— a számítógépek, terminálok, szerverek, miniszámítógépek, perifériák, hálózati eszközök és a szükséges szoftverek
vásárlását, bérlését vagy lízingelését és karbantartását,
— a nyomtatott formában lévő információk reprodukálásához szükséges berendezések vásárlását, bérlését vagy
lízingelését és karbantartását, pl. nyomtatók, faxkészülékek, fénymásoló gépek, szkennerek és mikrofilmmásolók,
— írógépek és szövegszerkesztők, illetve bármely más elektronikus irodagép vásárlását, bérlését vagy lízingelését,
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— az ilyen berendezés beszerelését, konfigurálását, karbantartását, vizsgálatait, dokumentálását és a hozzá szükséges
anyagokat,
— a papír, borítékok, irodaszerek és nyomdai kellékanyagok vásárlásának költségét,
— a postai és futárszolgálatok díjait, a levelek, jelentések és publikációk, illetve a postai és más csomagok kézbesítéséért, légi úton, a szárazföldön, tengeren vagy vasúton, valamint a Bizottság belső postaszolgálatával kapcsolatban,
— az előfizetési díjakat és a kábel- vagy rádió-összeköttetéseket (vezetékes és mobiltelefonok, internet, televízió,
telekonferencia és videokonferencia), az adatátviteli hálózatokra, telematikai szolgáltatásokra stb. fordított
kiadásokat és a telefonkönyvek vásárlását,
— az épületen belüli telefonokat és számítógépes összeköttetéseket, valamint az Unió hivatalainak telephelyei közötti
nemzetközi átviteli vonalakat,
— a műszaki és logisztikai támogatást és képzést, illetve a számítógépes hardverrel és szoftverrel kapcsolatos általános
tevékenységeket, az általános információtechnológiai képzéseket, nyomtatott és elektronikus formájú publikációkra
szóló előfizetéseket stb., a külső üzemeltető személyzetet, a hivatali szolgáltatásokat, a nemzetközi szervezetek
tagsági díjait stb., az információtechnológia hardverével és szoftverével kapcsolatos biztonsági vonatkozásokkal és a
minőségbiztosítással foglalkozó tanulmányokat, illetve a felhasználási, karbantartási és szoftverfejlesztési költségeket, az információtechnológiai projektek elvállalását,
— egyéb, fentebb külön nem meghatározott működési kiadásokat.
Ez az előirányzat nem vonatkozik az elosztási központ ipari tevékenységeire.
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 10 000 EUR.
Jogalap
A munkavállalók munkahelyi egészségvédelmének és biztonságának javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről
szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv (HL L 183., 1989.6.29., 1. o.).
A képernyő előtt végzett munka biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről szóló, 1990. május 29-i 90/
270/EGK tanácsi irányelv (ötödik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében) (HL L
156., 1990.6.21., 14. o.).
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

A2 01 50

Személyzeti politika és igazgatás
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

151 907,13

Megjegyzések
Ez az előirányzat a következő kiadások fedezésére szolgál:
— a hivatal hozzájárulása a szabadidőközponthoz és más kulturális és sporttevékenységekhez és a különböző
nemzetiségű alkalmazottak közötti társadalmi érintkezés előmozdítását célzó kezdeményezésekhez,
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— a hivatal hozzájárulása a kisgyermekek központjának költségeihez és más bölcsődékhez, valamint az iskolások
szállításához,
— a fogyatékkal élők segítésével kapcsolatos politika részeként, azok a fogyatékkal élő személyek, akik a következő
kategóriák valamelyikébe tartoznak:
— aktív állományban lévő tisztviselők és alkalmazottak,
— aktív állományban lévő tisztviselők és alkalmazottak házastársai,
— minden eltartott gyermek az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata értelmezésében.
Fedezi, a költségvetésbe bevett összeg korlátain belül, és miután a lakóhely vagy a származás szerinti országban
adományozott nemzeti jogosultságokat már megkérvényezték, az esetleges, kellően bizonylatolt nem orvosi kiadásokat,
amelyeket szükségesnek ismernek el és a fogyatékkal kapcsolatban merülnek fel.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

A2 01 51

Infrastrukturális politika és igazgatás
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

19 000,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a következő kiadások fedezésére szolgál:
— szokásos működtetési és átalakítási költségek éttermek, kávézók és büfék esetében,
— a hivatal által viselendő, illetve harmadik személy felelősségéből adódó károk és bizonyos olyan esetekkel
kapcsolatos kiadások, amikor – méltányossági megfontolásokból – kártérítést kell fizetni, anélkül, hogy jogi
követelés származna abból.
A2 01 60

Dokumentációs és könyvtári költségek
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

3 000

2014. évi teljesítés

3 000

3 000,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a következő kiadások fedezésére szolgál:
— adatszolgáltatásokba való betekintéshez szükséges előfizetések, újságok és szakfolyóiratok előfizetései, publikációs és
műszaki szolgáltatások vásárlása a Kiadóhivatal tevékenységeihez,
— a sajtóügynökségek előfizetési díjai (közvetlen vonalas szolgáltatások és sajtó-, illetve információs kiadványok).
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Előállítás
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

800 000

2014. évi teljesítés

1 280 000

4 671 037,60

Megjegyzések
Ez az előirányzat valamennyi, az előállítási tevékenységgel kapcsolatos költség fedezésére szolgál, különösen:
— kiadványok előállítása minden formában (papír, elektronikus), beleértve a közös kiadást,
— a publikációk újbóli kinyomtatása, valamint azoknak a hibáknak a kijavítása, amelyekért a hivatal viseli a
felelősséget,
— a dokumentumok sokszorosítására – minden formában – szolgáló berendezés és infrastruktúra megvásárlása vagy
bérlése, ideértve a papír és egyéb fogyóeszközök költségeit.
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 2 200 000 EUR.
Jogalap
Az Európai Parlament, az Európai Tanács, a Tanács, a Bizottság, az Európai Unió Bírósága, a Számvevőszék, az Európai
Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága 2009. június 26-i 2009/496/EK, Euratom határozata az Európai
Unió Kiadóhivatalának szervezéséről és működéséről (HL L 168., 2009.6.30., 41. o.).
A2 02 02

Katalógusba vétel és archiválás
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 900 000

2014. évi teljesítés

1 800 000

1 608 254,31

Megjegyzések
Ez az előirányzat valamennyi, a katalógusbavételi és archiválási tevékenységekkel kapcsolatos költség fedezésére szolgál,
különösen:
— katalógusba vétel, beleértve a dokumentumelemzés és részben az igazságügyi elemzés, az indexálás, specifikáció,
valamint a szerkesztés, adatbevitel és karbantartás költségeit,
— a nemzetközi katalogizáló ügynökségek éves előfizetési díjai,
— elektronikus tárolás,
— elektronikus dokumentumok hosszú távú megőrzése és kapcsolódó szolgáltatások, digitalizálás.
Jogalap
A jogi dokumentáció automatizálásáról szóló 1974. november 26-i tanácsi állásfoglalás (HL C 20., 1975.1.28., 2. o.).
A Tanács 1991. november 13-i határozata a CELEX-rendszer működési struktúráinak újjászervezéséről (A közösségi jog
automatizált dokumentálása) (HL C 308., 1991.11.28., 2. o.).
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A közösségi joganyagok és a nemzeti végrehajtási jogszabályok elektronikus terjesztéséről és a jobb hozzáférési
feltételekről szóló 1994. június 20-i tanácsi állásfoglalás (HL C 179., 1994.7.1., 3. o.).
Az Európai Parlament, az Európai Tanács, a Tanács, a Bizottság, az Európai Unió Bírósága, a Számvevőszék, az Európai
Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága 2009. június 26-i 2009/496/EK, Euratom határozata az Európai
Unió Kiadóhivatalának szervezéséről és működéséről (HL L 168., 2009.6.30., 41. o.).

A2 02 03

Fizikai terjesztés és promóció
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 300 000

2014. évi teljesítés

1 700 000

6 803 959,70

Megjegyzések
Ez az előirányzat valamennyi, a fizikai terjesztési és promóciós tevékenységgel kapcsolatos költség fedezésére szolgál,
különösen:
— a publikációkkal kapcsolatos tárolási tevékenységek: elhelyezés a raktárban, betét/kivét stb.,
— a csomagolás és a megcímzés (gépek, felszerelések, fogyóeszközök, kezelési költségek stb.),
— postázási költségek: posta, szállítás, ingajáratok stb.,
— címlisták beszerzése és kezelése: előállítás, bevitel/kódolás, frissítések stb.,
— promóció és marketing: kiállítások, katalógusok, prospektusok, reklám, piackutatási tanulmányok stb.,
— tájékoztatás és segítségnyújtás a nyilvánosság számára,
— a könyvtárak berendezései: kartotékrendszerek, polcrendszer, katalógusegységek stb.
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 000 EUR.
Jogalap
Az Európai Parlament, az Európai Tanács, a Tanács, a Bizottság, az Európai Unió Bírósága, a Számvevőszék, az Európai
Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága 2009. június 26-i 2009/496/EK, Euratom határozata az Európai
Unió Kiadóhivatalának szervezéséről és működéséről (HL L 168., 2009.6.30., 41. o.).
A2 02 04

Nyilvános weboldalak
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

3 300 000

2014. évi teljesítés

2 311 000

3 173 534,64
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Megjegyzések
Az előirányzat a nyilvános internetoldalakkal kapcsolatos valamennyi kiadás (főként az EU-könyvesbolt, a Ki Kicsoda
(Who is Who) honlapok és részben az EUR-Lex honlap) fedezésére szolgál, különösen:
— a nyilvános weboldalak karbantartása és fejlesztése,
— helpdesk szolgáltatás a weboldalak felhasználói számára.
Jogalap
Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a
Régiók Bizottsága 2009. június 26-i 2009/496/EK, Euratom határozata az Európai Unió Kiadóhivatalának szervezéséről
és működéséről (HL L 168., 2009.6.30., 41. o.).

A2 10. ALCÍM — TARTALÉKOK

A2 10 01

Előzetes előirányzatok
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Az ebbe a jogcímcsoportba tartozó előirányzatok csupán átmenetiek, és csak egy más költségvetési fejezetbe a
költségvetési rendelettel összhangban történő átcsoportosítás után használhatók fel.
Jogalap
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).
A2 10 02

Rendkívüli tartalékalap
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
EURÓPAI CSALÁS ELLENI HIVATAL

BEVÉTELEK
4. CÍM
EGYÉB UNIÓS ADÓK, ILLETÉKEK ÉS DÍJAK
4 0. ALCÍM — LEVONÁSOK A JAVADALMAZÁSOKBÓL
4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

3 098 940,37

% 2014–2016

4 0. ALCÍM
400

A tisztviselők és egyéb alkalmazottak illetményéből, béréből és
juttatásaiból levont adóból származó bevételek

3 255 000

3 091 000

403

Az aktív foglalkoztatásban álló intézményi tagok, tisztviselők
és egyéb alkalmazottak illetményéből levont adóelőlegből
származó bevételek

p.m.

p.m.

404

Az aktív foglalkoztatásban álló intézményi tagok, tisztviselők
és egyéb alkalmazottak illetményéből levont különleges
illetékből és szolidaritási adóból származó bevételek

654 000

632 000

903 114,94

138,09

4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

3 909 000

3 723 000

4 003 363,81

102,41

3 302 000

3 192 000

2 514 976,98

76,17

4 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

3 302 000

3 192 000

2 514 976,98

76,17

4. cím – Összesen

7 211 000

6 915 000

6 518 340,79

90,39

95,21

1 308,50

4 1. ALCÍM
410

A személyzet által a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékok
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BIZOTTSÁG
EURÓPAI CSALÁS ELLENI HIVATAL

4. CÍM
EGYÉB UNIÓS ADÓK, ILLETÉKEK ÉS DÍJAK

4 0. ALCÍM — LEVONÁSOK A JAVADALMAZÁSOKBÓL

400

A tisztviselők és egyéb alkalmazottak illetményéből, béréből és juttatásaiból levont adóból származó bevételek
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

3 255 000

2014. évi költségvetési év

3 091 000

3 098 940,37

Megjegyzések
Ez a bevétel magában foglalja a tisztviselők és egyéb alkalmazottak illetményét, bérét és juttatásait terhelő, a hivatal
alkalmazottainak illetményéből havonta levont adókból származó összes bevételt.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
403

Az aktív foglalkoztatásban álló intézményi tagok, tisztviselők és egyéb alkalmazottak illetményéből levont
adóelőlegből származó bevételek
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

1 308,50

Megjegyzések
Ez a bevétel magában foglalja az aktív állományban foglalkoztatott tisztviselők és egyéb alkalmazottak javadalmazását
terhelő, a hivatal alkalmazottainak illetményéből levont ideiglenes hozzájárulásból származó összes bevételt.
Jogalap
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen a 2003. december 15-ig hatályos változat
66a. cikke.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
404

Az aktív foglalkoztatásban álló intézményi tagok, tisztviselők és egyéb alkalmazottak illetményéből levont
különleges illetékből és szolidaritási adóból származó bevételek
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

654 000

2014. évi költségvetési év

632 000

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 66a. cikke.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

903 114,94
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BIZOTTSÁG
EURÓPAI CSALÁS ELLENI HIVATAL

4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK

410

A személyzet által a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékok
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

3 302 000

3 192 000

2014. évi költségvetési év

2 514 976,98

Megjegyzések
Ez a bevétel magában foglalja az összes, a hivatal alkalmazottainak illetményéből a személyzeti szabályzat 83. cikke (2)
bekezdésével összhangban havonta levont és a nyugdíjrendszer finanszírozására felhasznált járulékokat.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
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BIZOTTSÁG
EURÓPAI CSALÁS ELLENI HIVATAL

6. CÍM
HOZZÁJÁRULÁSOK UNIÓS PROGRAMOKHOZ, KIADÁSOK VISSZAFIZETÉSE ÉS BEVÉTELEK
6 6. ALCÍM — EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

0,—

6 6 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

6 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

MINDÖSSZESEN

7 211 000

6 915 000

Megnevezés

2014. évi költségvetési év

% 2014–2016

6 6. ALCÍM
660

Egyéb hozzájárulások és visszatérítések

6600

Egyéb címzett hozzájárulások és visszatérítések

6 518 340,79

90,39
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BIZOTTSÁG
EURÓPAI CSALÁS ELLENI HIVATAL

6. CÍM
HOZZÁJÁRULÁSOK UNIÓS PROGRAMOKHOZ, KIADÁSOK VISSZAFIZETÉSE ÉS BEVÉTELEK

6 6. ALCÍM — EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

660

Egyéb hozzájárulások és visszatérítések

6600

Egyéb címzett hozzájárulások és visszatérítések
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban ez a jogcím szolgál a 6. cím egyéb részei alatt nem szereplő bevételek
kimutatására, amelyekből további előirányzatokat bocsátanak rendelkezésre olyan kiadások finanszírozására,
amelyekhez ezt a bevételt hozzárendelték.
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BIZOTTSÁG
EURÓPAI CSALÁS ELLENI HIVATAL

KIADÁSOK
Az előirányzatok (2016 és 2015) és az egyenleg (2014) általános összegzése
Cím
Alcím

2016. évi előirányzatok

Megnevezés

A3

EURÓPAI CSALÁS ELLENI HIVATAL

A3 01

IGAZGATÁSI KIADÁSOK

A3 02

A CSALÁS ELLENI INTÉZKEDÉSEK FINANSZÍROZÁSA

A3 03

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG TAGJAINAK MANDÁTUMÁBÓL
EREDŐ KIADÁSOK

A3 10

TARTALÉKOK

2014. évi teljesítés

57 005 000

55 596 000

52 757 728,84

1 850 000

1 950 000

2 737 986,81

200 000

200 000

200 000,—

p.m.
A3. cím – Összesen

2015. évi előirányzatok

59 055 000

p.m.
57 746 000

0,—
55 695 715,65
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BIZOTTSÁG
EURÓPAI CSALÁS ELLENI HIVATAL

A3. CÍM
EURÓPAI CSALÁS ELLENI HIVATAL
A3 01. ALCÍM — IGAZGATÁSI KIADÁSOK
A3 02. ALCÍM — A CSALÁS ELLENI INTÉZKEDÉSEK FINANSZÍROZÁSA
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

2016. évi
előirányzatok

2015. évi
előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

A3 01. ALCÍM
A3 01 01

A tisztviselőkkel és az ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos
kiadások
Nem differenciált előirányzatok

A3 01 02

40 471 000

39 032 000

38 153 407,92

94,27

Nem differenciált előirányzatok

2 592 000

2 625 000

2 604 099,29

100,47

Nem differenciált előirányzatok

2 179 000

2 289 000

2 457 972,16

112,80

A3 01 02. jogcímcsoport – Összesen

4 771 000

4 914 000

5 062 071,45

106,10

11 750 000

11 632 000

9 531 643,95

81,12

3 000

3 000

0,—

0

Külső munkatársakkal kapcsolatos és egyéb igazgatási
kiadások

A3 01 02 01 Külső munkatársak

A3 01 02 11 Egyéb igazgatási kiadások

A3 01 03

Ingatlanra fordított és járulékos kiadások
Nem differenciált előirányzatok

A3 01 50

Személyzeti politika és igazgatás

A3 01 51

Infrastrukturális politika és igazgatás

Nem differenciált előirányzatok

Nem differenciált előirányzatok
A3 01 60

p.m.

p.m.

0,—

Dokumentációs és könyvtári költségek
Nem differenciált előirányzatok

10 000

15 000

10 605,52

106,06

A3 01. ALCÍM – ÖSSZESEN

57 005 000

55 596 000

52 757 728,84

92,55

1 700 000

1 700 000

2 551 770,16

150,10

50 000

37 954,89

A3 02. ALCÍM
A3 02 01

Az Európai Csalás Elleni Hivatal munkájához kapcsolódó
ellenőrzések, tanulmányok, elemzések és tevékenységek
Nem differenciált előirányzatok

A3 02 02

Az euro hamisítás elleni védelmére irányuló intézkedések
Nem differenciált előirányzatok

A3 02 03

p.m.

Információs és kommunikációs intézkedések
Nem differenciált előirányzatok

150 000

200 000

148 261,76

98,84

A3 02. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 850 000

1 950 000

2 737 986,81

148,00

2016.2.24.
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BIZOTTSÁG
EURÓPAI CSALÁS ELLENI HIVATAL

A3 03. ALCÍM — A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG TAGJAINAK MANDÁTUMÁBÓL EREDŐ KIADÁSOK
A3 10. ALCÍM — TARTALÉKOK
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi
előirányzatok

Megnevezés

2015. évi
előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

A3 03. ALCÍM
A3 03 01

A felügyelőbizottság tagjainak mandátumából eredő kiadások
Nem differenciált előirányzatok

200 000

200 000

200 000,—

100,00

A3 03. ALCÍM – ÖSSZESEN

200 000

200 000

200 000,—

100,00

A3 10. ALCÍM
A3 10 01

A3 10 02

Előzetes előirányzatok
Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

0,—

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

0,—

A3 10. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

Rendkívüli tartalékalap

A3. cím – Összesen

59 055 000

57 746 000

55 695 715,65

94,31
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BIZOTTSÁG
EURÓPAI CSALÁS ELLENI HIVATAL

A3. CÍM
EURÓPAI CSALÁS ELLENI HIVATAL

A3 01. ALCÍM — IGAZGATÁSI KIADÁSOK

A3 01 01

A tisztviselőkkel és az ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

40 471 000

39 032 000

2014. évi teljesítés

38 153 407,92

Megjegyzések
Az előirányzat a létszámtervben szereplő tisztséget betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak esetében a
következők fedezésére szolgál:
— illetmények, juttatások és az illetményekhez kapcsolódó kifizetések,
— baleset- és betegségbiztosítás és egyéb társadalombiztosítási díjak,
— munkanélküliségi biztosítás az ideiglenes alkalmazottak részére és a nyugdíjjogosultságok megszerzésével és
megtartásával kapcsolatos befizetések a származási országban az ideiglenes alkalmazottak számára,
— különféle juttatások és támogatások,
— a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak (beleértve családtagjaikat) járó utazási költségek a szolgálat
megkezdése, az intézmény elhagyása vagy más alkalmazási helyre való távozás kapcsán,
— az olyan tisztviselőknek és az ideiglenes alkalmazottaknak járó beilleszkedési és letelepedési támogatások, akiknek
meg kell változtatniuk lakóhelyüket szolgáltatásuk megkezdésekor, új alkalmazási helyre való távozáskor, illetve
akkor, amikor a szolgálatból véglegesen kilépnek és máshol telepednek le,
— az olyan tisztviselőknek és az ideiglenes alkalmazottaknak járó költözési költségek, akiknek meg kell változtatniuk
lakóhelyüket szolgáltatásuk megkezdésekor, új alkalmazási helyre való távozáskor, illetve akkor, amikor a szolgálatból véglegesen kilépnek, és máshol telepednek le,
— a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak díjazásánál alkalmazott súlyozás költsége és az olyan díjazásra alkalmazott
súlyozás költsége, amelyet az alkalmazási hely szerinti országtól eltérő országba utalnak át,
— a díjazás pénzügyi év során végrehajtott naprakésszé tételének költsége.

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).
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BIZOTTSÁG
EURÓPAI CSALÁS ELLENI HIVATAL

A3 01. ALCÍM — IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

A3 01 02

Külső munkatársakkal kapcsolatos és egyéb igazgatási kiadások

A3 01 02 01

Külső munkatársak
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2 592 000

2014. évi teljesítés

2 625 000

2 604 099,29

Megjegyzések
Az előirányzat a következő kiadások fedezésére szolgál:
— a szerződéses alkalmazottak díjazása (az alkalmazási feltételek IV. címe értelmében), beleértve a felügyelőbizottság
titkársága rendelkezésére bocsátottakat is, az intézmény szerződéses alkalmazottainak társadalombiztosítási
rendszere a IV. címben előírtaknak megfelelően, valamint az ilyen alkalmazottak díjazására alkalmazandó bérkorrekció költsége,
— a magánjogi szerződések alapján foglalkoztatott külső alkalmazottakkal és kölcsönmunkaerővel kapcsolatos
kiadások (díjazás, biztosítás stb.),
— a technikai és igazgatási munkára vonatkozó alvállalkozói szolgáltatási szerződésekben foglalt személyzeti költségek,
— a hivatalhoz kirendelt vagy ideiglenesen megbízott nemzeti köztisztviselők vagy más szakértők költsége, illetve a
tisztviselőknek nemzeti közszolgálatokhoz vagy nemzetközi szervezetekhez való kirendeléséből adódó további
kiadások,
— a díjazás pénzügyi év során végrehajtott naprakésszé tételének költsége.
A3 01 02 11

Egyéb igazgatási kiadások
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2 179 000

2014. évi teljesítés

2 289 000

2 457 972,16

Megjegyzések
Az előirányzat a következő kiadások fedezésére szolgál:
— utazási költségek, beleértve a jegyekkel és a foglalásokkal kapcsolatos járulékos költségeket, napidíjak és a felmerült
további vagy rendkívüli kiadások, amelyek a Bizottság személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó alkalmazottainak,
illetve a bizottsági szervezeti egységekhez kirendelt nemzeti vagy nemzetközi szakértők vagy tisztviselők kiküldetéseivel kapcsolatban merülnek fel,
— a hivatalt hivatalosan képviselő személyeknél felmerült költségek megtérítése (a költségek megtérítésére nincs mód,
ha azok a Bizottság vagy más uniós intézmény alkalmazottaival szembeni reprezentációs kötelezettség teljesítésével
kapcsolatban merültek fel),
— a tanulmánycsoportokban és munkacsoportokban részt vevő szakértők utazási, napidíj jellegű és járulékos költségei,
valamint az ilyen találkozók megszervezésének költségei, amennyiben azokat nem fedezi az intézmények székhelyein vagy a külső irodákban működő meglévő infrastruktúra (a szakértők számára a visszatérítés a Bizottság
határozata alapján történik),
— a belső értekezletek során különleges alkalmakkor felszolgált üdítők és ételek költségét,
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BIZOTTSÁG
EURÓPAI CSALÁS ELLENI HIVATAL

A3 01. ALCÍM — IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

A3 01 02

(folytatás)

A3 01 02 11

(folytatás)
— különféle olyan konferenciákkal, kongresszusokkal és találkozókkal kapcsolatos kiadások, amelyeken a hivatal részt
vesz, vagy amelyeket szervez,
— a külső képzésben való részvétel és a releváns szakmai szervezetekbe való belépés költségei,
— az alkalmazottak készségeinek továbbfejlesztését, valamint a hivatal teljesítményének és hatékonyságának fokozását
célzó képzéssel kapcsolatos kiadások:
— a képzési szükségletek meghatározására, a tanfolyamok megtervezésének, kialakításának és megtartásának
elvégzésére, illetve az eredmények kiértékelésére és figyelésére alkalmazott szakértők díjai,
— a különféle területeken – szervezési módszerek, vezetés, stratégia, minőség- és személyzeti menedzsment –
alkalmazott szaktanácsadók díjai,
— a külső képzésben való részvétel és a releváns szakmai szervezetekbe való belépés költségei,
— az ilyen tanfolyamok megszervezésének gyakorlati aspektusaival, valamint a helyiségek használatával és a közlekedéssel, illetve az élelmezés és elhelyezés költségeivel kapcsolatos kiadások a bentlakásos tanfolyamok résztvevői
számára,
— a publikációkkal és a tájékoztatással, a kapcsolódó internetes oldalakkal, illetve az oktatástechnikai berendezésekkel,
a távoktatási díjakkal és engedélyekkel, könyvekkel, sajtó- és multimédia-termékekkel kapcsolatos képzési kiadások,
— oktatási segédanyagok finanszírozása.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
A kinevezésre és a díjazásra, valamint egyéb pénzügyi feltételekre vonatkozó, a Bizottság által jóváhagyott szabályok.

A3 01 03

Ingatlanra fordított és járulékos kiadások
2016. évi előirányzatok

11 750 000

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

11 632 000

9 531 643,95

Megjegyzések
Az előirányzat a hivatal épületével összefüggő és egyéb kapcsolódó költségek fedezésére szolgál, beleértve különösen:
— az épületek megvásárlásával vagy bérlésével, illetve az épületek építésével kapcsolatos költségeket,
— a bérleti és lízingdíjak, különféle adók és vételi opciók fizetését a használt épületek és épületrészek után, illetve a
konferenciatermek, tárolóhelyiségek, garázsok és parkolóhelyek bérletét,
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(folytatás)
— a hivatal által használt épületekre vagy épületrészekre fizetendő biztosítási díjakat,
— a víz-, gáz-, áram- és fűtési díjakat a hivatal által használt épületek vagy épületrészek tekintetében,
— a helyiségek, felvonók, központi fűtés, légkondicionáló berendezések stb. karbantartási költségeit; a rendszeres
takarítási munkákból adódó kiadásokat, beleértve a karbantartási, mosási, mosatási és vegytisztítási termékek stb.
vásárlását is; valamint a festési, javítási munkákat és a karbantartó műhelyek által felhasznált ellátmányokat,
— a hulladék szelektív kezelésével, tárolásával és elszállításával kapcsolatos kiadásokat,
— az épületek felújítását, pl. a megosztások módosítását, a műszaki berendezések megváltoztatását és az egyéb
lakatosipari, villamossági, vízszerelési, festési, padlóburkolási stb. munkákat; illetve a szerelvények bekábelezésével
kapcsolatos változtatások és a szükséges berendezés költségét (a 300 000 EUR-t meghaladó összegre szóló
szerződések megújítása vagy megkötése előtt a kiadások racionalizálására való tekintettel a hivatalnak konzultálnia
kell a többi intézménnyel a hasonló szerződésekkel kapcsolatban általuk elért feltételekről [ár, választott pénznem,
indexálás, időtartam, egyéb feltételek]),
— a személyek és a vagyontárgyak fizikai és anyagi biztonságával összefüggő kiadásokat, különösen az épületek
őrzésével, a biztonsági berendezések karbantartásával és a kisebb berendezési tételek beszerzésével kapcsolatban (a
300 000 EUR-t meghaladó összegre szóló szerződések megújítása vagy megkötése előtt a kiadások racionalizálására
való tekintettel a hivatalnak konzultálnia kell a többi intézménnyel a hasonló szerződésekkel kapcsolatban általuk
elért feltételekről [ár, választott pénznem, indexálás, időtartam, egyéb feltételek]),
— az egyének munkahelyi egészségvédelmével és biztonságával, különösen a tűzvédelmi berendezések vásárlásával,
bérlésével és karbantartásával, a tűzoltó készülékek cseréjével és kötelező ellenőrzésével összefüggő kiadásokat (a
300 000 EUR-t meghaladó összegre szóló szerződések megújítása vagy megkötése előtt a kiadások racionalizálására
való tekintettel a hivatalnak konzultálnia kell a többi intézménnyel a hasonló szerződésekkel kapcsolatban általuk
elért feltételekről [ár, választott pénznem, indexálás, időtartam, egyéb feltételek]),
— a jogi, pénzügyi és technikai szaktanácsadási díjakat az épületek megszerzését, bérlését vagy építését megelőzően,
— egyéb, az épületekkel összefüggő kiadásokat, különösen a több bérlő által használt épületek üzemeltetési költségeit,
a helyiségek felügyeletének költségeit és a közművek díjait (hulladék összegyűjtése stb.),
— a helyiségek fő berendezési munkálataihoz kapcsolódó technikai segítségnyújtási díjakat,
— a műszaki berendezések és létesítmények vásárlását, bérlését vagy lízingjét, karbantartását, javítását, beszerelését és
felújítását, különösen:
— a berendezések vásárlását, bérlését, karbantartását és javítását,
— járművek vásárlását, bérlését, karbantartását és javítását,
— a különféle típusú biztosításokat (különösen a felelősségi és a lopáskár elleni),
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— a munkahelyi berendezésekkel kapcsolatos kiadásokat és különösen:
— a kézbesítők és a gépkocsivezetők egyenruháit,
— a munkaruhák beszerzését és tisztítását a műhelyek alkalmazottai és az olyan alkalmazottak számára, akiknek
munkavégzéskor a rossz vagy hideg idő, a szokásosnál nagyobb igénybevétel és szennyezés miatt
védőfelszerelésben kell dolgozniuk,
— olyan berendezések vásárlását vagy megtérítését, amelyek a 89/391/EGK és a 90/270/EGK irányelv értelmében
válhatnak szükségessé,
— a főosztályok költözését és átszervezését, valamint a berendezések, a bútorok és irodaszerek mozgatását (a
szállítmányok átvételét, tárolását, átadását,
— az épületek távközléssel való ellátásához szükséges kiadásokat, nevezetesen a telefonközpontok és -elosztók, audio-,
videokonferencia-, interfon- és mobiltelefon-rendszerek vásárlását, bérlését, beszerelését és karbantartását, valamint
az adathálózatokkal kapcsolatos ráfordításokat (berendezés és karbantartás) és a kapcsolódó szolgáltatásokat
(üzemeltetés, technikai segítség, dokumentáció, be- és leszerelés),
— a számítógépek, terminálok, miniszámítógépek, perifériák, csatlakozó készülékek és a szükséges szoftver vásárlását,
bérlését vagy lízingelését és karbantartását,
— a nyomtatott formában lévő információk reprodukálásához szükséges berendezések vásárlását, bérlését vagy
lízingelését és karbantartását, pl. nyomtatók, faxkészülékek, fénymásoló gépek, szkennerek és mikrofilmmásolók,
— írógépek és szövegszerkesztők, illetve bármely más elektronikus irodagép vásárlását, bérlését vagy lízingelését,
— az ilyen berendezés beszerelését, konfigurálását, karbantartását, vizsgálatait, dokumentálását és a hozzá szükséges
anyagokat,
— a papír, borítékok, irodaszerek és nyomdai kellékanyagok vásárlásának költségét, illetve a külső szolgáltatók által
végzett egyes nyomdai munkákat,
— a postai és futárszolgálatoknak, a légi úton, tengeren vagy vasúton küldött postai és más csomagok kézbesítésének,
valamint a hivatal belső postaszolgálatának díjait,
— az előfizetési díjakat és a kábel- vagy rádió-összeköttetéseket (vezetékes és mobiltelefonok, televízió, telekonferencia
és videokonferencia), az adatátviteli hálózatokra, telematikai szolgáltatásokra stb. fordított kiadásokat és a telefonkönyvek vásárlását,
— az épületek közötti telefonos és számítógépes összeköttetéseket, valamint az Unió hivatalainak telephelyei közötti
nemzetközi átviteli vonalakat,
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— a műszaki és logisztikai támogatást, a számítógépes hardverrel és szoftverrel kapcsolatos képzést és általános
tevékenységeket, az általános számítástechnikai képzéseket, nyomtatott és elektronikus formájú publikációkra szóló
előfizetéseket stb., a külső üzemeltető személyzetet, a hivatali szolgáltatásokat, a nemzetközi szervezetek tagsági
díjait stb., a számítástechnikai hardverekkel és szoftverekkel kapcsolatos biztonsági vonatkozásokkal és a
minőségbiztosítással foglalkozó tanulmányokat, illetve a felhasználási, karbantartási és szoftverfejlesztési költségeket, az információtechnológiai projektek elvállalását,
— egyéb, fentebb külön nem meghatározott működési kiadásokat.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 20 000 EUR.
Jogalap
A munkavállalók munkahelyi egészségvédelmének és biztonságának javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről
szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv (HL L 183., 1989.6.29., 1. o.).
A képernyő előtt végzett munka biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről szóló, 1990. május 29-i 90/
270/EGK tanácsi irányelv (ötödik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében) (HL L
156., 1990.6.21., 14. o.).
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

A3 01 50

Személyzeti politika és igazgatás
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

3 000

2014. évi teljesítés

3 000

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat a következők fedezésére szolgál:
— a hivatal hozzájárulása a szabadidőközponthoz és más kulturális és sporttevékenységekhez és a hivatalban dolgozó
különböző nemzetiségű alkalmazottak közötti társadalmi érintkezés előmozdítását célzó kezdeményezésekhez,
— a hivatal hozzájárulása a bölcsődékhez és az iskolások szállításához, valamint – a fogyatékkal élő személyek segítését
szolgáló politika részeként – a fogyatékkal élő személyek következő kategóriáival kapcsolatos kiadások:
— aktív foglalkoztatásban lévő tisztviselők és alkalmazottak,
— aktív foglalkoztatásban lévő tisztviselők és alkalmazottak házastársai,
— minden eltartott gyermek a személyzeti szabályzat értelmezésében.
Fedezi, a költségvetésbe bevett összeg korlátain belül, és miután a lakóhely vagy a származás szerinti országban
adományozott nemzeti jogosultságokat már megkérvényezték, az esetleges, kellően bizonylatolt nem orvosi kiadásokat,
amelyeket szükségesnek ismernek el és a fogyatékkal kapcsolatban merülnek fel.
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Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
A3 01 51

Infrastrukturális politika és igazgatás
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat az éttermek, kávézók és üzemi étkezdék szokásos működési költségeinek és a berendezések átállítási
költségeinek fedezésére szolgál.
A3 01 60

Dokumentációs és könyvtári költségek
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

10 000

2014. évi teljesítés

15 000

10 605,52

Megjegyzések
Az előirányzat a Bizottság intranetoldalának (My Intracomm) elkészítésével és fejlesztésével kapcsolatos kiadások; az
adatszolgáltatások megtekintéséhez szükséges előfizetések, a kötési és egyéb, a szakkönyvek és folyóiratok megőrzésével
kapcsolatos kiadások; az újságok, szakfolyóiratok előfizetésével kapcsolatos kiadások; valamint a hivatal tevékenységeivel kapcsolatos kiadványok és műszaki munkák megvásárlásának fedezésére szolgál.
A3 02. ALCÍM — A CSALÁS ELLENI INTÉZKEDÉSEK FINANSZÍROZÁSA

A3 02 01

Az Európai Csalás Elleni Hivatal munkájához kapcsolódó ellenőrzések, tanulmányok, elemzések és tevékenységek
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 700 000

2014. évi teljesítés

1 700 000

2 551 770,16

Megjegyzések
Az előirányzat a csalás elleni küzdelemhez kapcsolódó olyan intézkedések valamennyi kiadásának fedezésére szolgál,
amelyek nem képezik részét a hivatal igazgatási tevékenységének.
Különösen a következők fedezésére szolgál:
— az információcserével kapcsolatos rendszerek és közös infrastruktúrák kialakítása, fejlesztése, továbbfejlesztése és
irányítása, a titoktartási és biztonsági követelmények betartásával,
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— minden olyan információ keresése, összegyűjtése, megvizsgálása, felhasználása és továbbadása a nemzeti nyomozói
szerveknek, amely hasznos lehet a csalás felfedésében és kiderítésében (pl. adatbázisokon keresztül),
— a tagállamok erőfeszítéseinek támogatása, különösen a nemzetközi csalás esetében, amikor uniós szinten kell
cselekedni,
— pénzügyi intézkedések a megelőző intézkedések, ellenőrzések és vizsgálatok hatékonyságának fokozására,
— az együttműködés erősítése a nemzeti igazgatási rendszerekkel, különösen a cigarettacsempészés elleni küzdelemben,
— a megfigyelések és a helyszíni ellenőrzések szervezése és az azokban való részvétel,
— az ellenőrök és nemzeti bírák utazási költségeinek és napidíjainak finanszírozása, amikor külföldön dolgoznak az
ellenőrző látogatásokkal, helyszíni vizsgálatokkal, koordinációs értekezletekkel kapcsolatban, illetve általában egy
ellenőrzés céljaira,
— a hivatal által – vizsgálatai során egy-egy különleges ügyben szakértői vélemény adására – alkalmazott szakértők
utazási költségeinek, napidíjainak és járulékos költségeinek fedezése,
— különféle olyan konferenciákkal, kongresszusokkal és találkozókkal kapcsolatos kiadásokat, amelyeken a hivatal
csalás elleni munkája kapcsán részt vesz.

Jogalap
Az Európai Parlament és a Tanács 883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni
Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az
1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 2013.9.18., 1. o.).
Az Európai Parlament és a Tanács 1306/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/
EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 549. o.).
Jogi hivatkozások
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 325. cikke.
A3 02 02

Az euro hamisítás elleni védelmére irányuló intézkedések
2016. évi előirányzatok

p.m.

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

50 000

37 954,89

L 48/1826

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
EURÓPAI CSALÁS ELLENI HIVATAL
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A3 02 02

(folytatás)

Megjegyzések

Az előirányzat az euro hamisítással szembeni védelmével kapcsolatos kezdeményezések és különleges intézkedések
költségeinek fedezésére szolgál.
Jogalap

Az Európai Parlament és a Tanács 883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni
Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az
1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 2013.9.18., 1. o.).
Az Európai Parlament és a Tanács 1306/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/
EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 549. o.).
A3 02 03

Információs és kommunikációs intézkedések

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

150 000

2014. évi teljesítés

200 000

148 261,76

Megjegyzések

Az előirányzat a hivatal által vállalt tájékoztatási és kommunikációs intézkedések költségeinek fedezésére szolgál.
A hivatal külső tájékoztatási és kommunikációs stratégiája központi szerepet játszik munkájában. A hivatal független
vizsgálati szervként jött létre, így saját kommunikációs stratégiával kell rendelkeznie. A hivatal munkája sokszor
túlságosan technikai ahhoz, hogy közvetlenül érthető legyen a nagyközönség számára. A hivatalnak tájékoztatnia kell
partnereit és a közönség egészét a saját szerepéről és feladatairól. Döntő jelentőségű, hogy milyen a hivatal munkájának
közmegítélése.
Bizottsági szolgálatként a hivatalnak figyelembe kell vennie az uniós intézmények és az európai polgárok közötti
demokratikus deficitet is. A Bizottság felismerte ezt a deficitet, és elkészítette az ennek kezelésére irányuló cselekvési
tervet.
A hivatal által kifejlesztett és folyamatosan megvalósított kommunikációs stratégiának meg kell mutatnia függetlenségét.
Jogalap

Az Európai Parlament és a Tanács 883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni
Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az
1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 2013.9.18., 1. o.).
Az Európai Parlament és a Tanács 1306/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/
EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 549. o.).
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A3 03. ALCÍM — A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG TAGJAINAK MANDÁTUMÁBÓL EREDŐ KIADÁSOK

A3 03 01

A felügyelőbizottság tagjainak mandátumából eredő kiadások
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

200 000

2014. évi teljesítés

200 000

200 000,—

Megjegyzések
Az előirányzat a felügyelőbizottság tagjainak mandátumával kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál, nevezetesen:
— a felügyelőbizottság tagjainak adott juttatások arra az időre, amelyet teljes mértékben funkcióik ellátására fordítanak,
valamint utazási költségeikre és járulékos költségeikre,
— a felügyelőbizottság azon tagjainál felmerült költségek, akik a felügyelőbizottságot hivatalosan képviselik,
— minden működési kiadás, így a berendezések, az irodaszerek és irodai ellátmányok megvásárlásának költsége,
valamint a kommunikációval és a telekommunikációval kapcsolatos kiadások (postai díjak, telefon, fax és távirat
díjai), a dokumentációs és könyvtári kiadások, a könyvvásárlás és az információs médiumokra való előfizetések,
— a tanulmánycsoportokban és munkacsoportokban való részvételre a felügyelőbizottság által meghívott szakértők
utazási, napidíj jellegű és járulékos költségei, valamint az ilyen találkozók megszervezésének költségei, amennyiben
azokat nem fedezi az intézmények székhelyein vagy a külső irodákban működő meglévő infrastruktúra,
— a szakirányú tanulmányokra és konzultációkra fordított összegek, amelyeket külső, magasan kvalifikált
szakértőknek (egyéneknek vagy cégeknek) adnak ki szerződéses munkában, ha a felügyelőbizottság tagjai nem
tudják ezeket a tanulmányokat a hivatal megfelelő alkalmazottaira bízni.

Jogalap
Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) létrehozásáról szóló, 1999. április 28-i 1999/352/EK, ESZAK, Euratom
bizottsági határozat (HL L 136., 1999.5.31., 20. o.) és különösen annak 4. cikke és 6. cikkének (3) bekezdése.
Az Európai Parlament és a Tanács 883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni
Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az
1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 2013.9.18., 1. o.).
Az Európai Parlament és a Tanács 1306/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/
EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 549. o.).
A3 10. ALCÍM — TARTALÉKOK

A3 10 01

Előzetes előirányzatok
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—
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A3 10. ALCÍM — TARTALÉKOK (folytatás)

A3 10 01

(folytatás)
Megjegyzések
Az ebbe a jogcímcsoportba tartozó előirányzatok csupán átmenetiek, és csak egy más költségvetési fejezetbe a
költségvetési rendelettel összhangban történő átcsoportosítás után használhatók fel.
Jogalap
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

A3 10 02

Rendkívüli tartalékalap
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—
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BEVÉTELEK
4. CÍM
EGYÉB UNIÓS ADÓK, ILLETÉKEK ÉS DÍJAK
4 0. ALCÍM — LEVONÁSOK A JAVADALMAZÁSOKBÓL
4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

684 000

610 000

633 510,55

% 2014–2016

4 0. ALCÍM
400

A tisztviselők és egyéb alkalmazottak illetményéből, béréből és
juttatásaiból levont adóból származó bevételek

403

Az aktív állományban foglalkoztatott intézményi tagok,
tisztviselők és egyéb alkalmazottak javadalmazásából levont
adóelőlegből származó bevételek

404

Az aktív állományban foglalkoztatott intézményi tagok,
tisztviselők és egyéb alkalmazottak javadalmazását érintő
speciális levonásból és szolidaritási adóból származó bevételek

131 000

125 000

179 192,65

136,79

4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

815 000

735 000

812 713,70

99,72

907 000

868 000

670 350,34

73,91

4 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

907 000

868 000

670 350,34

73,91

4. cím – Összesen

1 722 000

1 603 000

1 483 064,04

86,12

p.m.

p.m.

92,62

10,50

4 1. ALCÍM
410

A munkaerő által a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékok
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4. CÍM
EGYÉB UNIÓS ADÓK, ILLETÉKEK ÉS DÍJAK

4 0. ALCÍM — LEVONÁSOK A JAVADALMAZÁSOKBÓL

400

A tisztviselők és egyéb alkalmazottak illetményéből, béréből és juttatásaiból levont adóból származó bevételek
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

684 000

2014. évi költségvetési év

610 000

633 510,55

Megjegyzések
Ez a bevétel magában foglalja a tisztviselők és egyéb alkalmazottak fizetését, bérét és juttatásait terhelő, a Hivatal
alkalmazottainak fizetéséből havonta levont adókból származó összes bevételt.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
Az Európai Közösségeket illető adók alkalmazása feltételeinek és eljárásának megállapításáról szóló, 1968. február 29-i
260/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 56., 1968.3.4., 8. o.).
Jogi hivatkozások
Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv és különösen annak 12. cikke.
403

Az aktív állományban foglalkoztatott intézményi tagok, tisztviselők és egyéb alkalmazottak javadalmazásából levont
adóelőlegből származó bevételek
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

10,50

Megjegyzések
Ez a bevétel magában foglalja az aktív foglalkoztatásban lévő tisztviselők és egyéb alkalmazottak javadalmazását terhelő
ideiglenes járulékból származó, a Hivatal alkalmazottainak fizetéséből levont összes bevételt.
Jogalap
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen a 2003. december 15-ig hatályban lévő
változat 66a. cikke.
Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen a 2004. április 30-ig
hatályban lévő változat 20. cikkének (3) bekezdése.
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4 0. ALCÍM — LEVONÁSOK A JAVADALMAZÁSOKBÓL (folytatás)

404

Az aktív állományban foglalkoztatott intézményi tagok, tisztviselők és egyéb alkalmazottak javadalmazását érintő
speciális levonásból és szolidaritási adóból származó bevételek
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

131 000

2014. évi költségvetési év

125 000

179 192,65

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 66a. cikke.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 20. cikke (3) bekezdése.
4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK

410

A munkaerő által a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékok
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

907 000

2014. évi költségvetési év

868 000

670 350,34

Megjegyzések
Ez a bevétel tartalmazza az összes, a Hivatal alkalmazottainak fizetéséből a személyzeti szabályzat 83. cikkének (2)
bekezdésével összhangban havonta levont és a nyugdíjprogram finanszírozására felhasznált járulékokat.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
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6. CÍM
HOZZÁJÁRULÁSOK UNIÓS PROGRAMOKHOZ, KIADÁSOK VISSZAFIZETÉSE ÉS BEVÉTELEK
6 6. ALCÍM — EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

0,—

6 6 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

6 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

MINDÖSSZESEN

1 722 000

1 603 000

Megnevezés

2014. évi költségvetési év

% 2014–2016

6 6. ALCÍM
660

Egyéb hozzájárulások és visszatérítések

6600

Egyéb címzett hozzájárulások és visszatérítések

1 483 064,04

86,12

L 48/1834

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2016.2.24.

BIZOTTSÁG
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6. CÍM
HOZZÁJÁRULÁSOK UNIÓS PROGRAMOKHOZ, KIADÁSOK VISSZAFIZETÉSE ÉS BEVÉTELEK

6 6. ALCÍM — EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

660

Egyéb hozzájárulások és visszatérítések

6600

Egyéb címzett hozzájárulások és visszatérítések
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban ez a jogcím szolgál a 6. cím egyéb részei alatt nem szereplő bevételek
kimutatására, amelyekből további előirányzatokat bocsátanak rendelkezésre olyan kiadások finanszírozására,
amelyekhez ezt a bevételt hozzárendelték.

2016.2.24.

HU

L 48/1835

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
EURÓPAI SZEMÉLYZETI FELVÉTELI HIVATAL

KIADÁSOK
Az előirányzatok (2016 és 2015) és az egyenleg (2014) általános összegzése
Cím
Alcím

2016. évi előirányzatok

Megnevezés

A4

EURÓPAI SZEMÉLYZETI FELVÉTELI HIVATAL

A4 01

IGAZGATÁSI KIADÁSOK

A4 02

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

17 269 000

16 747 000

17 059 353,66

INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS, INTÉZMÉNYKÖZI
SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK

6 214 000

6 814 000

5 949 712,46

A4 03

INTÉZMÉNYKÖZI KÉPZÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS

2 947 000

3 087 000

3 301 149,17

A4 10

TARTALÉKOK

p.m.
A4. cím – Összesen

26 430 000

p.m.
26 648 000

0,—
26 310 215,29
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A4. CÍM
EURÓPAI SZEMÉLYZETI FELVÉTELI HIVATAL
A4 01. ALCÍM — IGAZGATÁSI KIADÁSOK
A4 02. ALCÍM — INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS, INTÉZMÉNYKÖZI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

2016. évi
előirányzatok

2015. évi
előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

A4 01. ALCÍM
A4 01 01

Tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos
kiadások
Nem differenciált előirányzatok

A4 01 02

9 935 000

9 458 000

9 187 961,60

92,48

Nem differenciált előirányzatok

1 464 000

1 490 000

1 433 682,—

97,93

Nem differenciált előirányzatok

657 000

666 000

783 398,20

119,24

A4 01 02. jogcímcsoport – Összesen

2 121 000

2 156 000

2 217 080,20

104,53

5 208 000

5 128 000

5 648 111,86

108,45

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

Külső munkatársakkal kapcsolatos és egyéb igazgatási
kiadások

A4 01 02 01 Külső munkatársak

A4 01 02 11 Egyéb igazgatási kiadások

A4 01 03

Ingatlanra fordított és járulékos kiadások
Nem differenciált előirányzatok

A4 01 50

Személyzeti politika és igazgatás
Nem differenciált előirányzatok

A4 01 51

Infrastrukturális politika és igazgatás
Nem differenciált előirányzatok

A4 01 60

Könyvtári állomány és könyvek beszerzése
Nem differenciált előirányzatok

5 000

5 000

6 200,—

124,00

A4 01. ALCÍM – ÖSSZESEN

17 269 000

16 747 000

17 059 353,66

98,79

6 200 000

6 800 000

5 935 712,46

95,74

p.m.

p.m.

A4 02. ALCÍM
A4 02 01

Intézményközi együttműködés, intézményközi szolgáltatások
és tevékenységek

A4 02 01 01 Intézményközi versenyvizsgák
Nem differenciált előirányzatok
A4 02 01 02 Korlátozott konzultációk, tanulmányok és felmérések
Nem differenciált előirányzatok

0,—

A4 02 01 03 Belső ülések költségei
Nem differenciált előirányzatok

14 000

14 000

14 000,—

100,00

A4 02 01. jogcímcsoport – Összesen

6 214 000

6 814 000

5 949 712,46

95,75

A4 02. ALCÍM – ÖSSZESEN

6 214 000

6 814 000

5 949 712,46

95,75
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A4 03. ALCÍM — INTÉZMÉNYKÖZI KÉPZÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS
A4 10. ALCÍM — TARTALÉKOK
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi
előirányzatok

Megnevezés

2015. évi
előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

A4 03. ALCÍM
A4 03 01

Európai Közigazgatási Iskola

A4 03 01 01 Vezetőképzés
Nem differenciált előirányzatok

1 378 000

1 400 000

1 570 988,22

114,00

Nem differenciált előirányzatok

964 000

1 000 000

1 166 640,95

121,02

Nem differenciált előirányzatok

605 000

687 000

563 520,—

93,14

A4 03 01. jogcímcsoport – Összesen

2 947 000

3 087 000

3 301 149,17

112,02

A4 03. ALCÍM – ÖSSZESEN

2 947 000

3 087 000

3 301 149,17

112,02

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

0,—

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

0,—

A4 10. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

A4 03 01 02 Bevezető tanfolyamok

A4 03 01 03 Képesítést adó képzés

A4 10. ALCÍM
A4 10 01

A4 10 02

Előzetes előirányzatok

Rendkívüli tartalékalap

A4. cím – Összesen

26 430 000

26 648 000

26 310 215,29

99,55
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A4. CÍM
EURÓPAI SZEMÉLYZETI FELVÉTELI HIVATAL

A4 01. ALCÍM — IGAZGATÁSI KIADÁSOK

A4 01 01

Tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

9 935 000

2014. évi teljesítés

9 458 000

9 187 961,60

Megjegyzések
Az előirányzat a létszámtervben szereplő tisztséget betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak esetében a
következők fedezésére szolgál:
— fizetések, juttatások és a bérekhez kapcsolódó kifizetések,
— baleset- és betegségbiztosítás és egyéb társadalombiztosítási díjak,
— munkanélküliségi biztosítás az ideiglenes alkalmazottak számára és a nyugdíjjogosultságok megszerzésével és
megtartásával kapcsolatos befizetések számukra származási országukban,
— különféle juttatások és adományok,
— a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak díjazásánál alkalmazott korrekciók költsége és az olyan munkajövedelmekre alkalmazott korrekciók költsége, amelyeket a foglalkoztatás országától eltérő országba utalnak át,
— a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak járó utazási kiadások (beleértve családtagjaikat) a szolgálat
megkezdése, az intézmény elhagyása vagy más foglalkoztatási helyre való távozás kapcsán,
— az olyan tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak járó berendezkedési és letelepedési juttatások, akiknek meg
kell változtatniuk lakóhelyüket szolgáltatásuk megkezdéséhez, egy új foglalkoztatási helyre való távozásukkor, illetve
akkor, amikor a szolgálatból véglegesen kilépnek és máshol telepednek le,
— az olyan tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak járó költözködési kiadások, akiknek meg kell változtatniuk
lakóhelyüket szolgáltatásuk megkezdéséhez, egy új foglalkoztatási helyre való távozásukkor, illetve akkor, amikor a
szolgálatból véglegesen kilépnek és máshol telepednek le,
— a díjazás pénzügyi év során végrehajtott naprakésszé tételének költsége,
— a fix összegű juttatások és a túlmunkáért fizetett órabérek az AST kategóriájú tisztviselők, valamint a helyi
munkaerő számára, akiknek a megállapított eljárások szerint kompenzációs szabadság nem adható,
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— az olyan tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak napidíjai, akik bizonyítani tudják, hogy lakóhelyet kell változtatniuk
a szolgálat megkezdése vagy egy új foglalkoztatási helyre való áthelyezés kapcsán,
— az uniós tisztviselők kirendeléséből adódó kiegészítő kiadások, vagyis a kirendelés alapján nekik járó juttatások
kifizetése és kiadásaik megtérítése. Ez szolgál azoknak a költségeknek a fedezésére is, amelyek a tagállamokban és a
harmadik országokban működő hatóságokkal és testületekkel együtt folytatott speciális képzési programokkal
kapcsolatosak.

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).
A4 01 02

Külső munkatársakkal kapcsolatos és egyéb igazgatási kiadások

A4 01 02 01

Külső munkatársak
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 464 000

2014. évi teljesítés

1 490 000

1 433 682,—

Megjegyzések
Az előirányzat a következő kiadások fedezésére szolgál:
— a szerződéses munkaerő díjazása (az alkalmazási feltételek IV. címe szerinti értelmezésben), az intézmény IV. címben
leírt társadalombiztosítási hozzájárulása a szerződéses munkaerő számára, valamint az ilyen alkalmazottak
díjazására alkalmazandó súlyozások költsége,
— a magánjogi szerződések alapján alkalmazott külső munkaerővel és alkalmi munkaerővel kapcsolatos kiadások
(fizetések, biztosítás stb.),
— a műszaki és adminisztrációs munkára vonatkozó szolgáltatási, kisegítési szerződésekben, illetve a szellemi szolgáltatások végzéséről szóló szerződésekben szereplő alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások,
— a nemzeti köztisztviselők vagy más szakértők költsége a Hivatalhoz való kirendelés vagy ideiglenes megbízás esetén,
illetve a tisztviselőknek nemzeti közszolgálatokhoz vagy nemzetközi szervezetekhez való kirendeléséből adódó
kiegészítő ráfordítások,
— a díjazás pénzügyi év során végrehajtott naprakésszé tételének költsége,
— a szabadúszó fordítók és nyelvészek szolgáltatásai, illetve a gépelési vagy más, a Fordítószolgálat által kiadott
munkák.
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Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
A kinevezésre és a díjazásra, valamint egyéb pénzügyi feltételekre vonatkozó, a Bizottság által elfogadott szabályok.
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).
A4 01 02 11

Egyéb igazgatási kiadások
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

657 000

2014. évi teljesítés

666 000

783 398,20

Megjegyzések
Az előirányzat a következő költségek fedezésére szolgál:
— az utazási költségek, napidíjak és a felmerült kiegészítő vagy rendkívüli kiadások, amelyek a személyzeti szabályzat
hatálya alá tartozó alkalmazottak, illetve nemzeti vagy nemzetközi szakértők vagy tisztviselők kiküldetéseivel
kapcsolatban merülnek fel a kirendeléskor,
— a Hivatalt hivatalosan képviselő személyeknél költségek megtérítése (a költségek megtérítésére nincs mód, ha azok a
Bizottság vagy más uniós intézmény alkalmazottaival szembeni képviselettel kapcsolatban merültek fel),
— a tanulmányozó csoportokban és munkacsoportokban részt vevő szakértők utazási, napidíjjellegű és járulékos
költségei, valamint az ilyen találkozók megszervezésének a költségei, amennyiben azokat nem látja el az intézmények vagy a külső irodák székhelyein működő meglévő infrastruktúra (a szakértőknek a visszatérítés a Bizottság
határozata alapján történik),
— különféle olyan konferenciákkal, kongresszusokkal és találkozókkal kapcsolatos kiadások, amelyeken a Hivatal részt
vesz,
— az alkalmazottak képességeinek továbbfejlesztése, valamint a Hivatal teljesítményének és hatékonyságának fokozását
célzó képzéssel kapcsolatos kiadások:
— a képzési szükségletek meghatározására, a tanfolyamok megtervezésének, kialakításának és megtartásának
elvégzésére, illetve az eredmények kiértékelésére és figyelésére alkalmazott szakértők díjai,
— a szaktanácsadók díjai, a sajátos szervezési módszerek, vezetés, stratégia, minőség- és személyzeti menedzsment
különféle területein,
— a külső képzésben való részvétel és a releváns szakmai szervezetekbe való belépés költségei,
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— az ilyen tanfolyamok megszervezésének gyakorlati aspektusaival, valamint a helyiségek használatával és a
közlekedéssel, illetve az élelmezés és elhelyezés költségeivel kapcsolatos kiadások a bentlakásos tanfolyamok
résztvevői számára,
— a publikációkkal és a tájékoztatással, a kapcsolódó internetes oldalakkal kapcsolatos képzési kiadások, illetve az
oktatástechnikai berendezések, a távoktatási előfizetések és engedélyek, könyvek, sajtó- és multimédia-termékek,
— az oktatási segédanyagok finanszírozása,
— a szabadúszó és egyéb, nem állandó tolmácsok társadalombiztosítási járulékai, utazási költségei és napidíjai, akiket a
Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat hívott meg a Hivatal által szervezett olyan találkozók lebonyolításához,
amelyet a Bizottság tolmácsai (tisztviselői vagy ideiglenes alkalmazottai) nem tudnak ellátni.

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
A kinevezésre és a díjazásra, valamint egyéb pénzügyi feltételekre vonatkozó, a Bizottság által jóváhagyott szabályok.
A4 01 03

Ingatlanra fordított és járulékos kiadások
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

5 208 000

2014. évi teljesítés

5 128 000

5 648 111,86

Megjegyzések
Az előirányzat a Hivatal épületének és a kapcsolódó kiadásoknak a fedezésére szolgál, beleértve:
— a bérleti és lízingdíjak fizetését a használt épületek és épületrészek után, illetve a konferenciatermek, tárolóhelyiségek, garázsok és parkolóhelyek bérletét,
— a Hivatal által használt épületekre vagy épületrészekre fizetendő biztosítási díjakat,
— a víz-, gáz-, áram- és fűtési díjakat a Hivatal által használt épületek vagy épületrészek tekintetében,
— a karbantartási költségeket, a jelenlegi szerződések alapján számítva, a helyiségekre, felvonókra, központi fűtésre,
légkondicionáló berendezésekre stb.; a rendszeres takarítási munkákból adódó kiadásokat, a karbantartási, mosási,
mosatási és vegytisztítási termékeket stb.; illetve a festési, javítási munkákat és a karbantartó műhelyek által
felhasznált ellátmányokat,
— a hulladék szelektív kezelésével, tárolásával és elszállításával kapcsolatos kiadásokat,
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— az épületek felújítását, pl. a megosztások módosítását, a műszaki berendezések megváltoztatását és az egyéb
lakatosipari, villamossági, vízszerelési, festési, padlóburkolási stb. munkákat; illetve a szerelvények bekábelezésével
kapcsolatos változások költségét és a szükséges berendezés költségét (a 300 000 EUR-t meghaladó összegre szóló
szerződések megújítása vagy megkötése előtt a kiadások racionalizálására való tekintettel a Hivatalnak konzultálnia
kell a többi intézménnyel a hasonló szerződésekkel kapcsolatban általuk elért feltételekről [ár, választott pénznem,
indexálás, időtartam, egyéb feltételek]),
— a személyek és a vagyontárgyak fizikai és anyagi biztonságával összefüggő ráfordításokat, különösen az épületek
őrzésével, a biztonsági berendezések karbantartásával és a kisebb berendezési tételek beszerzésével kapcsolatban (a
300 000 EUR-t meghaladó összegre szóló szerződések megújítása vagy megkötése előtt a kiadások racionalizálására
való tekintettel a Hivatalnak konzultálnia kell a többi intézménnyel a hasonló szerződésekkel kapcsolatban általuk
elért feltételekről [ár, választott pénznem, indexálás, időtartam, egyéb feltételek]),
— az egyének munkahelyi egészségvédelmével és biztonságával, a tűzvédelmi berendezések bérlésével és karbantartásával, a tűzoltó készülékek cseréjével és kötelező ellenőrzésével összefüggő ráfordításokat (a 300 000 EUR-t
meghaladó összegre szóló szerződések megújítása vagy megkötése előtt a kiadások racionalizálására való tekintettel
a Hivatalnak konzultálnia kell a többi intézménnyel a hasonló szerződésekkel kapcsolatban általuk elért feltételekről
[ár, választott pénznem, indexálás, időtartam, egyéb feltételek]),
— a jogi, pénzügyi és műszaki szaktanácsadási díjak költségét az épületek megszerzését, bérlését vagy építését
megelőzően,
— egyéb, az épületekkel összefüggő kiadásokat, különösen a több bérlő által használt épületek üzemeltetési költségeit,
a helyiségek felügyeletének költségeit és a közművek díjait (hulladék összegyűjtése stb.),
— a műszaki segítségnyújtási díjakat a helyiségek nagyobb átalakítási munkáinál,
— a műszaki berendezések és létesítmények vásárlását, bérlését vagy lízingjét, karbantartását, javítását, beszerelését és
felújítását, különösen:
— dokumentumok bármely (papír-, elektronikus hordozóeszköz) formájának előállításához, reprodukálásához és
archiválásához szükséges berendezéseket (a fénymásoló gépeket is beleértve),
— az audiovizuális, könyvtári és tolmácsberendezéseket (fülkék, fejhallgatók és kapcsolóegységek a szimultán
tolmácsberendezésekhez stb.),
— a konyhai felszereléseket és éttermi berendezéseket,
— az épület-karbantartási műhelyek számára szükséges különféle eszközöket,
— a fogyatékkal élő tisztviselők számára szükséges felszereléseket,
— illetve az ilyen berendezésekkel kapcsolatos tanulmányokat, dokumentációt és képzést,
— bútorok vásárlását, bérlését, karbantartását és javítását és különösen:
— az irodabútorok és speciális bútorok vásárlását, beleértve az ergonómiai bútorokat, az archívumok polcrendszereit stb.,
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— az elhasználódott és tönkrement bútor cseréjét,
— a könyvtárak speciális berendezéseinek beszerzéseit (kartotékrendszerek, polcrendszer, katalógusegységek stb.),
— a büfék és éttermek speciális szerelvényeit,
— bútorok bérlését,
— a bútorok karbantartási és javítási költségeit,
— járművek vásárlását, bérlését, karbantartását és javítását és különösen:
— az új járműbeszerzéseket,
— az olyan járművek lecserélését, amelyek az év során olyan futásteljesítményt értek el, ami a lecserélést indokolttá
teszi,
— gépkocsik bérlését rövid vagy hosszú távú időszakokra, amikor az igény meghaladja a járműf lotta kapacitását,
— a szolgálati járművek karbantartásának, javításának és biztosításának költségét (üzemanyag, kenőanyagok,
abroncsok, tömlők, különféle anyagok, pótalkatrészek, eszközök stb.),
— a különféle típusú biztosításokat (különösen a felelősségi és a lopáskár ellenit),
— a munkahelyi berendezésekkel kapcsolatos kiadásokat és különösen:
— a kézbesítők és a gépkocsivezetők egyenruháit,
— a munkaruhák tisztítását a műhelyek alkalmazottai és az olyan alkalmazottak számára, akiknek munkavégzéskor a rossz vagy hideg idő, a szokásosnál nagyobb igénybevétel és szennyezés miatt védőfelszerelésben kell
dolgozniuk,
— olyan berendezések vásárlását vagy megtérítését, amelyek a 89/391/EGK és a 90/270/EGK irányelv értelmében
válhatnak szükségessé,
— a főosztályok költözését és átszervezését, valamint a mozgatást (a szállítmányok átvételét, tárolását, kézbesítését) a
berendezések, a bútorok és az irodaszerek tekintetében,
— az épületek távközléssel való ellátásához szükséges kiadásokat, nevezetesen a telefonközpontok és -elosztók, audio-,
videokonferencia-, interfon- és mobiltelefon-rendszerek vásárlását, bérlését, beszerelését és karbantartását, valamint
az adathálózatokkal kapcsolatos ráfordításokat (berendezés és karbantartás) és a kapcsolódó szolgáltatásokat
(üzemeltetés, technikai segítség, dokumentáció, beszerelés és leszerelés),
— a számítógépek, terminálok, miniszámítógépek, perifériák, csatlakozó készülékek és a szükséges szoftver vásárlását,
bérlését vagy lízingelését és karbantartását,
— a nyomtatott formában lévő információk reprodukálásához szükséges berendezések vásárlását, bérlését vagy
lízingelését és karbantartását, pl. nyomtatók, faxkészülékek, fénymásoló gépek, szkennerek és mikrofilmmásolók,
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— írógépek és szövegszerkesztők, illetve bármely más elektronikus irodagép vásárlását, bérlését vagy lízingelését,
— az ilyen berendezés beszerelését, konfigurálását, karbantartását, vizsgálatait, dokumentálását és a hozzá szükséges
anyagokat,
— a papír, borítékok, irodaszerek és nyomdai kellékanyagok vásárlásának költségét, illetve a külső szolgáltatók által
végzett egyes nyomdai munkákat,
— a postai és futárszolgálatok díjait, a levelek, jelentések és publikációk, illetve a postai és más csomagok kézbesítéséért, légi úton, a szárazföldön, tengeren vagy vasúton, valamint a Hivatal belső postaszolgálatát,
— az előfizetési díjakat és a kábel- vagy rádió-összeköttetéseket (vezetékes és mobiltelefonok, televízió, telekonferencia
és videokonferencia), az adatátviteli hálózatokra, telematikai szolgáltatásokra stb. fordított kiadásokat és a telefonkönyvek vásárlását,
— az épületen belüli telefonokat és számítógépes összeköttetéseket, valamint az Unió hivatalainak telephelyei közötti
nemzetközi átviteli vonalakat,
— a műszaki és logisztikai támogatást és képzést, illetve a számítógépes hardverrel és szoftverrel kapcsolatos általános
tevékenységeket, az általános információtechnológiai képzéseket, nyomtatott és elektronikus formájú publikációkra
szóló előfizetéseket stb., a külső üzemeltető személyzetet, a hivatali szolgáltatásokat, a nemzetközi szervezetek
tagsági díjait stb., az információtechnológia hardverével és szoftverével kapcsolatos biztonsági vonatkozásokkal és a
minőségbiztosítással foglalkozó tanulmányokat, illetve a felhasználási, karbantartási és szoftverfejlesztési költségeket, az IT projektek felvállalását.
Egyéb működési kiadások, amelyek a fentiekben konkrétan nem szerepelnek, mint például a konferenciák részvételi díjai
(kivéve a képzési kiadásokat), a szakmai és tudományos egyesületek tagsági díjai, a telefonkönyvekben való szerepeltetés
költsége.
(A 300 000 EUR-t meghaladó összegre szóló szerződések megújítása vagy megkötése előtt a kiadások racionalizálására
való tekintettel a Hivatalnak konzultálnia kell a többi intézménnyel a hasonló szerződésekkel kapcsolatban általuk elért
feltételekről [ár, választott pénznem, indexálás, időtartam, egyéb feltételek].)
Jogalap
A munkavállalók munkahelyi egészségvédelmének és biztonságának javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről
szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv (HL L 183., 1989.6.29., 1. o.).
A képernyő előtt végzett munka biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről szóló, 1990. május 29-i 90/
270/EGK tanácsi irányelv (ötödik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében) (HL L
156., 1990.6.21., 14. o.).
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

A4 01 50

Személyzeti politika és igazgatás
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
EURÓPAI SZEMÉLYZETI FELVÉTELI HIVATAL

A4 01. ALCÍM — IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

A4 01 50

(folytatás)

Megjegyzések
Ez az előirányzat a következő kiadások fedezésére szolgál:
— természetbeni támogatás, amely adható tisztviselőnek, korábbi tisztviselőnek vagy elhunyt tisztviselő hozzátartozóinak, ha különösen nehéz körülmények között van(nak),
— a Hivatal hozzájárulása a szabadidőközponthoz és más kulturális és sporttevékenységekhez és a különböző
nemzetiségű alkalmazottak közötti társadalmi érintkezés előmozdítását célzó kezdeményezésekhez,
— a Hivatal hozzájárulása a kisgyermekek központjának költségeihez és más bölcsődékhez, valamint az iskolások
szállításához,
— a fogyatékkal élők segítésével kapcsolatos politika részeként, kiadások azon fogyatékkal élő személyek javára, akik a
következő kategóriák valamelyikébe tartoznak:
— aktív foglalkoztatásban lévő tisztviselők és alkalmazottak,
— aktív foglalkoztatásban lévő tisztviselők és alkalmazottak házastársai,
— minden eltartott gyermek az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata értelmezésében.
Fedezi, a költségvetésbe bevett összeg korlátain belül, és miután a lakóhely vagy a származás szerinti országban
adományozott nemzeti jogosultságokat már megkérvényezték, az esetleges, kellően bizonylatolt nem orvosi kiadásokat,
amelyeket szükségesnek ismernek el és a fogyatékkal kapcsolatban merülnek fel.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
A4 01 51

Infrastrukturális politika és igazgatás
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a következő kiadások fedezésére szolgál:
— szokásos működtetési és átalakítási költségek éttermek, kávézók és büfék esetében,
— a Hivatal által viselendő, illetve harmadik személy felelősségéből adódó károk, és bizonyos olyan esetekkel
kapcsolatos kiadások, amikor – méltányossági megfontolásokból – kártérítést kell fizetni, anélkül, hogy bármiféle
jogi követelés származna abból.
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
EURÓPAI SZEMÉLYZETI FELVÉTELI HIVATAL

A4 01. ALCÍM — IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

A4 01 60

Könyvtári állomány és könyvek beszerzése
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

5 000

2014. évi teljesítés

5 000

6 200,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a Hivatal intranetoldalának – amely a bizottsági intranetoldal, a My Intracomm részét képezi – az
elkészítésével és fejlesztésével kapcsolatos kiadások; az adatszolgáltatások megtekintéséhez szükséges előfizetések, a
kötési és egyéb, a könyvek és publikációk megőrzésével kapcsolatos ráfordítások; az újságok, szakfolyóiratok
előfizetésével kapcsolatos kiadások; a Hivatal tevékenységeivel kapcsolatos kiadványok és műszaki munkák megvásárlásának fedezésére szolgál.
A4 02. ALCÍM — INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS, INTÉZMÉNYKÖZI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK

A4 02 01

Intézményközi együttműködés, intézményközi szolgáltatások és tevékenységek
Megjegyzések
Az EPSO fejlesztési programja keretében a Hivatal a következők révén korszerűsítette kiválasztási módszereit azzal a
céllal, hogy költséghatékonyabban és eredményesebben elégíthesse ki az intézmények jelenlegi és jövőbeni személyzeti
igényeit:
— javította a versenyvizsgák ütemezését annak érdekében, hogy a megfelelő időben a megfelelő személyeket válassza
ki, valamint biztosítsa a tartaléklisták optimális használatát,
— csökkentette a versenyvizsga-eljárás hosszát,
— számottevően javította a versenyvizsga-eljárás minőségét, így az intézmények az álláshely betöltéséhez szükséges
készségek alapján és szakmai vizsgabizottság segítségével választhatják ki egy egész életen át tartó karrier céljára a
legjobb munkavállalókat,
— az intézményekről, mint munkaadókról, kedvező és modern képet alakítottak ki, hogy a fokozódó munkaerő-piaci
verseny ellenére is vonzók lehessenek a legjobb munkavállalók számára,
— biztosították az összes ahhoz szükséges felszerelést, hogy fogyatékkal élők is részt vehessenek a versenyvizsgákon.

A4 02 01 01

Intézményközi versenyvizsgák
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

6 200 000

2014. évi teljesítés

6 800 000

5 935 712,46

Megjegyzések
Az előirányzat a különféle versenyek megszervezéséhez fűződő eljárások során felmerült kiadások fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 250 000 EUR.
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BIZOTTSÁG
EURÓPAI SZEMÉLYZETI FELVÉTELI HIVATAL

A4 02. ALCÍM — INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS, INTÉZMÉNYKÖZI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK (folytatás)

A4 02 01

(folytatás)

A4 02 01 01

(folytatás)
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27–31. és 33. cikke, valamint III.
melléklete.

A4 02 01 02

Korlátozott konzultációk, tanulmányok és felmérések
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat az olyan szakirányú képzések és konzultációk költségeinek fedezésére szolgál, amelyeket külső, magasan
kvalifikált szakértőknek (egyéneknek vagy cégeknek) adnak ki szerződéses munkában, ha a Bizottság nem rendelkezik
megfelelő, rendelkezésre álló alkalmazottal, aki az ilyen vizsgálódásokat elvégezhetné. Fedezi továbbá a már elkészült
tanulmányok megvásárlását, illetve a szakosodott kutatóintézeteknél történő előfizetéseket.
A4 02 01 03

Belső ülések költségei
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

14 000

2014. évi teljesítés

14 000

14 000,—

Megjegyzések
Az előirányzat a belső találkozókon, speciális alkalmakkor – különösen a zsűrik és fordítók találkozóin – felszolgált
frissítők és ételek költségének fedezésére szolgál.
A4 03. ALCÍM — INTÉZMÉNYKÖZI KÉPZÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A4 03 01

Európai Közigazgatási Iskola
Megjegyzések
Az előirányzat az Európai Közigazgatási Iskola (European School of Administration) által szervezett általános képzés
költségeinek fedezésére szolgál, amelynek az a célja, hogy fejlessze az alkalmazottak képességeit, valamint a részt vevő
intézmények teljesítményét és hatékonyságát, beleértve a következőket:
— a képzési igények felmérése, a képzések megtervezése, kialakítása és megtartása, valamint az eredmények értékelése
és ellenőrzése céljából foglalkoztatott szakértők díjai,
— a különböző szakterületek tanácsadóinak díjai, különösen a szervezeti módszerek, a vállalatirányítás, a stratégia, a
minőségbiztosítás és a személyzeti irányítás területein,
— az iskola által tanfolyamok, szemináriumok és órák formájában szervezett képzések megtervezésével, koordinálásával és értékelésével járó kiadások (képzők/óraadók költségei, utazási költségei, napidíja és a tananyag költségei),
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
EURÓPAI SZEMÉLYZETI FELVÉTELI HIVATAL

A4 03. ALCÍM — INTÉZMÉNYKÖZI KÉPZÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS (folytatás)

A4 03 01

(folytatás)
— a külső képzésben való részvétel költsége és a releváns szakmai szervezetekben való tagsági díjak,
— az iskolának, európai szinten, a nemzeti igazgatási iskolákkal és az adott területen működő egyetemi intézetekkel
való hálózatépítésének költségei, a tapasztalatcsere, a legjobb gyakorlat példáinak megtalálása és az európai
közigazgatásokkal kapcsolatos képzés további fejlesztésének céljával,
— az ilyen tanfolyamok megszervezésének gyakorlati aspektusaival, valamint a helyiségek használatával és a közlekedéssel, illetve az ellátás és elhelyezés költségeivel kapcsolatos kiadások a bentlakásos tanfolyamok résztvevői
számára,
— a kiadványokkal és tájékoztatókkal, kapcsolódó internetoldalakkal kapcsolatos képzési költségek, valamint az
oktatási segédeszközök beszerzésének költsége, a távoktatási előfizetési díjak és licencek költsége, könyvek, sajtóés multimédiás termékek megvásárlásával járó költségek.
— oktatási segédanyagok finanszírozása.

Jogalap
Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, a
Régiók Bizottsága és az Európai Ombudsman 2005. január 26-i 2005/119/EK határozata az Európai Közigazgatási
Iskola megszervezéséről és működtetéséről (HL L 37., 2005.2.10., 17. o.).
A4 03 01 01

Vezetőképzés
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 378 000

2014. évi teljesítés

1 400 000

1 570 988,22

Megjegyzések
Az előirányzat a tisztviselők és más alkalmazottak vezetőképzési technikákra vonatkozó képzési költségeinek fedezésére
szolgál (minőségbiztosítás és személyzeti vezetés, stratégia).
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 100 000 EUR.
A4 03 01 02

Bevezető tanfolyamok
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

964 000

2014. évi teljesítés

1 000 000

1 166 640,95

Megjegyzések
Az előirányzat az új tisztviselők és az intézményekbe újonnan felvett alkalmazottak képzési költségeinek fedezésére
szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 40 000 EUR.
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BIZOTTSÁG
EURÓPAI SZEMÉLYZETI FELVÉTELI HIVATAL

A4 03. ALCÍM — INTÉZMÉNYKÖZI KÉPZÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS (folytatás)

A4 03 01

(folytatás)

A4 03 01 03

Képesítést adó képzés
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

605 000

2014. évi teljesítés

687 000

563 520,—

Megjegyzések
Az előirányzat a tisztviselők felkészítő képzésével járó költségek fedezésére szolgál, amelynek keretében képesítést
kapnak, amely igazolja az adminisztrátori feladatok ellátására való képességüket, azzal a kilátással, hogy lehetőségük van
a magasabb funkcionális csoportba való átkerülésre.
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 16 000 EUR.
A4 10. ALCÍM — TARTALÉKOK

A4 10 01

Előzetes előirányzatok
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Az ebbe a jogcímcsoportba tartozó előirányzatok csupán átmenetiek, és csak egy más költségvetési fejezetbe a
költségvetési rendelettel összhangban történő átcsoportosítás után használhatók fel.
Jogalap
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).
A4 10 02

Rendkívüli tartalékalap
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—
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BIZOTTSÁG
SZEMÉLYI JUTTATÁSOKAT KEZELŐ ÉS KIFIZETŐ HIVATAL

BEVÉTELEK
4. CÍM
EGYÉB UNIÓS ADÓK, ILLETÉKEK ÉS DÍJAK
4 0. ALCÍM — LEVONÁSOK A JAVADALMAZÁSOKBÓL
4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

1 201 568,29

% 2014–2016

4 0. ALCÍM
400

A tisztviselők és egyéb alkalmazottak illetményéből, béréből és
juttatásaiból levont adóból származó bevételek

1 308 000

1 116 000

403

Az aktív állományban foglalkoztatott tisztviselők és egyéb
alkalmazottak javadalmazásából levont adóelőlegből származó
bevételek

p.m.

p.m.

404

Az aktív állományban foglalkoztatott tisztviselők és egyéb
alkalmazottak javadalmazását érintő speciális levonásból és
szolidaritási adóból származó bevétel

91,86

241,48

246 000

245 000

334 968,08

136,17

1 554 000

1 361 000

1 536 777,85

98,89

2 396 000

2 389 000

1 931 332,60

80,61

4 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

2 396 000

2 389 000

1 931 332,60

80,61

4. cím – Összesen

3 950 000

3 750 000

3 468 110,45

87,80

4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

4 1. ALCÍM
410

A munkaerő által a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékok
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BIZOTTSÁG
SZEMÉLYI JUTTATÁSOKAT KEZELŐ ÉS KIFIZETŐ HIVATAL

4. CÍM
EGYÉB UNIÓS ADÓK, ILLETÉKEK ÉS DÍJAK

4 0. ALCÍM — LEVONÁSOK A JAVADALMAZÁSOKBÓL

400

A tisztviselők és egyéb alkalmazottak illetményéből, béréből és juttatásaiból levont adóból származó bevételek
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

1 308 000

2014. évi költségvetési év

1 116 000

1 201 568,29

Megjegyzések
Ez a bevétel magában foglalja a tisztviselők és egyéb alkalmazottak illetményét, bérét és juttatásait terhelő, a Hivatal
alkalmazottainak illetményéből havonta levont adókból származó összes bevételt.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
Az Európai Közösségeket illető adók alkalmazása feltételeinek és eljárásának megállapításáról szóló, 1968. február 29-i
260/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 56., 1968.3.4., 8. o.).
Jogi hivatkozások
Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv és különösen annak 12. cikke.
403

Az aktív állományban foglalkoztatott tisztviselők és egyéb alkalmazottak javadalmazásából levont adóelőlegből
származó bevételek
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

241,48

Megjegyzések
Ez a bevétel magában foglalja az aktív állományban foglalkoztatott tisztviselők és egyéb alkalmazottak javadalmazását
terhelő, a Hivatal alkalmazottainak illetményéből levont ideiglenes hozzájárulásból származó összes bevételt.
Jogalap
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen a 2003. december 15-ig hatályban lévő
változat 66a. cikke.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
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BIZOTTSÁG
SZEMÉLYI JUTTATÁSOKAT KEZELŐ ÉS KIFIZETŐ HIVATAL

4 0. ALCÍM — LEVONÁSOK A JAVADALMAZÁSOKBÓL (folytatás)

404

Az aktív állományban foglalkoztatott tisztviselők és egyéb alkalmazottak javadalmazását érintő speciális levonásból
és szolidaritási adóból származó bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

246 000

2014. évi költségvetési év

245 000

334 968,08

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 66a. cikke.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK

410

A munkaerő által a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékok
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

2 396 000

2 389 000

2014. évi költségvetési év

1 931 332,60

Megjegyzések
Ez a bevétel tartalmazza az összes, a Hivatal alkalmazottainak illetményéből a személyzeti szabályzat 83. cikkének (2)
bekezdésével összhangban havonta levont és a nyugdíjrendszer finanszírozására felhasznált járulékokat.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
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6. CÍM
HOZZÁJÁRULÁSOK UNIÓS PROGRAMOKHOZ, KIADÁSOK VISSZAFIZETÉSE ÉS BEVÉTELEK
6 6. ALCÍM — EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZAFIZETÉSEK
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

0,—

6 6 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

6 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

MINDÖSSZESEN

3 950 000

3 750 000

Megnevezés

2014. évi költségvetési év

% 2014–2016

6 6. ALCÍM
660

Egyéb hozzájárulások és visszafizetések

6600

Egyéb címzett hozzájárulások és visszafizetések

3 468 110,45

87,80
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BIZOTTSÁG
SZEMÉLYI JUTTATÁSOKAT KEZELŐ ÉS KIFIZETŐ HIVATAL

6. CÍM
HOZZÁJÁRULÁSOK UNIÓS PROGRAMOKHOZ, KIADÁSOK VISSZAFIZETÉSE ÉS BEVÉTELEK

6 6. ALCÍM — EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZAFIZETÉSEK

660

Egyéb hozzájárulások és visszafizetések

6600

Egyéb címzett hozzájárulások és visszafizetések
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban ez a jogcím szolgál a 6. cím egyéb részei alatt nem szereplő bevételek
kimutatására, amelyekből további előirányzatokat bocsátanak rendelkezésre olyan kiadások finanszírozására,
amelyekhez ezt a bevételt hozzárendelték.
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SZEMÉLYI JUTTATÁSOKAT KEZELŐ ÉS KIFIZETŐ HIVATAL

KIADÁSOK
Az előirányzatok (2016 és 2015) és az egyenleg (2014) általános összegzése
Cím
Alcím

2016. évi előirányzatok

Megnevezés

A5

SZEMÉLYI JUTTATÁSOKAT KEZELŐ ÉS KIFIZETŐ
HIVATAL

A5 01

IGAZGATÁSI KIADÁSOK

A5 10

TARTALÉKOK

37 520 000
p.m.
A5. cím – Összesen

37 520 000

2015. évi előirányzatok

37 025 000
p.m.
37 025 000

2014. évi teljesítés

43 351 867,05
0,—
43 351 867,05
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A5. CÍM
SZEMÉLYI JUTTATÁSOKAT KEZELŐ ÉS KIFIZETŐ HIVATAL
A5 01. ALCÍM — IGAZGATÁSI KIADÁSOK
A5 10. ALCÍM — TARTALÉKOK
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi
előirányzatok

Megnevezés

2015. évi
előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

A5 01. ALCÍM
A5 01 01

Tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos
kiadások
Nem differenciált előirányzatok

A5 01 02

15 835 000

16 242 000

14 547 612,85

91,87

Nem differenciált előirányzatok

11 031 000

10 039 000

17 101 749,60

155,03

Nem differenciált előirányzatok

214 000

214 000

284 605,95

132,99

A5 01 02. jogcímcsoport – Összesen

11 245 000

10 253 000

17 386 355,55

154,61

10 440 000

10 530 000

11 417 898,65

109,37

Külső munkatársakkal kapcsolatos és egyéb igazgatási
kiadások

A5 01 02 01 Külső munkatársak

A5 01 02 11 Egyéb igazgatási kiadások

A5 01 03

Ingatlanra fordított és járulékos kiadások
Nem differenciált előirányzatok

A5 01 50

Személyzeti politika és igazgatás
Nem differenciált előirányzatok

A5 01 51

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

Infrastrukturális politika és igazgatás
Nem differenciált előirányzatok

A5 01 60

p.m.

Dokumentációs és könyvtári költségek
Nem differenciált előirányzatok
A5 01. ALCÍM – ÖSSZESEN

37 520 000

37 025 000

43 351 867,05

115,54

A5 10. ALCÍM
A5 10 01

A5 10 02

Előzetes előirányzatok
Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

0,—

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

0,—

A5 10. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

Rendkívüli tartalékalap

A5. cím – Összesen

37 520 000

37 025 000

43 351 867,05

115,54
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A5. CÍM
SZEMÉLYI JUTTATÁSOKAT KEZELŐ ÉS KIFIZETŐ HIVATAL

A5 01. ALCÍM — IGAZGATÁSI KIADÁSOK

A5 01 01

Tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

15 835 000

16 242 000

2014. évi teljesítés

14 547 612,85

Megjegyzések
Az előirányzat a létszámtervben szereplő tisztséget betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak esetében a
következők fedezésére szolgál:
— illetmények, juttatások és az illetményekhez kapcsolódó kifizetések,
— baleset- és betegségbiztosítás és egyéb társadalombiztosítási díjak,
— munkanélküliségi biztosítás és a nyugdíjjogosultságok megszerzésével és megtartásával kapcsolatos befizetések a
származási országban az ideiglenes alkalmazottak számára,
— különféle juttatások,
— a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak javadalmazásánál alkalmazott súlyozás költsége és az olyan javadalmazásra
alkalmazott súlyozás költsége, amelyet az alkalmazási hely szerinti országtól eltérő országba utalnak át,
— a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak (beleértve családtagjaikat) járó utazási költségek a szolgálat
megkezdése, az intézmény elhagyása vagy más alkalmazási helyre való távozás kapcsán,
— az olyan tisztviselőknek járó beilleszkedési és letelepedési juttatások, akiknek meg kell változtatniuk lakóhelyüket
szolgálatuk megkezdésekor, új alkalmazási helyre való távozáskor, illetve akkor, amikor a szolgálatból véglegesen
kilépnek, és máshol telepednek le,
— az olyan tisztviselőket megillető költözési költségek, akiknek meg kell változtatniuk lakóhelyüket szolgálatuk
megkezdésekor, új alkalmazási helyre való távozáskor, illetve akkor, amikor a szolgálatból véglegesen kilépnek, és
máshol telepednek le,
— a díjazás pénzügyi év során végrehajtott naprakésszé tételének költsége.

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).
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A5 01. ALCÍM — IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

A5 01 02

Külső munkatársakkal kapcsolatos és egyéb igazgatási kiadások

A5 01 02 01

Külső munkatársak
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

11 031 000

2014. évi teljesítés

10 039 000

17 101 749,60

Megjegyzések
Az előirányzat a következő kiadások fedezésére szolgál:
— a szerződéses alkalmazottak javadalmazása (az alkalmazási feltételek IV. címe szerinti értelmezésben), az intézmény
IV. címben ismertetett, a szerződéses alkalmazottakra kiterjedő társadalombiztosítási rendszere, valamint az ilyen
alkalmazottak javadalmazására alkalmazandó súlyozások költsége,
— a magánjogi szerződések alapján foglalkoztatott külső alkalmazottakkal és kölcsönmunkaerővel kapcsolatos
kiadások (javadalmazás, biztosítás stb.),
— a technikai és igazgatási munkára vonatkozó alvállalkozói és kiegészítő segítségnyújtási szerződésekben, illetve a
szellemi szolgáltatások végzéséről szóló szerződésekben szereplő alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások,
— a Hivatalhoz kirendelt vagy ideiglenesen megbízott nemzeti köztisztviselők vagy más szakértők költsége, illetve a
tisztviselőknek nemzeti közszolgálatokhoz vagy nemzetközi szervezetekhez való kirendeléséből adódó további
kiadások,
— a díjazás pénzügyi év során végrehajtott naprakésszé tételének költsége.
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 6 763 000 EUR.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
A kinevezésre és a javadalmazásra, valamint egyéb pénzügyi feltételekre vonatkozó, a Bizottság által elfogadott
szabályok.
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).
A5 01 02 11

Egyéb igazgatási kiadások
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

214 000

2014. évi teljesítés

214 000

284 605,95
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BIZOTTSÁG
SZEMÉLYI JUTTATÁSOKAT KEZELŐ ÉS KIFIZETŐ HIVATAL

A5 01. ALCÍM — IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

A5 01 02

(folytatás)

A5 01 02 11

(folytatás)
Megjegyzések
Az előirányzat a következő kiadások fedezésére szolgál:
— utazási költségek, napidíjak és a felmerült további vagy rendkívüli kiadások, amelyek a személyzeti szabályzat
hatálya alá tartozó alkalmazottak, illetve a kirendelt nemzeti vagy nemzetközi szakértők vagy tisztviselők
kiküldetéseivel kapcsolatban merülnek fel,
— a Hivatalt hivatalosan képviselő személyeknél felmerült költségek megtérítése (a költségek megtérítésére nincs mód,
ha azok a Bizottság vagy más uniós intézmény alkalmazottaival szembeni reprezentációs kötelezettség teljesítésével
kapcsolatban merültek fel),
— a tanulmánycsoportokban és munkacsoportokban részt vevő szakértők utazási, napidíj jellegű és járulékos költségei,
valamint az ilyen találkozók megszervezésének a költségei, amennyiben azokat nem fedezi az intézmények
székhelyein vagy a külső irodákban működő meglévő infrastruktúra (a szakértők számára a visszatérítés a
Bizottság határozata alapján történik),
— a belső értekezletek során különleges alkalmakkor felszolgált üdítők és ételek költsége,
— különféle olyan konferenciákkal, kongresszusokkal és találkozókkal kapcsolatos kiadások, amelyeken a Hivatal részt
vesz, vagy amelyeket szervez,
— az olyan speciális tanulmányokra és konzultációkra fordított kiadások, amelyeket külső, magasan kvalifikált
szakértőknek (természetes vagy jogi személyeknek) adnak ki szerződéses munkában, ha a Hivatalban nem áll
rendelkezésre megfelelő alkalmazott, aki elkészíthetné az ilyen tanulmányokat, beleértve a már elkészült tanulmányok megvásárlását,
— az alkalmazottak készségeinek továbbfejlesztését, valamint a Hivatal teljesítményének és hatékonyságának fokozását
célzó képzéssel kapcsolatos kiadások:
— a képzési szükségletek meghatározására, a tanfolyamok megtervezésének, kialakításának és megtartásának
elvégzésére, illetve az eredmények kiértékelésére és figyelésére alkalmazott szakértők díjai,
— a különféle területeken – szervezési módszerek, vezetés, stratégia, minőség- és személyzeti menedzsment –
alkalmazott szaktanácsadók díjai,
— a külső képzésben való részvétel és a releváns szakmai szervezetekbe való belépés költségei,
— az ilyen tanfolyamok megszervezésének gyakorlati aspektusaival, valamint a helyiségek használatával és a közlekedéssel, illetve az élelmezés és elhelyezés költségeivel kapcsolatos kiadások a bentlakásos tanfolyamok résztvevői
számára,
— a publikációkkal és a tájékoztatással, a kapcsolódó internetes oldalakkal, illetve az oktatástechnikai berendezésekkel,
a távoktatási díjakkal és engedélyekkel, könyvekkel, sajtó- és multimédia-termékekkel kapcsolatos képzési kiadások,
— oktatási segédanyagok finanszírozása.
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A5 01. ALCÍM — IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

A5 01 02

(folytatás)

A5 01 02 11

(folytatás)
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
A kinevezésre és a javadalmazásra, valamint egyéb pénzügyi feltételekre vonatkozó, a Bizottság által jóváhagyott
szabályok.

A5 01 03

Ingatlanra fordított és járulékos kiadások
2016. évi előirányzatok

10 440 000

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

10 530 000

11 417 898,65

Megjegyzések
Az előirányzat a Hivatal épületeinek és a kapcsolódó kiadásoknak a fedezésére szolgál, beleértve különösen:
— az épületek megvásárlásával vagy lízingelésével, illetve az épületek építésével kapcsolatos költségeket,
— a bérleti díjat és földterület-bérleti díjat, a különféle adókat és a használatban lévő épületekre vagy épületrészekre
szóló vételi opciók lehívását, valamint konferenciatermek, raktárak, tároló helyiségek, archívumok, garázsok és
parkolóhelyek bérlését,
— a Hivatal által használt épületekre vagy épületrészekre fizetendő biztosítási díjakat,
— a víz-, gáz-, áram- és fűtési díjakat a Hivatal által használt épületek vagy épületrészek tekintetében,
— a helyiségek, felvonók, központi fűtés, légkondicionáló berendezések stb. karbantartási költségeit; a rendszeres
takarítási munkákból adódó kiadásokat, beleértve a karbantartási, mosási, mosatási és vegytisztítási termékek stb.
vásárlását is; valamint a festési, javítási munkákat és a karbantartó műhelyek által felhasznált ellátmányokat,
— a hulladék szelektív kezelésével, tárolásával és elszállításával kapcsolatos kiadásokat,
— az épületek felújítását, pl. a megosztások módosítását, a műszaki berendezések megváltoztatását és az egyéb
lakatosipari, villamossági, vízszerelési, festési, padlóburkolási stb. munkákat; illetve a szerelvények bekábelezésével
kapcsolatos változtatások és a szükséges berendezés költségét (a 300 000 EUR-t meghaladó összegre szóló
szerződések megújítása vagy megkötése előtt a kiadások racionalizálására való tekintettel a Hivatalnak konzultálnia
kell a többi intézménnyel a hasonló szerződésekkel kapcsolatban általuk elért feltételekről [ár, választott pénznem,
indexálás, időtartam, egyéb feltételek]),
— a személyek és a vagyontárgyak fizikai és anyagi biztonságával összefüggő kiadásokat, különösen az épületek
őrzésével, a biztonsági berendezések karbantartásával és a kisebb berendezési tételek beszerzésével kapcsolatban (a
300 000 EUR-t meghaladó összegre szóló szerződések megújítása vagy megkötése előtt a kiadások racionalizálására
való tekintettel a Hivatalnak konzultálnia kell a többi intézménnyel a hasonló szerződésekkel kapcsolatban általuk
elért feltételekről [ár, választott pénznem, indexálás, időtartam, egyéb feltételek]),
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BIZOTTSÁG
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A5 01. ALCÍM — IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

A5 01 03

(folytatás)
— az egyének munkahelyi egészségvédelmével és biztonságával, különösen a tűzvédelmi berendezések vásárlásával,
bérlésével és karbantartásával, a tűzoltó felszerelések cseréjével és kötelező ellenőrzésével összefüggő kiadásokat (a
300 000 EUR-t meghaladó összegre szóló szerződések megújítása vagy megkötése előtt a kiadások racionalizálására
való tekintettel a Hivatalnak konzultálnia kell a többi intézménnyel a hasonló szerződésekkel kapcsolatban általuk
elért feltételekről [ár, választott pénznem, indexálás, időtartam, egyéb feltételek]),
— a jogi, pénzügyi és műszaki szaktanácsadási díjakat az épületek megszerzését, bérlését vagy építését megelőzően,
— egyéb, az épületekkel összefüggő kiadásokat, különösen a több bérlő által használt épületek üzemeltetési költségeit,
a helyiségek felügyeletének költségeit és a közművek díjait (hulladék összegyűjtése stb.),
— a helyiségek fő felszerelési munkálataihoz kapcsolódó technikai segítségnyújtási díjakat,
— a műszaki berendezések és létesítmények vásárlását, bérlését vagy lízingjét, karbantartását, javítását, beszerelését és
felújítását,
— a berendezési tárgyak vásárlását, bérlését, karbantartását és javítását,
— járművek vásárlását, bérlését, karbantartását és javítását,
— a különféle típusú biztosításokat (különösen a felelősségi és a lopáskár elleni),
— a munkahelyi berendezésekkel kapcsolatos kiadásokat és különösen:
— az egyenruha-vásárlásokat (főként az emeleti kézbesítők, a gépkocsivezetők, illetve az éttermi és a büfészemélyzet számára),
— a munkaruhák vásárlását és tisztítását a műhelyek alkalmazottai és az olyan alkalmazottak számára, akiknek
munkavégzéskor a rossz vagy hideg idő, a szokásosnál nagyobb igénybevétel és szennyezés miatt
védőfelszerelésben kell dolgozniuk,
— olyan berendezések vásárlását vagy megtérítését, amelyek a 89/391/EGK és a 90/270/EGK irányelv értelmében
válhatnak szükségessé,
— a főosztályok költözését és átszervezését, valamint a berendezések, berendezési tárgyak és irodaszerek mozgatását (a
szállítmányok átvételét, tárolását, átadását),
— az épületek távközléssel való ellátásához szükséges kiadásokat, nevezetesen a telefonközpontok és -elosztók, audio-,
videokonferencia-, interfon- és mobiltelefon-rendszerek vásárlását, bérlését, beszerelését és karbantartását, valamint
az adathálózatokkal kapcsolatos ráfordításokat (berendezés és karbantartás) és a kapcsolódó szolgáltatásokat
(üzemeltetés, technikai segítség, dokumentáció, be- és leszerelés),
— a számítógépek, terminálok, miniszámítógépek, perifériák, csatlakozó készülékek és a szükséges szoftver vásárlását,
bérlését vagy lízingelését és karbantartását,
— a nyomtatott formában lévő információk reprodukálásához szükséges berendezések vásárlását, bérlését vagy
lízingelését és karbantartását, pl. nyomtatók, faxkészülékek, fénymásológépek, szkennerek és mikrofilmmásolók,
— írógépek és szövegszerkesztők, illetve bármely más elektronikus irodagép vásárlását, bérlését vagy lízingelését,
— az ilyen berendezés beszerelését, konfigurálását, karbantartását, vizsgálatait, dokumentálását és a hozzá szükséges
anyagokat,
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BIZOTTSÁG
SZEMÉLYI JUTTATÁSOKAT KEZELŐ ÉS KIFIZETŐ HIVATAL

A5 01. ALCÍM — IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

A5 01 03

(folytatás)
— a papír, borítékok, irodaszerek és nyomdai kellékanyagok vásárlásának költségét, illetve a külső szolgáltatók által
végzett egyes nyomdai munkákat,
— a postai és futárszolgálatoknak, a légi úton, tengeren vagy vasúton küldött postai és más csomagok kézbesítésének,
valamint a Hivatal belső postaszolgálatának díjait,
— az előfizetési díjakat és a kábel- vagy rádió-összeköttetéseket (vezetékes és mobiltelefonok, televízió, telekonferencia
és videokonferencia), az adatátviteli hálózatokra, telematikai szolgáltatásokra stb. fordított kiadásokat és a telefonkönyvek vásárlását,
— az épületek közötti telefonos és számítógépes összeköttetéseket, valamint a Közösség hivatalainak telephelyei közötti
nemzetközi átviteli vonalakat,
— a műszaki és logisztikai támogatást, a számítógépes hardverrel és szoftverrel kapcsolatos képzést és általános
tevékenységeket, az általános számítástechnikai képzéseket, nyomtatott és elektronikus formájú technikai dokumentációra szóló előfizetéseket stb.; a külső üzemeltető személyzetet, a hivatali szolgáltatásokat, a nemzetközi
szervezetek tagsági díjait stb., a számítástechnikai hardverekkel és szoftverekkel kapcsolatos biztonsággal és
minőségbiztosítással foglalkozó tanulmányokat, illetve a felhasználási, karbantartási és szoftverfejlesztési költségeket, valamint a számítógépes projektek megvalósítását,
— egyéb, fentebb külön nem meghatározott működési kiadásokat.
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 1 356 000 EUR.
Jogalap
A munkavállalók munkahelyi egészségvédelmének és biztonságának javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről
szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv (HL L 183., 1989.6.29., 1. o.).
A képernyő előtt végzett munka biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről szóló, 1990. május 29-i 90/
270/EGK tanácsi irányelv (ötödik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében) (HL L
156., 1990.6.21., 14. o.).
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

A5 01 50

Személyzeti politika és igazgatás
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat a következő kiadások fedezésére szolgál:
— a Hivatal hozzájárulása a szabadidőközponthoz, más kulturális és sporttevékenységekhez, valamint a különböző
nemzetiségű alkalmazottak közötti társadalmi érintkezés előmozdítását célzó kezdeményezésekhez,
— a Hivatal hozzájárulása a gyermekfelügyeleti központ és más gyermekellátó létesítmények költségeihez,
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BIZOTTSÁG
SZEMÉLYI JUTTATÁSOKAT KEZELŐ ÉS KIFIZETŐ HIVATAL

A5 01. ALCÍM — IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

A5 01 50

(folytatás)
— a fogyatékkal élők segítésével kapcsolatos politika részeként a következő kategóriákhoz tartozó személyekkel
kapcsolatos kiadások:
— aktív állományban foglalkoztatott tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak,
— aktív állományban foglalkoztatott tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak házastársai,
— a személyzeti szabályzat értelmében eltartott valamennyi gyermek.
Fedezi – a költségvetésbe bevezetett összeg korlátain belül, és a lakóhely vagy a származás szerinti országban járó
nemzeti jogosultságok kérvényezését követően – a kellően indokolt, szükségesnek elismert és a fogyatékkal
kapcsolatban felmerült nem orvosi kiadásokat.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

A5 01 51

Infrastrukturális politika és igazgatás
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat a következő kiadások fedezésére szolgál:
— éttermek, kávézók és üzemi étkezdék szokásos működtetési és átalakítási költségei,
— a Hivatal által viselendő, illetve harmadik személlyel szembeni felelősségből adódó károk, és bizonyos olyan
esetekkel kapcsolatos kiadások, amikor – méltányossági megfontolásokból – kártérítést kell fizetni, anélkül, hogy
jogi követelés származna abból.

A5 01 60

Dokumentációs és könyvtári költségek
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat a Bizottság intranetoldalának (My IntraComm) elkészítésével és fejlesztésével kapcsolatos kiadások; az
adatszolgáltatások megtekintéséhez szükséges előfizetések, a kötési és egyéb, a szakkönyvek és folyóiratok
megőrzésével, az újságok, szakfolyóiratok előfizetésével kapcsolatos kiadások, valamint a Hivatal tevékenységeivel
kapcsolatos kiadványok és műszaki munkák megvásárlásának fedezésére szolgál.
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A5 10. ALCÍM — TARTALÉKOK

A5 10 01

Előzetes előirányzatok
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Az ebben a jogcímcsoportban szereplő előirányzatok előzetes jellegűek, és a költségvetési rendeletben meghatározott
eljárásnak megfelelően csak a többi költségvetési sorba való átcsoportosításuk után használhatóak fel.
Jogalap
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).
A5 10 02

Rendkívüli tartalékalap
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—
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BEVÉTELEK
4. CÍM
EGYÉB UNIÓS ADÓK, ILLETÉKEK ÉS DÍJAK
4 0. ALCÍM — LEVONÁSOK A JAVADALMAZÁSOKBÓL
4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

2 463 467,64

% 2014–2016

4 0. ALCÍM
400

A tisztviselők és egyéb alkalmazottak illetményéből, béréből és
juttatásaiból levont adóból származó bevételek

2 604 000

2 417 000

403

Az aktív foglalkoztatásban álló tisztviselők és egyéb alkalmazottak illetményéből levont adóelőlegből származó bevételek

p.m.

p.m.

404

Az aktív foglalkoztatásban álló tisztviselők és egyéb alkalmazottak illetményéből levont különleges illetékből és szolidaritási adóból származó bevételek

443 000

440 000

669 692,85

151,17

4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

3 047 000

2 857 000

3 133 936,64

102,85

4 724 000

4 694 000

3 645 958,05

77,18

4 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

4 724 000

4 694 000

3 645 958,05

77,18

4. cím – Összesen

7 771 000

7 551 000

6 779 894,69

87,25

94,60

776,15

4 1. ALCÍM
410

A munkaerő által a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékok
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BRÜSSZELI INFRASTRUKTURÁLIS ÉS LOGISZTIKAI HIVATAL

4. CÍM
EGYÉB UNIÓS ADÓK, ILLETÉKEK ÉS DÍJAK

4 0. ALCÍM — LEVONÁSOK A JAVADALMAZÁSOKBÓL

400

A tisztviselők és egyéb alkalmazottak illetményéből, béréből és juttatásaiból levont adóból származó bevételek
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

2 604 000

2014. évi költségvetési év

2 417 000

2 463 467,64

Megjegyzések
Ez a bevétel magában foglalja a tisztviselők és egyéb alkalmazottak illetményét, bérét és juttatásait terhelő, a Hivatal
alkalmazottainak illetményéből havonta levont adókból származó összes bevételt.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
Az Európai Közösségeket illető adók alkalmazása feltételeinek és eljárásának megállapításáról szóló, 1968. február 29-i
260/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 56., 1968.3.4., 8. o.).
Jogi hivatkozások
Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv és különösen annak 12. cikke.
403

Az aktív foglalkoztatásban álló tisztviselők és egyéb alkalmazottak illetményéből levont adóelőlegből származó
bevételek
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

776,15

Megjegyzések
Ez a bevétel magában foglalja az aktív foglalkoztatásban lévő tisztviselők és egyéb alkalmazottak javadalmazását terhelő,
a Hivatal alkalmazottainak illetményéből havonta levont ideiglenes hozzájárulásból származó összes bevételt.
Jogalap
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen a 2003. december 15-ig hatályban lévő
változat 66a. cikke.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
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BIZOTTSÁG
BRÜSSZELI INFRASTRUKTURÁLIS ÉS LOGISZTIKAI HIVATAL

4 0. ALCÍM — LEVONÁSOK A JAVADALMAZÁSOKBÓL (folytatás)

404

Az aktív foglalkoztatásban álló tisztviselők és egyéb alkalmazottak illetményéből levont különleges illetékből és
szolidaritási adóból származó bevételek
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

443 000

2014. évi költségvetési év

440 000

669 692,85

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 66a. cikke.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK

410

A munkaerő által a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékok
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

4 724 000

4 694 000

2014. évi költségvetési év

3 645 958,05

Megjegyzések
Ez a bevétel tartalmazza az összes, a Hivatal alkalmazottainak illetményéből a személyzeti szabályzat 83. cikkének (2)
bekezdésével összhangban havonta levont és a nyugdíjrendszer finanszírozására felhasznált járulékokat.
Jogi hivatkozások
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
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6. CÍM
HOZZÁJÁRULÁSOK UNIÓS PROGRAMOKHOZ, KIADÁSOK VISSZAFIZETÉSE ÉS BEVÉTELEK
6 6. ALCÍM — EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

0,—

6 6 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

6 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

MINDÖSSZESEN

7 771 000

7 551 000

Megnevezés

2014. évi költségvetési év

% 2014–2016

6 6. ALCÍM
660

Egyéb hozzájárulások és visszatérítések

6600

Egyéb címzett hozzájárulások és visszatérítések

6 779 894,69

87,25

2016.2.24.
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6. CÍM
HOZZÁJÁRULÁSOK UNIÓS PROGRAMOKHOZ, KIADÁSOK VISSZAFIZETÉSE ÉS BEVÉTELEK

6 6. ALCÍM — EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

660

Egyéb hozzájárulások és visszatérítések

6600

Egyéb címzett hozzájárulások és visszatérítések
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban ez a jogcím szolgál a 6. cím egyéb részei alatt nem szereplő bevételek
nyilvántartására, amelyekből további előirányzatokat bocsátanak rendelkezésre olyan kiadások finanszírozására,
amelyekhez ezt a címzett bevételt hozzárendelték.
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BIZOTTSÁG
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KIADÁSOK
Az előirányzatok (2016 és 2015) és az egyenleg (2014) általános összegzése
Cím
Alcím

2016. évi előirányzatok

Megnevezés

A6

BRÜSSZELI INFRASTRUKTURÁLIS ÉS LOGISZTIKAI
HIVATAL

A6 01

IGAZGATÁSI KIADÁSOK

A6 10

TARTALÉKOK

68 440 000
p.m.
A6. cím – Összesen

68 440 000

2015. évi előirányzatok

68 528 000
p.m.
68 528 000

2014. évi teljesítés

75 531 209,13
0,—
75 531 209,13
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BIZOTTSÁG
BRÜSSZELI INFRASTRUKTURÁLIS ÉS LOGISZTIKAI HIVATAL

A6. CÍM
BRÜSSZELI INFRASTRUKTURÁLIS ÉS LOGISZTIKAI HIVATAL
A6 01. ALCÍM — IGAZGATÁSI KIADÁSOK
A6 10. ALCÍM — TARTALÉKOK
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi
előirányzatok

Megnevezés

2015. évi
előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

A6 01. ALCÍM
A6 01 01

Tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos
kiadások
Nem differenciált előirányzatok

A6 01 02

31 723 000

32 225 000

30 954 630,02

97,58

Nem differenciált előirányzatok

24 065 000

23 463 000

30 702 421,12

127,58

Nem differenciált előirányzatok

435 000

435 000

429 931,32

98,83

A6 01 02. jogcímcsoport – Összesen

24 500 000

23 898 000

31 132 352,44

127,07

12 217 000

12 405 000

13 444 226,67

110,05

Külső munkatársak és egyéb igazgatási kiadások

A6 01 02 01 Külső munkatársak

A6 01 02 11 Egyéb igazgatási kiadások

A6 01 03

Ingatlanra fordított és járulékos kiadások
Nem differenciált előirányzatok

A6 01 50

Személyzeti politika és igazgatás
Nem differenciált előirányzatok

A6 01 51

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

Infrastrukturális politika és igazgatás
Nem differenciált előirányzatok

A6 01 60

p.m.

Dokumentációs és könyvtári költségek
Nem differenciált előirányzatok
A6 01. ALCÍM – ÖSSZESEN

68 440 000

68 528 000

75 531 209,13

110,36

A6 10. ALCÍM
A6 10 01

A6 10 02

Előzetes előirányzatok
Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

0,—

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

0,—

A6 10. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

Rendkívüli tartalékalap

A6. cím – Összesen

68 440 000

68 528 000

75 531 209,13

110,36
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BIZOTTSÁG
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A6. CÍM
BRÜSSZELI INFRASTRUKTURÁLIS ÉS LOGISZTIKAI HIVATAL

A6 01. ALCÍM — IGAZGATÁSI KIADÁSOK

A6 01 01

Tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

31 723 000

2014. évi teljesítés

32 225 000

30 954 630,02

Megjegyzések
Az előirányzat a létszámtervben szereplő tisztséget betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak esetében a
következők fedezésére szolgál:
— illetmények, juttatások és az illetményekhez kapcsolódó kifizetések,
— baleset- és betegségbiztosítás és egyéb társadalombiztosítási díjak,
— munkanélküliségi biztosítás és a nyugdíjjogosultságok megszerzésével és megtartásával kapcsolatos befizetések a
származási országban az ideiglenes alkalmazottak számára,
— különféle juttatások,
— a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak díjazásánál alkalmazott súlyozás költsége és az olyan díjazásra alkalmazott
súlyozás költsége, amelyet az alkalmazási hely szerinti országtól eltérő országba utalnak át,
— a tisztviselőknek és az ideiglenes alkalmazottaknak (beleértve családtagjaikat) járó utazási költségek a szolgálat
megkezdése, az intézmény elhagyása vagy más alkalmazási helyre való távozás kapcsán,
— az olyan tisztviselőknek járó beilleszkedési és letelepedési juttatások, akiknek meg kell változtatniuk lakóhelyüket
szolgálatuk megkezdésekor, új alkalmazási helyre való távozáskor, illetve akkor, amikor a szolgálatból véglegesen
kilépnek, és máshol telepednek le,
— az olyan tisztviselőket megillető költözési költségek, akiknek meg kell változtatniuk lakóhelyüket szolgálatuk
megkezdésekor, új alkalmazási helyre való távozáskor, illetve akkor, amikor a szolgálatból véglegesen kilépnek, és
máshol telepednek le,
— a díjazás pénzügyi év során végrehajtott naprakésszé tételének költsége.
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 800 000 EUR.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).
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BIZOTTSÁG
BRÜSSZELI INFRASTRUKTURÁLIS ÉS LOGISZTIKAI HIVATAL

A6 01. ALCÍM — IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

A6 01 02

Külső munkatársak és egyéb igazgatási kiadások

A6 01 02 01

Külső munkatársak
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

24 065 000

2014. évi teljesítés

23 463 000

30 702 421,12

Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbi kiadások fedezésére szolgál:
— a szerződéses alkalmazottak díjazása (ugyanezen alkalmazási feltételek IV. címe szerinti értelmezésben), az
intézmény a IV. címben ismertetett, a szerződéses alkalmazottakra kiterjedő társadalombiztosítási rendszere,
valamint az ilyen alkalmazottak díjazására alkalmazandó súlyozások költsége,
— a magánjogi szerződések alapján foglalkoztatott külső alkalmazottakkal és kölcsönmunkaerővel kapcsolatos
kiadások (díjazás, biztosítás stb.),
— a technikai és igazgatási munkára vonatkozó alvállalkozói, illetve a szellemi szolgáltatások végzéséről szóló
szerződésekben szereplő alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások,
— a Hivatalhoz kirendelt vagy ideiglenesen megbízott nemzeti köztisztviselők vagy más szakértők költsége, illetve a
tisztviselőknek nemzeti közszolgálatokhoz vagy nemzetközi szervezetekhez való kirendeléséből adódó további
kiadások,
— a díjazás pénzügyi év során végrehajtott naprakésszé tételének költsége.
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 7 000 000 EUR.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
A kinevezésre és a díjazásra, valamint egyéb pénzügyi feltételekre vonatkozó, a Bizottság által jóváhagyott szabályok.
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).
A6 01 02 11

Egyéb igazgatási kiadások
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

435 000

2014. évi teljesítés

435 000

429 931,32
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BIZOTTSÁG
BRÜSSZELI INFRASTRUKTURÁLIS ÉS LOGISZTIKAI HIVATAL

A6 01. ALCÍM — IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

A6 01 02

(folytatás)

A6 01 02 11

(folytatás)

Megjegyzések
Az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— utazási költségek, napidíjak és a felmerült további vagy rendkívüli kiadások, amelyek a személyzeti szabályzat
hatálya alá tartozó alkalmazottak, illetve a kirendelt nemzeti vagy nemzetközi szakértők vagy tisztviselők
kiküldetéseivel kapcsolatban merülnek fel,
— a Hivatalt hivatalosan képviselő személyeknél felmerült költségek megtérítése (a költségek megtérítésére nincs mód,
ha azok a Bizottság vagy más uniós intézmény alkalmazottaival szembeni reprezentációs kötelezettség teljesítésével
kapcsolatban merültek fel),
— a tanulmánycsoportokban és munkacsoportokban részt vevő szakértők utazási, napidíj jellegű és járulékos költségei,
valamint az ilyen találkozók megszervezésének a költségei, amennyiben azokat nem fedezi az intézmények
székhelyein vagy a külső irodákban működő meglévő infrastruktúra (a szakértők számára a visszatérítés a
Bizottság határozata alapján történik),
— a belső értekezletek során különleges alkalmakkor felszolgált üdítők és ételek költsége,
— különféle olyan konferenciákkal, kongresszusokkal és találkozókkal kapcsolatos kiadások, amelyeken a Hivatal részt
vesz,
— az olyan speciális tanulmányokra és konzultációkra fordított kiadások, amelyeket külső, magasan kvalifikált
szakértőknek (természetes vagy jogi személyeknek) adnak ki szerződéses munkában, ha a Hivatalban nem áll
rendelkezésre megfelelő alkalmazott, aki elkészíthetné az ilyen tanulmányokat,
— az alkalmazottak készségeinek továbbfejlesztése, valamint a Hivatal teljesítményének és hatékonyságának fokozását
célzó képzéssel kapcsolatos kiadások:
— a képzési szükségletek meghatározására, a tanfolyamok megtervezésének, kialakításának és megtartásának
elvégzésére, illetve az eredmények kiértékelésére és figyelésére alkalmazott szakértők díjai,
— a különféle területeken – szervezési módszerek, vezetés, stratégia, minőség- és személyzeti menedzsment –
alkalmazott szaktanácsadók díjai,
— a külső képzésben való részvétel és a releváns szakmai szervezetekbe való belépés költségei,
— az ilyen tanfolyamok megszervezésének gyakorlati aspektusaival, valamint a helyiségek használatával és a közlekedéssel, illetve az élelmezés és elhelyezés költségeivel kapcsolatos kiadások a bentlakásos tanfolyamok résztvevői
számára,
— a publikációkkal és a tájékoztatással, a kapcsolódó internetes oldalakkal, illetve az oktatástechnikai berendezésekkel,
a távoktatási díjakkal és engedélyekkel, könyvekkel, sajtó- és multimédia-termékekkel kapcsolatos képzési kiadások,
— oktatási segédanyagok finanszírozása.
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BIZOTTSÁG
BRÜSSZELI INFRASTRUKTURÁLIS ÉS LOGISZTIKAI HIVATAL

A6 01. ALCÍM — IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

A6 01 02

(folytatás)

A6 01 02 11

(folytatás)

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
A kinevezésre és a díjazásra, valamint egyéb pénzügyi feltételekre vonatkozó, a Bizottság által jóváhagyott szabályok.
A6 01 03

Ingatlanra fordított és járulékos kiadások
2016. évi előirányzatok

12 217 000

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

12 405 000

13 444 226,67

Megjegyzések
Ez az előirányzat a Hivatal épületeinek és a kapcsolódó kiadásoknak a fedezésére szolgál, beleértve különösen az
alábbiakat:
— az épületek megvásárlásával vagy lízingelésével, illetve az épületek építésével kapcsolatos költségek,
— a bérleti és földterület-bérleti díjak, illetve a konferenciatermek, tárolóhelyiségek, garázsok és parkolóhelyek bérlete,
— a Hivatal által használt épületekre vagy épületrészekre fizetendő biztosítási díjak,
— a víz-, gáz-, áram- és fűtési díjak a Hivatal által használt épületek vagy épületrészek tekintetében,
— a helyiségek, felvonók, központi fűtés, légkondicionáló berendezések stb. karbantartási költségei; a rendszeres
takarítási munkákból adódó kiadások, beleértve a karbantartási, mosási, mosatási és vegytisztítási termékek stb.
vásárlását is; valamint a festési, javítási munkák és a karbantartó műhelyek által felhasznált ellátmányok,
— a hulladék szelektív kezelésével, tárolásával és elszállításával kapcsolatos kiadások,
— az épületek felújítása, pl. a megosztások módosítása, a műszaki berendezések megváltoztatása és az egyéb
lakatosipari, villamossági, vízszerelési, festési, padlóburkolási stb. munkák; illetve a szerelvények bekábelezésével
kapcsolatos változtatások és a szükséges berendezés költsége (a 300 000 EUR-t meghaladó összegre szóló
szerződések megújítása vagy megkötése előtt, a kiadások racionalizálására való tekintettel a Hivatalnak konzultálnia
kell a többi intézménnyel a hasonló szerződésekkel kapcsolatban általuk elért feltételekről [ár, választott pénznem,
indexálás, időtartam, egyéb feltételek]),
— a személyek és a vagyontárgyak fizikai és anyagi biztonságával összefüggő kiadások, különösen az épületek
őrzésével, a biztonsági berendezések karbantartásával és a kisebb berendezési tételek beszerzésével kapcsolatban (a
300 000 EUR-t meghaladó összegre szóló szerződések megújítása vagy megkötése előtt, a kiadások racionalizálására való tekintettel a Hivatalnak konzultálnia kell a többi intézménnyel a hasonló szerződésekkel kapcsolatban
általuk elért feltételekről [ár, választott pénznem, indexálás, időtartam, egyéb feltételek]),
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BIZOTTSÁG
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A6 01. ALCÍM — IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

A6 01 03

(folytatás)
— az egyének munkahelyi egészségvédelmével és biztonságával, különösen a tűzvédelmi berendezések vásárlásával,
bérlésével és karbantartásával, a tűzoltó felszerelések cseréjével és kötelező ellenőrzésével összefüggő kiadások (a
300 000 EUR-t meghaladó összegre szóló szerződések megújítása vagy megkötése előtt, a kiadások racionalizálására való tekintettel a Hivatalnak konzultálnia kell a többi intézménnyel a hasonló szerződésekkel kapcsolatban
általuk elért feltételekről [ár, választott pénznem, indexálás, időtartam, egyéb feltételek]),
— a jogi, pénzügyi és műszaki szaktanácsadási díjak az épületek megszerzését, bérlését vagy építését megelőzően,
— egyéb, az épületekkel összefüggő kiadások, különösen a több bérlő által használt épületek üzemeltetési költségei, a
helyiségek felügyeletének költségei és a közművek díjai (hulladék összegyűjtése stb.),
— a helyiségek fő felszerelési munkálataihoz kapcsolódó technikai segítségnyújtási díjak,
— a műszaki berendezések és létesítmények vásárlása, bérlése vagy lízingje, karbantartása, javítása, beszerelése és
felújítása,
— a berendezési tárgyak vásárlása, bérlése, karbantartása és javítása,
— járművek vásárlása, bérlése, karbantartása és javítása,
— különféle típusú biztosítások,
— a munkahelyi berendezésekkel kapcsolatos kiadások és különösen:
— az egyenruha-vásárlások (főként az emeleti kézbesítők, a gépkocsivezetők, illetve az éttermi és a büfészemélyzet
számára),
— a munkaruhák vásárlása és tisztítása a műhelyek alkalmazottai és az olyan alkalmazottak számára, akiknek
munkavégzéskor a rossz vagy hideg idő, a szokásosnál nagyobb igénybevétel és szennyezés miatt
védőfelszerelésben kell dolgozniuk,
— olyan berendezések vásárlása vagy megtérítése, amelyek a 89/391/EGK és a 90/270/EGK irányelv értelmében
válhatnak szükségessé,
— a főosztályok költözése és átszervezése, valamint a berendezések, berendezési tárgyak és irodaszerek mozgatása (a
szállítmányok átvétele, tárolása, kézbesítése),
— az épületek távközléssel való ellátásához szükséges kiadások, nevezetesen a telefonközpontok és -elosztók, audio-,
videokonferencia-, interfon- és mobiltelefon-rendszerek vásárlása, bérlése, beszerelése és karbantartása, valamint az
adathálózatokkal kapcsolatos ráfordítások (berendezés és karbantartás) és a kapcsolódó szolgáltatások (üzemeltetés,
technikai segítség, dokumentáció, be- és leszerelés),
— a számítógépek, terminálok, miniszámítógépek, perifériák, csatlakozó készülékek és a szükséges szoftver vásárlása,
bérlése vagy lízingelése és karbantartása,
— a nyomtatott formában lévő információk reprodukálásához szükséges berendezések vásárlása, bérlése vagy
lízingelése és karbantartása, pl. nyomtatók, faxkészülékek, fénymásológépek, szkennerek és mikrofilmmásolók,
— írógépek és szövegszerkesztők, illetve bármely más elektronikus irodagép vásárlása, bérlése vagy lízingelése,
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A6 01. ALCÍM — IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

A6 01 03

(folytatás)
— az ilyen berendezés beszerelése, konfigurálása, karbantartása, vizsgálatai, dokumentálása és a hozzá szükséges
anyagok,
— a papír, borítékok, irodaszerek és nyomdai kellékanyagok vásárlásának költsége, illetve a külső szolgáltatók által
végzett egyes nyomdai munkák,
— a postai és futárszolgálatoknak, a légi úton, tengeren vagy vasúton küldött postai és más csomagok kézbesítésének,
valamint a Hivatal belső postaszolgálatának a díjai,
— az előfizetési díjak és a kábel- vagy rádió-összeköttetések (vezetékes és mobiltelefonok, televízió, telekonferencia és
videokonferencia), az adatátviteli hálózatokra, telematikai szolgáltatásokra stb. fordított kiadások és a telefonkönyvek vásárlása,
— az épületek közötti telefonos és számítógépes összeköttetések, valamint a Közösség hivatalainak telephelyei közötti
nemzetközi átviteli vonalak létesítésének költsége,
— a műszaki és logisztikai támogatás a számítógépes hardverrel és szoftverrel kapcsolatos képzés és általános
tevékenységek, az általános számítástechnikai képzések, nyomtatott és elektronikus formájú technikai dokumentációra szóló előfizetések stb.; a külső üzemeltető személyzet, a hivatali szolgáltatások, a nemzetközi szervezetek
tagsági díjai stb., a számítástechnikai hardverekkel és szoftverekkel kapcsolatos biztonsággal és minőségbiztosítással
foglalkozó tanulmányok, illetve a felhasználási, karbantartási és szoftverfejlesztési költségek, valamint a számítógépes projektek megvalósítása,
— egyéb, fentebb külön nem meghatározott működési kiadások.
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 685 000 EUR.
Jogalap
A munkavállalók munkahelyi egészségvédelmének és biztonságának javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről
szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv (HL L 183., 1989.6.29., 1. o.).
A képernyő előtt végzett munka biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről szóló, 1990. május 29-i 90/
270/EGK tanács irányelv (ötödik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében) (HL L
156., 1990.6.21., 14. o.).
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

A6 01 50

Személyzeti politika és igazgatás
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Az előirányzat a következő kiadások fedezésére szolgál:
— a Hivatal hozzájárulása a szabadidőközponthoz, más kulturális és sporttevékenységekhez, valamint a különböző
nemzetiségű alkalmazottak közötti társadalmi érintkezés előmozdítását célzó kezdeményezésekhez,

L 48/1880
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BIZOTTSÁG
BRÜSSZELI INFRASTRUKTURÁLIS ÉS LOGISZTIKAI HIVATAL

A6 01. ALCÍM — IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

A6 01 50

(folytatás)
— a Hivatal hozzájárulása a gyermekfelügyeleti központ és más gyermekellátó létesítmények költségeihez,
— a fogyatékkal élők segítésével kapcsolatos politika részeként a következő kategóriákhoz tartozó személyekkel
kapcsolatos kiadások:
— aktív foglalkoztatásban lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak,
— aktív foglalkoztatásban lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak házastársai,
— a személyzeti szabályzat értelmében eltartott valamennyi gyermek.
Fedezi – a költségvetésbe bevezetett összeg korlátain belül, és a lakóhely vagy a származás szerinti országban járó
nemzeti jogosultságok megkérvényezését követően – a kellően indokolt, szükségesnek elismert és a fogyatékkal
kapcsolatban felmerült nem orvosi kiadásokat.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

A6 01 51

Infrastrukturális politika és igazgatás
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a következő kiadások fedezésére szolgál:
— éttermek, kávézók és üzemi étkezdék szokásos működtetési és átalakítási költségei,
— a Hivatal által viselendő, illetve harmadik személlyel szembeni felelősségből adódó károk és bizonyos olyan
esetekkel kapcsolatos kiadások, amikor – méltányossági megfontolásokból – kártérítést kell fizetni, anélkül, hogy
jogi követelés származna abból.
A6 01 60

Dokumentációs és könyvtári költségek
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a Bizottság intranetoldalának (a My IntraCommnak) az elkészítésével és fejlesztésével, a belső kiadású,
havonta megjelenő Commission en direct elkészítésével kapcsolatos kiadások; az adatszolgáltatások megtekintéséhez
szükséges előfizetések, a kötési és egyéb, a könyvek és kiadványok megőrzésével; az újságok, szakfolyóiratok, hivatalos
közlönyök, parlamenti anyagok, külkereskedelmi statisztikák, hírügynökségi jelentések és más szakkiadványok
előfizetésével kapcsolatos kiadások, valamint a Hivatal tevékenységeivel kapcsolatos kiadványok és műszaki munkák
megvásárlásának fedezésére szolgál.

2016.2.24.

HU

L 48/1881

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
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A6 10. ALCÍM — TARTALÉKOK

A6 10 01

Előzetes előirányzatok
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Az ebben a jogcímcsoportban szereplő előirányzatok előzetes jellegűek, és a költségvetési rendeletnek megfelelően csak
más költségvetési tételekhez való átcsoportosításuk után használhatóak fel.
Jogalap
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).
A6 10 02

Rendkívüli tartalékalap
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—
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BEVÉTELEK
4. CÍM
EGYÉB UNIÓS ADÓK, ILLETÉKEK ÉS DÍJAK
4 0. ALCÍM — LEVONÁSOK A JAVADALMAZÁSOKBÓL
4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

873 000

843 000

842 878,29

% 2014–2016

4 0. ALCÍM
400

A tisztviselők és egyéb alkalmazottak illetményéből, béréből és
juttatásaiból levont adóból származó bevételek

403

Az aktív foglalkoztatásban álló tisztviselők és egyéb alkalmazottak illetményéből levont adóelőlegből származó bevételek

404

Az aktív foglalkoztatásban álló tisztviselők és egyéb alkalmazottak illetményéből levont különleges illetékből és szolidaritási adóból származó bevételek

153 000

153 000

218 610,43

142,88

4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 026 000

996 000

1 061 807,19

103,49

1 446 000

1 446 000

1 134 460,86

78,46

4 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 446 000

1 446 000

1 134 460,86

78,46

4. cím – Összesen

2 472 000

2 442 000

2 196 268,05

88,85

p.m.

p.m.

96,55

318,47

4 1. ALCÍM
410

A személyzet által a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékok
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4. CÍM
EGYÉB UNIÓS ADÓK, ILLETÉKEK ÉS DÍJAK

4 0. ALCÍM — LEVONÁSOK A JAVADALMAZÁSOKBÓL

400

A tisztviselők és egyéb alkalmazottak illetményéből, béréből és juttatásaiból levont adóból származó bevételek
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

873 000

2014. évi költségvetési év

843 000

842 878,29

Megjegyzések
Ez a bevétel magában foglalja a tisztviselők és egyéb alkalmazottak illetményét, bérét és juttatásait terhelő, a Hivatal
alkalmazottainak illetményéből havonta levont adókból származó összes bevételt.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
Az Európai Közösségeket illető adók alkalmazása feltételeinek és eljárásának megállapításáról szóló, 1968. február 29-i
260/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 56., 1968.3.4., 8. o.).
Jogi hivatkozások
Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv és különösen annak 12. cikke.
403

Az aktív foglalkoztatásban álló tisztviselők és egyéb alkalmazottak illetményéből levont adóelőlegből származó
bevételek
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

318,47

Megjegyzések
Ez a bevétel magában foglalja az aktív foglalkoztatásban lévő tisztviselők és egyéb alkalmazottak javadalmazását terhelő
ideiglenes járulékból származó, a Hivatal alkalmazottainak illetményéből havonta levont összes bevételt.
Jogalap
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen a 2003. december 15-ig hatályban lévő
változat 66a. cikke.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
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4 0. ALCÍM — LEVONÁSOK A JAVADALMAZÁSOKBÓL (folytatás)

404

Az aktív foglalkoztatásban álló tisztviselők és egyéb alkalmazottak illetményéből levont különleges illetékből és
szolidaritási adóból származó bevételek
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

153 000

2014. évi költségvetési év

153 000

218 610,43

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 66a. cikke.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK

410

A személyzet által a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékok
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

1 446 000

1 446 000

2014. évi költségvetési év

1 134 460,86

Megjegyzések
Ez a bevétel tartalmazza az összes, a Hivatal alkalmazottainak illetményéből a személyzeti szabályzat 83. cikke (2)
bekezdésével összhangban havonta levont és a nyugdíjprogram finanszírozására felhasznált járulékokat.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
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6. CÍM
HOZZÁJÁRULÁSOK UNIÓS PROGRAMOKHOZ, KIADÁSOK VISSZAFIZETÉSE ÉS BEVÉTELEK
6 6. ALCÍM — EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

0,—

6 6 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

6 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

MINDÖSSZESEN

2 472 000

2 442 000

Megnevezés

2014. évi költségvetési év

% 2014–2016

6 6. ALCÍM
660

Egyéb hozzájárulások és visszatérítések

6600

Egyéb címzett hozzájárulások és visszatérítések

2 196 268,05

88,85

2016.2.24.
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BIZOTTSÁG
LUXEMBOURGI INFRASTRUKTURÁLIS ÉS LOGISZTIKAI HIVATAL

6. CÍM
HOZZÁJÁRULÁSOK UNIÓS PROGRAMOKHOZ, KIADÁSOK VISSZAFIZETÉSE ÉS BEVÉTELEK

6 6. ALCÍM — EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

660

Egyéb hozzájárulások és visszatérítések

6600

Egyéb címzett hozzájárulások és visszatérítések
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a jogcím szolgál a 6. cím egyéb részei alatt nem előirányzott bevételek
kimutatására, amelyeket további előirányzatok létrehozására használnak olyan költségek finanszírozásához, melyek
tekintetében ezek a bevételek címzettek.
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KIADÁSOK
Az előirányzatok (2016 és 2015) és az egyenleg (2014) általános összegzése
Cím
Alcím

2016. évi előirányzatok

Megnevezés

A7

LUXEMBOURGI INFRASTRUKTURÁLIS ÉS
LOGISZTIKAI HIVATAL

A7 01

IGAZGATÁSI KIADÁSOK

A7 10

TARTALÉKOK

23 658 000
p.m.
A7. cím – Összesen

23 658 000

2015. évi előirányzatok

24 083 000
p.m.
24 083 000

2014. évi teljesítés

24 433 812,18
0,—
24 433 812,18
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A7. CÍM
LUXEMBOURGI INFRASTRUKTURÁLIS ÉS LOGISZTIKAI HIVATAL
A7 01. ALCÍM — IGAZGATÁSI KIADÁSOK
A7 10. ALCÍM — TARTALÉKOK
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi
előirányzatok

Megnevezés

2015. évi
előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

A7 01. ALCÍM
A7 01 01

Tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos
kiadások
Nem differenciált előirányzatok

A7 01 02

12 063 000

12 326 000

11 466 278,75

95,05

Nem differenciált előirányzatok

7 012 000

7 095 000

7 157 435,21

102,07

Nem differenciált előirányzatok

270 000

290 000

242 666,81

89,88

A7 01 02. jogcímcsoport – Összesen

7 282 000

7 385 000

7 400 102,02

101,62

4 313 000

4 372 000

5 567 431,41

129,08

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

Külső munkatársak és egyéb igazgatási kiadások

A7 01 02 01 Külső munkatársak

A7 01 02 11 Egyéb igazgatási kiadások

A7 01 03

Ingatlanra fordított és járulékos kiadások
Nem differenciált előirányzatok

A7 01 50

Személyzeti politika és igazgatás
Nem differenciált előirányzatok

A7 01 51

Infrastrukturális politika és igazgatás
Nem differenciált előirányzatok

A7 01 60

Dokumentációs és könyvtári költségek
Nem differenciált előirányzatok
A7 01. ALCÍM – ÖSSZESEN

23 658 000

24 083 000

24 433 812,18

103,28

A7 10. ALCÍM
A7 10 01

A7 10 02

Előzetes előirányzatok
Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

0,—

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

0,—

A7 10. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

Rendkívüli tartalékalap

A7. cím – Összesen

23 658 000

24 083 000

24 433 812,18

103,28
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A7. CÍM
LUXEMBOURGI INFRASTRUKTURÁLIS ÉS LOGISZTIKAI HIVATAL

A7 01. ALCÍM — IGAZGATÁSI KIADÁSOK

A7 01 01

Tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

12 063 000

12 326 000

2014. évi teljesítés

11 466 278,75

Megjegyzések
Ez az előirányzat a létszámtervben szereplő tisztséget betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak esetében a
következők fedezésére szolgál:
— illetmények, juttatások és az illetményekhez kapcsolódó kifizetések,
— baleset- és betegségbiztosítás és egyéb társadalombiztosítási díjak,
— munkanélküliségi biztosítás az ideiglenes alkalmazottak számára és a nyugdíjjogosultságok megszerzésével és
megtartásával kapcsolatos befizetések számukra származási országukban,
— különféle juttatások és adományok,
— a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak díjazásánál alkalmazott korrekciók költsége és az olyan munkajövedelmekre alkalmazott korrekciók költsége, amelyeket a foglalkoztatás országától eltérő országba utalnak át,
— a tisztviselőknek és az ideiglenes alkalmazottaknak járó utazási kiadások (beleértve családtagjaikat) a szolgálat
megkezdése, az intézmény elhagyása vagy más foglalkoztatási helyre való távozás kapcsán,
— az olyan tisztviselőknek és az ideiglenes alkalmazottaknak járó berendezkedési és letelepedési juttatások, akiknek
meg kell változtatniuk lakóhelyüket szolgálatuk megkezdéséhez, egy új foglalkoztatási helyre való távozásukkor,
illetve akkor, amikor a szolgálatból véglegesen kilépnek és máshol telepednek le,
— az olyan tisztviselőknek és az ideiglenes alkalmazottaknak járó költözködési kiadások, akiknek meg kell változtatniuk lakóhelyüket szolgálatuk megkezdéséhez, egy új foglalkoztatási helyre való távozásukkor, illetve akkor,
amikor a szolgálatból véglegesen kilépnek és máshol telepednek le,
— a díjazás pénzügyi év során végrehajtott naprakésszé tételének költsége.

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

2016.2.24.

HU

L 48/1891

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BIZOTTSÁG
LUXEMBOURGI INFRASTRUKTURÁLIS ÉS LOGISZTIKAI HIVATAL

A7 01. ALCÍM — IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

A7 01 02

Külső munkatársak és egyéb igazgatási kiadások

A7 01 02 01

Külső munkatársak
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

7 012 000

2014. évi teljesítés

7 095 000

7 157 435,21

Megjegyzések
Az előirányzat a következő kiadások fedezésére szolgál:
— a szerződéses alkalmazottak díjazása (az alkalmazási feltételek IV. címe értelmében), az intézmény szerződéses
alkalmazottakra vonatkozó szociális biztonsági rendszere a IV. címben leírtak szerint, valamint az ilyen alkalmazottak díjazására alkalmazandó súlyozás költsége,
— a magánjogi szerződések alapján foglalkoztatott külső munkatársakkal és kölcsönmunkaerővel kapcsolatos kiadások
(díjazás, biztosítás stb.),
— a technikai és igazgatási munkára vonatkozó alvállalkozói és kiegészítő segítségnyújtási szerződésekben, illetve a
szellemi szolgáltatások végzéséről szóló szerződésekben szereplő alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások,
— a nemzeti köztisztviselők vagy más szakértők költsége a Hivatalhoz való kirendelés vagy ideiglenes megbízás esetén,
illetve a tisztviselőknek nemzeti közszolgálatokhoz vagy nemzetközi szervezetekhez való kirendeléséből adódó
kiegészítő ráfordítások,
— a díjazás pénzügyi év során végrehajtott naprakésszé tételének költsége.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 4 034 000 EUR.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
A kinevezésre és a díjazásra, valamint egyéb pénzügyi feltételekre vonatkozó, a Bizottság által elfogadott szabályok.
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).
A7 01 02 11

Egyéb igazgatási kiadások
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

270 000

2014. évi teljesítés

290 000

242 666,81
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Megjegyzések
Ez az előirányzat a következő kiadások fedezésére szolgál:
— az utazási költségek, napidíjak és a felmerült kiegészítő vagy rendkívüli kiadások, amelyek a személyzeti szabályzat
hatálya alá tartozó alkalmazottak, illetve nemzeti vagy nemzetközi szakértők vagy tisztviselők kiküldetéseivel
kapcsolatban merülnek fel a kirendeléskor,
— a Hivatalt hivatalosan képviselő személyeknél költségek megtérítése (a költségek megtérítésére nincs mód, ha azok a
Bizottság vagy más uniós intézmény alkalmazottaival szembeni képviselettel kapcsolatban merültek fel),
— a tanulmányozó csoportokban és munkacsoportokban részt vevő szakértők utazási, napidíj jellegű és járulékos
költségei, valamint az ilyen találkozók megszervezésének a költségei, amennyiben azokat nem látja el az intézmények vagy a külső irodák székhelyein működő meglévő infrastruktúra (a szakértőknek a visszatérítés a Bizottság
határozata alapján történik),
— a belső értekezletek során különleges alkalmakkor felszolgált üdítők és ételek költsége,
— különféle olyan konferenciákkal, kongresszusokkal és találkozókkal kapcsolatos kiadások, amelyeken a Hivatal részt
vesz,
— a szakirányú tanulmányokra és konzultációkra fordított összegek, amelyeket külső, magasan kvalifikált
szakértőknek (egyéneknek vagy cégeknek) adnak ki szerződéses munkában, ha a Hivatal nem rendelkezik megfelelő,
rendelkezésre álló alkalmazottal, aki az ilyen tanulmányokat elkészíthetné; beleértve a már elkészült tanulmányok
megvásárlását,
— az alkalmazottak képességeinek továbbfejlesztése, valamint a Hivatal teljesítményének és hatékonyságának fokozását
célzó képzéssel kapcsolatos kiadások:
— a képzési szükségletek meghatározására, a tanfolyamok megtervezésének, kialakításának és megtartásának
elvégzésére, illetve az eredmények kiértékelésére és figyelésére alkalmazott szakértők díjai,
— a szaktanácsadók díjai, a sajátos szervezési módszerek, vezetés, stratégia, minőség- és személyzeti menedzsment
különféle területein,
— a külső képzésben való részvétel és a releváns szakmai szervezetekbe való belépés költségei,
— az ilyen tanfolyamok megszervezésének gyakorlati aspektusaival, valamint a helyiségek használatával és a közlekedéssel, illetve az élelmezés és elhelyezés költségeivel kapcsolatos kiadások a bentlakásos tanfolyamok résztvevői
számára,
— a publikációkkal és a tájékoztatással, a kapcsolódó internetes oldalakkal kapcsolatos képzési kiadások, illetve az
oktatástechnikai berendezések, a távoktatási előfizetések és engedélyek, könyvek, sajtó- és multimédia-termékek,
— az oktatási segédanyagok finanszírozása.
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Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
A kinevezésre és a díjazásra, valamint egyéb pénzügyi feltételekre vonatkozó, a Bizottság által elfogadott szabályok.
A7 01 03

Ingatlanra fordított és járulékos kiadások
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

4 313 000

2014. évi teljesítés

4 372 000

5 567 431,41

Megjegyzések
Ez az előirányzat a Hivatal épületeinek és a kapcsolódó költségeknek a fedezésére szolgál, beleértve különösen:
— az épületek megvásárlásával vagy lízingelésével, illetve az épületek építésével kapcsolatos költségeket,
— a bérleti és lízingdíjak fizetését a használt épületek és épületrészek után, illetve a konferenciatermek, tárolóhelyiségek, garázsok és parkolóhelyek bérletét,
— a Hivatal által használt épületekre vagy épületrészekre fizetendő biztosítási díjakat,
— a víz-, gáz-, áram- és fűtési díjakat a Hivatal által használt épületek vagy épületrészek tekintetében,
— a karbantartási költségeket, a jelenlegi szerződések alapján számítva, a helyiségekre, felvonókra, központi fűtésre,
légkondicionáló berendezésekre stb.; a rendszeres takarítási munkákból adódó kiadásokat, a karbantartási, mosási,
mosatási és vegytisztítási termékeket stb.; illetve a festési, javítási munkákat és a karbantartó műhelyek által
felhasznált ellátmányokat,
— a hulladék szelektív kezelésével, tárolásával és elszállításával kapcsolatos kiadásokat,
— az épületek felújítását, pl. a megosztások módosítását, a műszaki berendezések megváltoztatását és az egyéb
lakatosipari, villamossági, vízszerelési, festési, padlóburkolási stb. munkákat; illetve a szerelvények bekábelezésével
kapcsolatos változások költségét és a szükséges berendezés költségét (a 300 000 EUR-t meghaladó összegre szóló
szerződések megújítása vagy megkötése előtt a kiadások racionalizálására való tekintettel a Hivatalnak konzultálnia
kell a többi intézménnyel a hasonló szerződésekkel kapcsolatban általuk elért feltételekről [ár, választott pénznem,
indexálás, időtartam, egyéb feltételek]),
— a személy- és vagyonvédelemmel, különösen az épületek őrzésére vonatkozó szerződésekkel, biztonsági berendezések karbantartására kötött szerződésekkel, oktatással és kis tételek beszerzésével kapcsolatos költségeket (a
300 000 EUR-t meghaladó összegre szóló szerződések megújítása vagy megkötése előtt a kiadások racionalizálására
való tekintettel a Hivatalnak konzultálnia kell a többi intézménnyel a hasonló szerződésekkel kapcsolatban általuk
elért feltételekről [ár, választott pénznem, indexálás, időtartam, egyéb feltételek]),
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— a munkahelyi egészség és biztonság védelmével, különösen a tűzoltó berendezések beszerzésével, bérlésével és
karbantartásával, a tűzjelző berendezések cseréjével, az oktatással és a kötelező ellenőrző bejárásokkal kapcsolatos
kiadásokat (a 300 000 EUR-t meghaladó összegre szóló szerződések megújítása vagy megkötése előtt a kiadások
racionalizálására való tekintettel a Hivatalnak konzultálnia kell a többi intézménnyel a hasonló szerződésekkel
kapcsolatban általuk elért feltételekről [ár, választott pénznem, indexálás, időtartam, egyéb feltételek]),
— a jogi, pénzügyi és műszaki szaktanácsadási díjak költségét az épületek megszerzését, bérlését vagy építését
megelőzően,
— egyéb, az épületekkel összefüggő kiadásokat, különösen a több bérlő által használt épületek üzemeltetési költségeit,
a helyiségek felügyeletének költségeit és a közművek díjait (hulladék összegyűjtése stb.),
— a műszaki segítségnyújtási díjakat a helyiségek nagyobb átalakítási munkáinál,
— a műszaki berendezések és létesítmények vásárlását, bérlését vagy lízingjét, karbantartását, javítását, beszerelését és
felújítását,
— a berendezési tárgyak vásárlását, bérlését, karbantartását és javítását,
— járművek vásárlását, bérlését, karbantartását és javítását,
— a különféle típusú biztosításokat (különösen a felelősségi és a lopáskár elleni),
— a munkahelyi berendezésekkel kapcsolatos kiadásokat és különösen:
— az egyenruha-vásárlásokat (főként az emeleti kézbesítők, a gépkocsivezetők, illetve vendéglátó személyzet
számára),
— a munkaruhák tisztítását a műhelyek alkalmazottai és az olyan alkalmazottak számára, akiknek munkavégzéskor a rossz vagy hideg idő, a szokásosnál nagyobb igénybevétel és szennyezés miatt védőfelszerelésben kell
dolgozniuk,
— olyan berendezések vásárlását vagy megtérítését, amelyek a 89/391/EGK és a 90/270/EGK irányelv értelmében
válhatnak szükségessé,
— a főosztályok költözését és átszervezését, valamint a mozgatást (a szállítmányok átvételét, tárolását, kézbesítését) a
berendezések, a bútorok és az irodaszerek tekintetében,
— az épületek távközléssel való ellátásához szükséges kiadásokat, nevezetesen a telefonközpontok és -elosztók, audio-,
videokonferencia-, interfon- és mobiltelefon-rendszerek vásárlását, bérlését, beszerelését és karbantartását, valamint
az adathálózatokkal kapcsolatos ráfordításokat (berendezés és karbantartás) és a kapcsolódó szolgáltatásokat
(üzemeltetés, technikai segítség, dokumentáció, beszerelés és leszerelés),
— a számítógépek, terminálok, miniszámítógépek, perifériák, csatlakozó készülékek és a szükséges szoftver vásárlását,
bérlését vagy lízingelését és karbantartását,
— a nyomtatott formában lévő információk reprodukálásához szükséges berendezések vásárlását, bérlését vagy
lízingelését és karbantartását, pl. nyomtatók, faxkészülékek, fénymásológépek, szkennerek és mikrofilmmásolók,
— írógépek és szövegszerkesztők, illetve bármely más elektronikus irodagép vásárlását, bérlését vagy lízingelését,
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— az ilyen berendezés beszerelését, konfigurálását, karbantartását, vizsgálatait, dokumentálását és a hozzá szükséges
anyagokat,
— a papír, borítékok, irodaszerek és nyomdai kellékanyagok vásárlásának költségét, illetve a külső szolgáltatók által
végzett egyes nyomdai munkákat,
— a postai és futárszolgálatok díjait, a levelek, jelentések és publikációk, illetve a postai és más csomagok kézbesítéséért, légi úton, a szárazföldön, tengeren vagy vasúton, valamint a Hivatal belső postaszolgálatát,
— az előfizetési díjakat és a kábel- vagy rádió-összeköttetéseket (vezetékes és mobiltelefonok, televízió, telekonferencia
és videokonferencia), az adatátviteli hálózatokra, telematikai szolgáltatásokra stb. fordított kiadásokat és a telefonkönyvek vásárlását,
— az épületen belüli telefonokat és számítógépes összeköttetéseket, valamint az Unió hivatalainak telephelyei közötti
nemzetközi átviteli vonalakat,
— a műszaki és logisztikai támogatást és képzést, illetve a számítógépes hardverrel és szoftverrel kapcsolatos általános
tevékenységeket, az általános információtechnológiai képzéseket, nyomtatott és elektronikus formájú publikációkra
szóló előfizetéseket stb., a külső üzemeltető személyzetet, a hivatali szolgáltatásokat, a nemzetközi szervezetek
tagsági díjait stb., az információtechnológia (IT) hardverével és szoftverével kapcsolatos biztonsági vonatkozásokkal
és a minőségbiztosítással foglalkozó tanulmányokat, illetve a felhasználási, karbantartási és szoftverfejlesztési
költségeket, az IT projektek felvállalását,
— egyéb, fentebb külön nem meghatározott működési kiadásokat.
Jogalap
A munkavállalók munkahelyi egészségvédelmének és biztonságának javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről
szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv (HL L 183., 1989.6.29., 1. o.).
A képernyő előtt végzett munka biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről szóló, 1990. május 29-i 90/
270/EGK tanácsi irányelv (ötödik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében) (HL L
156., 1990.6.21., 14. o.).
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

A7 01 50

Személyzeti politika és igazgatás
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a következő kiadások fedezésére szolgál:
— a Hivatal hozzájárulása a szabadidőközponthoz és más kulturális és sporttevékenységekhez és a különböző
nemzetiségű alkalmazottak közötti társadalmi érintkezés előmozdítását célzó kezdeményezésekhez,
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— a Hivatal hozzájárulása a bölcsődék és óvodák költségeihez,
— a fogyatékkal élők segítésével kapcsolatos politika részeként a következő kategóriák valamelyikébe tartozó,
fogyatékkal élő személyekkel kapcsolatos kiadások:
— aktív foglalkoztatásban lévő tisztviselők és alkalmazottak,
— aktív foglalkoztatásban lévő tisztviselők és alkalmazottak házastársai,
— minden eltartott gyermek a személyzeti szabályzat értelmezésében.
Fedezi, a költségvetésbe bevett összeg korlátain belül, és miután a lakóhely vagy a származás szerinti országban
adományozott nemzeti jogosultságokat már megkérvényezték, az esetleges, kellően bizonylatolt nem orvosi kiadásokat,
amelyeket szükségesnek ismernek el, és a fogyatékkal kapcsolatban merülnek fel.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

A7 01 51

Infrastrukturális politika és igazgatás
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbi kiadások fedezésére szolgál:
— szokásos működtetési és átalakítási költségek éttermek, kávézók és büfék esetében,
— a Hivatal által viselendő, illetve harmadik személy felelősségéből adódó károk és bizonyos olyan esetekkel
kapcsolatos kiadások, amikor – méltányossági megfontolásokból – kártérítést kell fizetni, anélkül, hogy jogi
követelés származna abból.

A7 01 60

Dokumentációs és könyvtári költségek
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a Bizottság intranetoldalának (a My IntraCommnak) az elkészítésével és fejlesztésével kapcsolatos
kiadások; az adatszolgáltatások megtekintéséhez szükséges előfizetések, a kötési és egyéb, a könyvek és publikációk
megőrzésével kapcsolatos ráfordítások; az újságok, szakfolyóiratok előfizetésével kapcsolatos kiadások; a Hivatal
tevékenységeivel kapcsolatos kiadványok és műszaki munkák megvásárlásának fedezésére szolgál.
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BIZOTTSÁG
LUXEMBOURGI INFRASTRUKTURÁLIS ÉS LOGISZTIKAI HIVATAL

A7 10. ALCÍM — TARTALÉKOK

A7 10 01

Előzetes előirányzatok
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Az ebben a jogcímcsoportban szereplő előirányzatok előzetes jellegűek, és a költségvetési rendeletnek megfelelően csak
a megfelelő költségvetési tételekhez való átcsoportosításuk után használhatóak fel.
Jogalap
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).
A7 10 02

Rendkívüli tartalékalap
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—
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Bizottság
Igazgatás
Igazgatás
Tisztségcsoport és besorolási fokozat (1) (2)

2016
Állandó álláshelyek

2015
Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

24

AD 15

190

22

190

22

AD 14

550

31

583

31

AD 13

1 819

24

1 925

AD 12

1 202

44

1 130

44

AD 11

816

62

743

62

AD 10

959

21

931

21

AD 9

1 087

9

990

9

AD 8

1 336

26

1 261

26

AD 7

1 356

20

1 526

20

AD 6

1 123

10

1 174

10

AD 5

971

6

901

6

11 433

251

11 378

251

10

171

AD összesen
AST 11

178

AST 10

152

AST 9

613

AST 8

618

13

616

AST 7

1 142

18

1 116

18

AST 6

614

19

699

19

AST 5

1 020

16

1 015

16

AST 4

980

AST 3

727

AST 2

296

AST 1

274
AST összesen

193
10

567
12

907
924
13

403

13

291

6 614

89

6 902

88

65

35

45

55

AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2

70

70

AST/SC 1

300

250

AST/SC összesen
Mindösszesen
Összes alkalmazott

435
18 482
18 857

35

365

375

18 645

55
394
19 039

(1) A létszámterv az Európai Atomenergia-ügynökséget létrehozó szerződés 53. cikkének megfelelően az Euratom Ellátási Ügynökség tekintetében a következő állandó
álláshelyeket tartalmazza: 1 ad personam AD 15 (az ügynökség főigazgatója), 2 AD 14 (ebből egy az ügynökség főigazgató-helyettese), 3 AD 12, 1 AD 11, 2 AD 10, 1
AST 10, 2 AST 8, 1 AST 7, 9 AST 6, 1 AST 5 és 2 AST 3.
(2) A létszámtervben a következő ad personam kinevezések szerepelnek: legfeljebb 25 AD 15-ből lehet AD 16; legfeljebb 21 AD 14-ből lehet AD 15; legfeljebb 13 AD 11ből lehet AD 14 és egy AST 8-ból lehet AST 10.
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Kutatás és innováció – Közös Kutatóközpont
Kutatás és technológiafejlesztés – Közös Kutatóközpont
Tisztségcsoport és besorolási
fokozat

2015

2016
Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

AD 16

2

2

AD 15

10

10

AD 14

72

76

AD 13

225

225

AD 12

174

174

AD 11

44

44

AD 10

51

47

AD 9

74

70

AD 8

78

79

AD 7

76

76

AD 6

62

74

AD 5

9

15

877

892

AST 11

49

49

AST 10

66

66

AST 9

153

153

AST 8

92

92

AST 7

109

115

AST 6

91

91

AST 5

119

122

AST 4

114

114

AST 3

83

95

AST 2

35

45

AST 1

5

5

916

947

9

10

9

10

1 802

1 849

AD összesen

AST összesen

Ideiglenes álláshelyek

AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
AST/SC összesen
Mindösszesen
Összes alkalmazott

1 802

1 849
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Kutatás és innováció – Közvetett fellépés
Kutatás és technológiafejlesztés – Közvetett fellépés
Tisztségcsoport és besorolási
fokozat

2015

2016
Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

AD 16

1

1

AD 15

19

19

AD 14

85

87

AD 13

250

276

AD 12

143

120

AD 11

59

54

AD 10

61

57

AD 9

98

100

AD 8

89

90

AD 7

88

90

AD 6

75

87

AD 5

51

71

1 019

1 052

AST 11

17

17

AST 10

9

11

AST 9

49

45

AST 8

54

48

AST 7

80

71

AST 6

80

95

AST 5

102

105

AST 4

76

91

AST 3

73

85

AST 2

20

35

AST 1

33

50

593

653

17

16

17

16

1 629

1 721

AD összesen

AST összesen

Ideiglenes álláshelyek

AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
AST/SC összesen
Mindösszesen
Összes alkalmazott (1)

1 629

(1) A létszámtervben a következő ad personam kinevezések szerepelnek: 2 AD 15-ből AD 16; 1 AD 14-ből AD 15 lesz.

1 721
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Hivatalok
Kiadóhivatal (OP)
Kiadóhivatal (OP)
Tisztségcsoport és besorolási
fokozat

2016

2015
Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Állandó álláshelyek

AD 16

1

1

AD 15

3

3

AD 14

8

8

AD 13

9

10

AD 12

14

15

AD 11

9

11

AD 10

13

9

AD 9

20

18

AD 8

13

13

AD 7

13

13

AD 6

11

11

AD 5

17

16

131

128

AST 11

21

21

AST 10

21

23

AST 9

48

51

AST 8

39

41

AST 7

55

42

AST 6

86

67

AST 5

105

121

AST 4

56

81

AST 3

46

50

AD összesen

AST 2

Ideiglenes álláshelyek

3

AST 1
AST összesen

477

500

5

5

5

5

613

633

AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
AST/SC összesen
Mindösszesen
Összes alkalmazott

613

633
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Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF)
Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF)
Tisztségcsoport és besorolási
fokozat

2015

2016
Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

1

AD 15

2

AD 14

9

AD 13

19

6

19

3

AD 12

20

11

20

14

AD 11

18

1
1

2

1

8

19

AD 10

20

1

21

1

AD 9

23

7

17

15

AD 8

17

17

AD 7

17

13

AD 6

13

15

AD 5

17

18

176

26

170

34

AST 11

6

9

5

8

AST 10

9

4

9

6

AST 9

16

2

16

2

AST 8

14

10

14

12

AST 7

13

13

AST 6

9

10

AST 5

20

19

AST 4

23

23

AST 3

17

19

AST 2

6

9

AD összesen

AST 1
AST összesen

133

25

137

28

AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
AST/SC összesen
Mindösszesen
Összes alkalmazott

8

8

8

8

317

51
368 (*)

(*) Amelyből 7 álláshely a felügyelőbizottság titkárságát illeti meg.

315

62
377
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Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)
Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)
Tisztségcsoport és besorolási
fokozat

2015

2016
Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16
AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

7

6

AD 12

3

3

AD 11

4

4

AD 10

3

3

AD 9

3

3

AD 8

3

3

AD 7

1

1

AD 6

1

1

AD 5

4

2

AD összesen

30

1

27

AST 11

4

4

AST 10

3

3

AST 9

7

7

AST 8

6

6

AST 7

10

7

AST 6

11

13

AST 5

12

15

AST 4

10

7

AST 3

10

10

AST 2

6

7

AST 1

2

4

81

83

AST összesen

1

2

AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
AST/SC összesen
Mindösszesen
Összes alkalmazott (1)

111

1
112

110

2
112

(1) Ebből állandó álláshelyek az Európai Közigazgatási Iskolánál (EUSA): 3 AD 12, 1 AD 11, 2 AD 8, 1 AST 10, 2 AST 9, 1 AST 8, 1 AST 7, 1 AST 5, 1 AST 4 és 2 AST 3.
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Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal (PMO)
Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal (PMO)
Tisztségcsoport és besorolási
fokozat

2015

2016
Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16
AD 15

1

1

AD 14

3

3

AD 13

11

11

AD 12

7

5

AD 11

1

1

AD 10

2

2

AD 9

2

3

AD 8

3

3

AD 7

2

2

AD 6

1

2

AD 5

1

1

34

34

AST 11

8

7

AST 10

10

10

AST 9

12

12

AST 8

18

18

AST 7

42

41

AST 6

29

29

AST 5

16

23

AD összesen

AST 4

5

AST 3
AST 2
AST 1
AST összesen

135

145

169

179

AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
AST/SC összesen
Mindösszesen
Összes alkalmazott

169

179
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Brüsszeli Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal (OIB)
Brüsszeli Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal (OIB)
Tisztségcsoport és besorolási
fokozat

2015

2016
Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16
AD 15

1

1

AD 14

7

8

AD 13

13

14

AD 12

7

7

AD 11

5

4

AD 10

8

6

AD 9

7

10

AD 8

7

7

AD 7

8

3

AD 6

9

9

AD 5

10

12

82

81

AST 11

8

8

AST 10

8

8

AST 9

14

14

AST 8

19

19

AST 7

41

48

AST 6

39

45

AST 5

73

78

AST 4

52

53

AST 3

24

24

278

297

360

378

AD összesen

AST 2
AST 1
AST összesen
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
AST/SC összesen
Mindösszesen
Összes alkalmazott

360

378
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Luxembourgi Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal (OIL)
Luxembourgi Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal (OIL)
Tisztségcsoport és besorolási
fokozat

2015

2016
Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16
AD 15

1

1

AD 14

3

3

AD 13

4

5

AD 12

2

2

AD 11

2

2

AD 10

2

2

AD 9

4

4

AD 8

4

4

AD 7

3

2

AD 6

3

3

AD 5

2

2

30

30

AST 11

2

2

AST 10

2

2

AST 9

6

6

AST 8

7

7

AST 7

14

14

AST 6

17

18

AST 5

24

25

AST 4

15

19

AST 3

12

12

AST 2

1

1

100

106

4

4

4

4

134

140

AD összesen

AST 1
AST összesen
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
AST/SC összesen
Mindösszesen
Összes alkalmazott

134

140
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Az Európai Unió által létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező szervezetek
Decentralizált ügynökségek
Decentralizált ügynökségek – Vállalkozás- és Iparpolitika
Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA)
Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA)
Álláshelyek
Tisztségcsoport és besorolási
fokozat

2016

2015

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Állandó

Ideiglenes

2014. december 31-én ténylegesen betöltött
Állandó

Ideiglenes

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Állandó

Ideiglenes

AD 16
1

1

AD 14

4

3

4

AD 13

15

6

15

AD 12

22

14

25

AD 11

34

17

32

AD 10

36

28

35

AD 9

54

44

55

AD 8

60

51

61

AD 7

57

53

54

AD 6

45

77

57

AD 5

8

45

9

336

339

348

6

3

7

AST 8

9

1

8

AST 7

15

6

15

AST 6

16

9

16

AST 5

34

22

32

AST 4

14

23

18

AST 3

23

52

24

AST 2

7

14

10

AST 1

5

10

5

129

140

136

465

479

484

AD 15

AD összesen

1

AST 11
AST 10

1

AST 9

AST összesen
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
AST/SC összesen
Mindösszesen
Összes alkalmazott

465

479

484
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Európai GNSS Ügynökség (GSA)
Európai GNSS Ügynökség (GSA)
Álláshelyek
Tisztségcsoport és besorolási
fokozat

2015

2016
Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Ideiglenes

Állandó

2014. december 31-én ténylegesen betöltött
Állandó

Ideiglenes

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Állandó

Ideiglenes

AD 16
AD 15
AD 14

1

1

AD 13

1

AD 12

5

2

4

AD 11

5

2

5

AD 10

12

6

11

AD 9

12

10

10

AD 8

30

19

25

AD 7

34

36

32

AD 6

8

12

6

2

2

90

97

1

AD 5
108

AD összesen

1

AST 11
AST 10
AST 9
AST 8
AST 7
AST 6

1

AST 5

2

1

2

AST 4

1

1

1

1

AST 3

2
1

AST 2

1
1

AST 1
AST összesen

5

5

5

113

95

102

AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
AST/SC összesen
Mindösszesen
Összes alkalmazott

113

95

102
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Decentralizált ügynökségek – Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás
Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (EUROFOUND)
Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (EUROFOUND)
Álláshelyek
Tisztségcsoport és besorolási
fokozat

2015

2016
Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó

Ideiglenes

2014. december 31-én ténylegesen betöltött

Állandó

Ideiglenes

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó

Ideiglenes

AD 16
AD 15

1

1

AD 14

1

2

1

AD 13

4

3

4

AD 12

2

8

2

3

2

7

AD 11

1

5

1

5

1

5

AD 10

1

4

1

1

4

AD 9

1

3

1

1

1

3

AD 8

1

5

1

6

1

7

AD 7

2

5

2

4

2

5

AD 6

5

AD 5

1

1

4

42

8

41

AD összesen

8

12

6

8

43

AST 11
AST 10

2

2

2

AST 9

7

3

6

AST 8

8

3

7

10

8

9

AST 7

1

AST 6

3

AST 5

2

AST 4

1

8

AST 3
AST 2

1

5

2

2

2

1

3

6

1

6

2

1

1

4

1

1

4

1

1

1
1

5

1

1

1

8

37

10

37

10

36

16

79

18

78

18

79

AST 1
AST összesen

1

AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
AST/SC összesen
Mindösszesen
Összes alkalmazott

95

96

97

2016.2.24.

HU

L 48/1911

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA)
Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA)
Álláshelyek
Tisztségcsoport és besorolási
fokozat

2015

2016
Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Ideiglenes

Állandó

2014. december 31-én ténylegesen betöltött
Állandó

Ideiglenes

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Állandó

Ideiglenes

AD 16
AD 15
AD 14

1

1

1

AD 13

1

1

1

AD 12

2

1

1

AD 11

1

1

2

AD 10

3

2

2

AD 9

1

1

2

AD 8

7

5

6

AD 7

5

6

5

AD 6

3

5

4

24

23

24

1

1

1

AD 5
AD összesen
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8
AST 7

1

AST 6

3

1

2

AST 5

4

3

4

AST 4

4

8

5

AST 3

3

2

2

AST 2

1

2

3

17

17

18

41

40

42

1

AST 1
AST összesen
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
AST/SC összesen
Mindösszesen
Összes alkalmazott

41

40

42

L 48/1912

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Decentralizált ügynökségek – Mobilitás és Közlekedés
Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA)
Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA)
Álláshelyek
Tisztségcsoport és besorolási
fokozat

2015

2016
Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Állandó

Ideiglenes

2014. december 31-én ténylegesen betöltött
Állandó

Ideiglenes

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Állandó

Ideiglenes

AD 16
AD 15

1

1

2

AD 14

25

6

23

AD 13

32

12

31

AD 12

53

16

48

AD 11

76

18

72

AD 10

98

74

95

AD 9

117

81

118

AD 8

77

94

81

AD 7

47

128

55

AD 6

20

74

24

AD 5

2

11

2

548

515

551

AD összesen
AST 11
AST 10
AST 9

1

1

AST 8

4

4

AST 7

13

12

AST 6

23

4

22

AST 5

33

10

32

AST 4

25

28

26

AST 3

17

52

18

AST 2

10

28

11

AST 1

2

13

2

128

135

128

676

650

679

AST összesen
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
AST/SC összesen
Mindösszesen
Összes alkalmazott

676

650

679

2016.2.24.

HU

L 48/1913

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA)
Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA)
Álláshelyek
Tisztségcsoport és besorolási
fokozat

2015

2016
Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Ideiglenes

Állandó

2014. december 31-én ténylegesen betöltött
Állandó

Ideiglenes

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Állandó

Ideiglenes

AD 16
AD 15

1

AD 14

1

2
1

1

3

5

1

9

AD 13

1

3

AD 12

1

10

1

14

AD 11
AD 10

1

1

18

AD 9

1

3
1

17

13
1

17

28

26

24

29

AD 7

24

20

24

AD 6

12

20

18

10

2

AD 8

1

1

AD 5
AD összesen

4

135

3

133

28
1

24

4

140

AST 11
AST 10

1

1

AST 9

1

AST 8

1

1

AST 7

4

1

2

AST 6

11

3

7

AST 5

18

17

17

AST 4

16

16

19

AST 3

12

19

16

6

AST 2
AST 1
AST összesen

63

63

63

AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
AST/SC összesen
Mindösszesen
Összes alkalmazott

4

198
202

3

196
199

4

203
207

L 48/1914

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Európai Vasúti Ügynökség (ERA)
Európai Vasúti Ügynökség (ERA)
Álláshelyek
Tisztségcsoport és besorolási
fokozat

2015

2016
Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Ideiglenes

Állandó

2014. december 31-én ténylegesen betöltött
Állandó

Ideiglenes

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Állandó

Ideiglenes

AD 16
AD 15
1

1

1

AD 11

6

2

5

AD 10

14

10

11

AD 9

31

23

29

AD 8

20

22

21

AD 7

13

13

13

AD 6

14

25

24

99

96

104

AST 9

3

1

2

AST 8

4

2

3

AST 7

4

AST 6

3

5

2

AST 5

7

5

5

AST 4

6

6

6

AST 3

6

9

7

AST 2

3

10

5

AD 14
AD 13
AD 12

AD 5
AD összesen
AST 11
AST 10

3

1

AST 1
AST összesen

36

39

33

135

135

137

AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
AST/SC összesen
Mindösszesen
Összes alkalmazott

135

135

137

2016.2.24.

HU

L 48/1915

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Decentralizált ügynökségek – Környezetvédelem
Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA)
Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA)
Álláshelyek
Tisztségcsoport és besorolási
fokozat

2015

2016
Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Állandó

Ideiglenes

2014. december 31-én ténylegesen betöltött
Állandó

Ideiglenes

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Állandó

Ideiglenes

AD 16
AD 15

1

AD 14

2

2

2

3

1

2

AD 13

1

1

AD 12

11

AD 11

10

9

10

AD 10

10

5

10

AD 9

10

8

10

AD 8

10

9

10

AD 7

7

11

7

10

2

1

8

AD 6

1

10

AD 5
AD összesen

1

64

1

63

1

64

AST 11

3

AST 10

3

2

8

2

2

8

5

1

10

AST 9

3

3
3

AST 8

10

AST 7

10

9

10

AST 6

10

8

10

AST 5

10

9

10

AST 4

7

9

8

AST 3

1

3

13

2

AST 2

6

1

AST 1

1

AST összesen

3

62

3

64

3

65

4

126

4

127

4

129

AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
AST/SC összesen
Mindösszesen
Összes alkalmazott

130

131

133

L 48/1916

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) – Biocidokkal kapcsolatos tevékenységek
Lásd az S 03 01 02. – Európai Vegyianyag-ügynökség személyzeti létszámtervét.
Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) – A veszélyes vegyi anyagok behozatalára és kivitelére vonatkozó jogi aktusokkal
kapcsolatos tevékenységek
Lásd az S 03 01 02. – Európai Vegyianyag-ügynökség személyzeti létszámtervét.
Decentralizált ügynökségek – Kommunikációs hálózatok, tartalom és technológia
Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA)
Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA)
Álláshelyek
Tisztségcsoport és besorolási
fokozat

2016

2015

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Állandó

Ideiglenes

2014. december 31-én ténylegesen betöltött
Állandó

Ideiglenes

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Állandó

Ideiglenes

AD 16
1

AD 15

1

AD 14

1

AD 13
AD 12

3

2

AD 11

3

1

AD 10

5

3

5

AD 9

9

3

9

AD 8

9

3

7

AD 7

7

3

6

AD 6

13

AD 5

1

1

34

30

32

AST 6

3

1

2

AST 5

5

3

6

AST 4

1

3

3

AST 3

3

6

3

AST 2

2

3

2

14

16

16

AD összesen
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8
AST 7

AST 1
AST összesen
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
AST/SC összesen
Mindösszesen
Összes alkalmazott

48
48

46
46

48
48

2016.2.24.

HU

L 48/1917

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC) – Hivatal
Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC) – Hivatal
Álláshelyek
Tisztségcsoport és besorolási
fokozat

2015

2016
Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Ideiglenes

Állandó

2014. december 31-én ténylegesen betöltött
Állandó

Ideiglenes

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Állandó

Ideiglenes

AD 16
AD 15
1

AD 14

1

1

2

2

3

3

AD 13
AD 12
AD 11
AD 10

1

AD 9

1

AD 8

2

AD 7

1

AD 6

2

AD 5

3

5

5

11

11

11

4

4

AD összesen
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4

2

AST 3

2

AST 2
1

AST 1
AST összesen

4

5

4

15

16

15

AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
AST/SC összesen
Mindösszesen
Összes alkalmazott

15

16

15

L 48/1918

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Decentralizált ügynökségek – Tengerügyek és halászat
Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA)
Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA)
Álláshelyek
Tisztségcsoport és besorolási
fokozat

2015

2016
Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Állandó

Ideiglenes

2014. december 31-én ténylegesen betöltött
Állandó

Ideiglenes

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Állandó

Ideiglenes

AD 16
AD 15

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

2

2

2

AD 10

3

3

3

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

5

AD 7

2

1

1

AD 6

1

2

2

22

22

22

AST 10

7

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

6

1

1

29

30

30

51

52

52

AD 14

AD 11

AD 5
AD összesen
AST 11

AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
AST összesen
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
AST/SC összesen
Mindösszesen
Összes alkalmazott

51

52

52

2016.2.24.

HU

L 48/1919

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Decentralizált ügynökségek – Belső piac és szolgáltatások
Európai Bankhatóság (EBH)
Európai Bankhatóság (EBH)
Álláshelyek
Tisztségcsoport és besorolási
fokozat

2015

2016
Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Állandó

Ideiglenes

2014. december 31-én ténylegesen betöltött
Állandó

Ideiglenes

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Állandó

Ideiglenes

AD 16

1

AD 15

1

1

1

AD 14

2

1

1

AD 13

2

3

3

AD 12

7

6

6

AD 11

11

10

10

AD 10

11

10

10

AD 9

14

14

14

AD 8

19

19

19

AD 7

20

16

20

AD 6

14

12

14

AD 5

14

10

13

116

102

111

AD összesen
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8
AST 7
AST 6

1

AST 5

4

4

1

AST 4

3

2

3

AST 3

2

2

2

AST 2

1

1

3

11

9

9

127

111

120

AST 1
AST összesen
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
AST/SC összesen
Mindösszesen
Összes alkalmazott

127

111

120

L 48/1920

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA)
Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA)
Álláshelyek
Tisztségcsoport és besorolási
fokozat

2015

2016
Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Ideiglenes

Állandó

2014. december 31-én ténylegesen betöltött
Állandó

Ideiglenes

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Állandó

Ideiglenes

AD 16

1

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

3

3

3

AD 12

6

5

5

AD 11

9

7

7

AD 10

9

8

8

AD 9

10

9

8

AD 8

11

11

11

AD 7

12

12

12

AD 6

10

8

9

AD 5

5

8

10

78

73

75

AD összesen
AST 11
AST 10

1

AST 9

1

1

1

AST 8

2

1

1

AST 7

2

1

1

AST 6

3

4

3

AST 5

2

1

1

AST 4

2

3

3

AST 3

2

3

3
2

AST 2
AST 1
AST összesen

15

14

15

93

87

90

AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
AST/SC összesen
Mindösszesen
Összes alkalmazott

93

87

90

2016.2.24.

HU

L 48/1921

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA)
Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA)
Álláshelyek
Tisztségcsoport és besorolási
fokozat

2015

2016
Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Ideiglenes

Állandó

AD 16

1

AD 15

1

2014. december 31-én ténylegesen betöltött
Állandó

Ideiglenes

AD 14

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Állandó

Ideiglenes

1

1

1

1

AD 13

2

AD 12

4

2

3

AD 11

7

1

5

AD 10

10

3

6

AD 9

22

14

14

AD 8

29

22

27

AD 7

24

29

27

AD 6

17

23

22

AD 5

10

21

16

127

117

122

AD összesen
AST 11
AST 10
AST 9

1

AST 8
AST 7

2

AST 6

2

AST 5

4

2

2

AST 4

4

1

6

AST 3

1

6

2

AST 2

1

3

AST 1

3

AST összesen

1

13

13

15

140

130

137

AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
AST/SC összesen
Mindösszesen
Összes alkalmazott

140

130

137

L 48/1922

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Decentralizált ügynökségek – Oktatás és kultúra
Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop)
Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop)
Álláshelyek
Tisztségcsoport és besorolási
fokozat

2015

2016
Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Állandó

Ideiglenes

2014. december 31-én ténylegesen betöltött
Állandó

Ideiglenes

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Állandó

Ideiglenes

AD 16
AD 15

1

AD 14

1

AD 13

2

AD 12

5

1
1

1
2

4

2

3

AD 11

10

4

6

9

AD 10

9

4

8

AD 9

5

4

4

AD 8

5

3

5

AD 7

4

5

6

AD 6

2

5

5

5

43

6

42

5

44

1

1

2

1

AST 11
AST 10

3

11

AD 5
AD összesen

5

1

1

AST 9

2

1
2

1

2

AST 8

2

2

AST 7

3

7

AST 6

4

5

3

AST 5

2

6

5

4

10

1

12

10

AST 3

9

4

AST 2

3

AST 4

5

2

2

1

6

4

3

4

6

AST 1
AST összesen

12

34

12

35

12

35

17

77

18

77

17

79

AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
AST/SC összesen
Mindösszesen
Összes alkalmazott

94

95

96

2016.2.24.

HU

L 48/1923

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Európai Képzési Alapítvány (ETF)
Európai Képzési Alapítvány (ETF)
Álláshelyek
Tisztségcsoport és besorolási
fokozat

2015

2016
Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Ideiglenes

Állandó

2014. december 31-én ténylegesen betöltött
Állandó

Ideiglenes

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Állandó

Ideiglenes

AD 16
AD 15
AD 14

1

1

AD 13

6

AD 12

13

10

12

AD 11

9

8

8

AD 10

6

5

4

AD 9

12

13

12

AD 8

7

5

8

AD 7

5

15

9

6

AD 6

1

AD 5

1
59

AD összesen

1

59

60

AST 11

2

AST 10

4

2

4

AST 9

9

7

9

AST 8

6

5

6

AST 7

4

4

4

AST 6

4

4

4

AST 5

2

3

5

AST 4

3

AST 3

5

AST 2
AST 1
AST összesen

31

33

32

90

92

92

AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
AST/SC összesen
Mindösszesen
Összes alkalmazott

90

92

92

L 48/1924

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Decentralizált ügynökségek – Egészségügy és fogyasztóvédelem
Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC)
Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC)
Álláshelyek
Tisztségcsoport és besorolási
fokozat

2015

2016
Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Állandó

Ideiglenes

2014. december 31-én ténylegesen betöltött
Állandó

Ideiglenes

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Állandó

Ideiglenes

AD 16
AD 15

1

AD 14

7

1

6

AD 13

6

1

5

AD 12

10

4

8

AD 11

16

4

14

AD 10

23

6

22

AD 9

25

10

25

AD 8

19

40

18

AD 7

16

1

18

AD 6

6

13

14

1

42

AD 5
129

AD összesen

122

131

AST 11

2

3

AST 10

3

1

AST 9

3

2

AST 8

7

6

AST 7

11

2

10

AST 6

16

4

15

AST 5

14

11

17

AST 4

1

31

5

AST 3
AST 2

4

AST 1

9

AST összesen

57

61

59

186

183

190

AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
AST/SC összesen
Mindösszesen
Összes alkalmazott

186

183

190

2016.2.24.

HU

L 48/1925

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA)
Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA)
Álláshelyek
Tisztségcsoport és besorolási
fokozat

2015

2016
Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Ideiglenes

Állandó

2014. december 31-én ténylegesen betöltött
Állandó

Ideiglenes

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Állandó

Ideiglenes

AD 16
AD 15

1

AD 14

2

1

2

AD 13

2

1

2

15

3

11

5

AD 12

1

AD 11

1

1

15
11

AD 10

1

16

8

1

16

AD 9

1

42

30

1

41

54

58

AD 8

53

AD 7

1

57

3

44

1

59

AD 6

1

17

2

45

1

21

8

AD 5
AD összesen

5

225

15
5

210

11
5

232

AST 11
AST 10
AST 9
AST 8

3

3

AST 7

4

AST 6

9

AST 5

30

14

29

AST 4

26

37

29

AST 3

25

18

25

AST 2

3

39

2

2

4
8

5

AST 1
100

AST összesen

115

100

AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
AST/SC összesen
Mindösszesen
Összes alkalmazott

5

325
330

5

325
330

5

332
337
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Európai Gyógyszerügynökség (EMA)
Európai Gyógyszerügynökség (EMA)
Álláshelyek
Tisztségcsoport és besorolási
fokozat

2015

2016
Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Ideiglenes

Állandó

2014. december 31-én ténylegesen betöltött
Állandó

Ideiglenes

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Állandó

Ideiglenes

AD 16
AD 15

4

4

4

AD 14

6

6

6

AD 13

9

7

9

AD 12

42

39

42

AD 11

38

36

37

AD 10

44

35

40

AD 9

37

34

36

AD 8

54

47

52

AD 7

54

51

52

AD 6

37

39

36

AD 5

18

29

26

343

327

340

AST 11

2

2

2

AST 10

5

5

5

AST 9

7

7

7

AST 8

16

14

16

AST 7

19

19

19

AST 6

39

34

39

AST 5

43

36

42

AST 4

49

55

49

AST 3

47

38

43

AST 2

32

33

37

AD összesen

10

AST 1
AST összesen

259

253

259

602

580

599

AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
AST/SC összesen
Mindösszesen
Összes alkalmazott

602

580

599

2016.2.24.

HU

L 48/1927

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Decentralizált ügynökségek – Belügy
Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (Frontex)
Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (Frontex)
Álláshelyek
Tisztségcsoport és besorolási
fokozat

2015

2016
Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Állandó

Ideiglenes

2014. december 31-én ténylegesen betöltött
Állandó

Ideiglenes

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Állandó

Ideiglenes

AD 16
AD 15

1

AD 14

1

2

1

1

AD 13

4

4

4

AD 12

11

12

11

AD 11

8

6

8

AD 10

6

6

6

AD 9

8

17

8

AD 8

55

31

55

AD 7

29

13

29

AD 6

21

3

21

AD 5

13

1

13

157

95

157

AST 8

5

8

5

AST 7

11

11

11

AST 6

14

14

15

AST 5

20

14

20

AST 4

14

3

14

AST 3

4

4

5

68

54

70

225

149

227

AD összesen
AST 11
AST 10
AST 9

AST 2
AST 1
AST összesen
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
AST/SC összesen
Mindösszesen
Összes alkalmazott

225

149

227

L 48/1928

HU
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Európai Rendőrségi Hivatal (Europol)
Európai Rendőrségi Hivatal (Europol)
Álláshelyek
Tisztségcsoport és besorolási
fokozat

2015

2016
Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Ideiglenes

Állandó

2014. december 31-én ténylegesen betöltött
Állandó

Ideiglenes

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Állandó

Ideiglenes

AD 16
AD 15

1

AD 14

1

AD 13

1

1

3

4

3

AD 12

9

5

7

AD 11

15

14

15

AD 10

25

8

16

AD 9

52

46

69

AD 8

106

80

94

AD 7

105

103

108

AD 6

106

116

98

AD 5

17

26

24

440

403

435

AD összesen
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8

1

AST 7

4

2

3

AST 6

8

7

8

AST 5

8

4

11

AST 4

14

17

20

AST 3

3

3

2

AST 2

2

4

40

37

AST 1
AST összesen

44

AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4

1

AST/SC 3

1

AST/SC 2

1

AST/SC 1

1
4

AST/SC összesen
480

Mindösszesen
Összes alkalmazott

480

440
440

483
483

2016.2.24.

HU

L 48/1929

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Európai Rendőrakadémia (CEPOL)
Európai Rendőrakadémia (CEPOL) (1)
Álláshelyek
Tisztségcsoport és besorolási
fokozat

2015

2016
Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Ideiglenes

Állandó

2014. december 31-én ténylegesen betöltött
Állandó

Ideiglenes

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Állandó

Ideiglenes

AD 16
AD 15
AD 14
AD 13

1

1

1

AD 12
AD 11

1

AD 10

2

2

2

AD 9

2

3

3

AD 7

2

1

1

AD 6

3

AD 5

6

9

9

17

16

16

AD 8

AD összesen
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8
AST 7
AST 6

1

AST 5

2

2

2

AST 4

4

2

2

AST 3

4

7

7

11

11

11

28

27

27

AST 2
AST 1
AST összesen
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
AST/SC összesen
Mindösszesen
Összes alkalmazott

28

(1) 2016. július 1-től: Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynökség (CEPOL).

27

27
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA)
Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA)
Álláshelyek
Tisztségcsoport és besorolási
fokozat

2015

2016
Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Ideiglenes

Állandó

2014. december 31-én ténylegesen betöltött
Állandó

Ideiglenes

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Állandó

Ideiglenes

AD 16
AD 15

1

AD 14

1

AD 13

1

2

AD 12

4

10

AD 11

2

1

1
1

2

1

2

7

4

10

10

4

3

10

AD 10

14

5

14

AD 9

7

1

1

7

1

5

AD 8

5

AD 7

11

AD 6

6

AD 5
AD összesen
AST 11

7

45

7

42

1

8

45

1

AST 10

2

1

AST 9

1

7

2

1

7

AST 8

2

7

1

1

2

7

AST 7

1

6

2

3

1

6

AST 6

2

2

AST 5

1

9

AST 4

3

AST 3

1

AST 2
1

AST 1
AST összesen

5

22

5

22

5

22

12

67

12

64

13

67

AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
AST/SC összesen
Mindösszesen
Összes alkalmazott

79

76

80

2016.2.24.

HU

L 48/1931

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását
Végző Európai Ügynökség (eu-LISA)
A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai
Ügynökség (eu-LISA)
Álláshelyek

Tisztségcsoport és besorolási
fokozat

2016

2015

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Állandó

Ideiglenes

2014. december 31-én ténylegesen betöltött
Állandó

Ideiglenes

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Állandó

Ideiglenes

AD 16
AD 15
AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

3

3

3

AD 11

3

2

1

AD 10

5

3

5

AD 9

9

8

6

AD 8

12

3

10

AD 7

13

22

16

AD 6

14

1

11

AD 5

12

29

20

74

74

75

AD összesen
AST 11
AST 10
AST 9

1

AST 8

1

AST 7

2

2

1

AST 6

6

1

4

AST 5

12

14

12

AST 4

12

4

11

AST 3

10

23

15

1

1

44

45

45

118

119

120

1

AST 2
AST 1
AST összesen
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
AST/SC összesen
Mindösszesen
Összes alkalmazott

118

119

120
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO)
Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO)
Álláshelyek
Tisztségcsoport és besorolási
fokozat

2015

2016
Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Ideiglenes

Állandó

2014. december 31-én ténylegesen betöltött
Állandó

Ideiglenes

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Állandó

Ideiglenes

AD 16
AD 15

1
1

AD 14

1

AD 13
AD 12
AD 11

1

AD 10

9

3

8

AD 9

8

4

9

AD 8

10

8

10

AD 7

28

9

28

AD 6

5

3

5

AD 5

11

6

9

73

34

71

AST 4

6

2

6

AST 3

6

6

6

AST 2

2

1

1

AST 1

4

5

5

18

14

18

91

48

89

AD összesen

1

AST 11
AST 10
AST 9
AST 8
AST 7
AST 6
AST 5

AST összesen
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
AST/SC összesen
Mindösszesen
Összes alkalmazott

91

48

89

2016.2.24.
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L 48/1933

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Decentralizált ügynökségek – Nyelvi szolgálatok
Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja
Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja
Álláshelyek
Tisztségcsoport és besorolási
fokozat

2015

2016
Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Állandó

2014. december 31-én ténylegesen betöltött

Ideiglenes

Állandó

1

1

Ideiglenes

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Állandó

Ideiglenes

1

1

AD 16
AD 15
AD 14
AD 13
AD 12

12

7

4

4

11

6

AD 11

10

6

9

7

10

7

AD 10

7

4

7

6

7

5

AD 9

5

11

3

6

2

12

AD 8

7

14

10

5

9

10

AD 7

2

21

2

20

2

21

AD 6

2

25

5

17

3

25

0

25

41

90

45

90

1

1

2

1

AD 5
AD összesen

45

89

3

AST 11
AST 10
AST 9

3

AST 8

3

2

4

AST 7

2

2

2

3

2

3

AST 6

1

2

2

2

1

3

AST 5

2

16

1

9

2

13

AST 4

2

15

3

14

3

16

4

AST 3

8

12

8

AST 2

5

5

7

2

AST 1
AST összesen

13

50

13

48

14

51

58

139

54

138

59

141

AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
AST/SC összesen
Mindösszesen
Összes alkalmazott

197

192

200
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Decentralizált ügynökségek – Energiaügy
Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER)
Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER)
Álláshelyek
Tisztségcsoport és besorolási
fokozat

2015

2016
Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Állandó

Ideiglenes

2014. december 31-én ténylegesen betöltött
Állandó

Ideiglenes

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Állandó

Ideiglenes

AD 16
AD 15

1

AD 14

1

1

AD 13
AD 12

1

AD 11

5

3

4

AD 9

2

4

2

AD 8

10

5

6

AD 7

10

4

6

AD 6

7

7

7

AD 5

19

11

13

54

37

39

AST 5

1

1

1

AST 4

1

3

1

AST 3

13

11

13

15

15

15

69

52

54

1

AD 10

AD összesen
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8
AST 7
AST 6

AST 2
AST 1
AST összesen
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
AST/SC összesen
Mindösszesen
Összes alkalmazott

69

52

54

2016.2.24.
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Decentralizált ügynökségek – A jog érvényesülése
Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA)
Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA)
Álláshelyek
Tisztségcsoport és besorolási
fokozat

2015

2016
Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Állandó

Ideiglenes

2014. december 31-én ténylegesen betöltött
Állandó

Ideiglenes

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Állandó

Ideiglenes

AD 16
AD 15

1

AD 14

1

AD 13

2

AD 12

10

1

1
1

1

2
10

AD 11

6

AD 10

14

2

14

AD 9

11

5

11

AD 8

1

9

1

AD 7

5

15

4

AD 6

3

7

2

48

46

46

AD 5
AD összesen
AST 11
AST 10

1

1

AST 9

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

6

4

7

AST 6

12

2

12

AST 5

9
1

AST 4

8

AST 3

1

2

AST 2
AST 1
AST összesen

26

28

27

74

74

73

AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
AST/SC összesen
Mindösszesen
Összes alkalmazott

74

74

73
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE)
Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE)
Álláshelyek
Tisztségcsoport és besorolási
fokozat

2015

2016
Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Ideiglenes

Állandó

2014. december 31-én ténylegesen betöltött
Állandó

Ideiglenes

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Állandó

Ideiglenes

AD 16
AD 15
AD 14
AD 13

1

1

1

AD 12
AD 11

1

AD 10

1

AD 9

3

AD 8

5

4

5

AD 7

4

4

4

AD 6

4

3

3

AD 5

3

8

6

22

22

23

AD összesen

1
2

1
2

AST 11
AST 10
AST 9
AST 8
AST 7

2

2

AST 6

2

AST 5

4

3
5

1

6

7

6

28

29

29

AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
AST összesen
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
AST/SC összesen
Mindösszesen
Összes alkalmazott

28

29

29

2016.2.24.
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egysége (Eurojust)
Az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egysége (Eurojust)
Álláshelyek
Tisztségcsoport és besorolási
fokozat

2015

2016
Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Ideiglenes

Állandó

2014. december 31-én ténylegesen betöltött
Állandó

Ideiglenes

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Állandó

Ideiglenes

AD 16
AD 15
AD 14

1

1

1

AD 13

1

1

1

AD 10

9

4

7

AD 9

8

7

9

AD 8

22

15

20

AD 7

27

11

20

AD 6

12

25

18

AD 5

3

8

4

83

72

80

1

1

1

AD 12
AD 11

AD összesen
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8
AST 7
AST 6

2

AST 5

19

2

17

AST 4

62

20

48

AST 3

25

56

42

AST 2

11

45

16

1

3

AST 1
AST összesen

120

127

125

203

199

205

AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
AST/SC összesen
Mindösszesen
Összes alkalmazott

203

199

205
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Európai közös vállalkozások
Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás (F4E)
Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás (F4E)
Álláshelyek
Tisztségcsoport és besorolási
fokozat

2016

2015

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Ideiglenes

Állandó

2014. december 31-én ténylegesen betöltött
Állandó

Ideiglenes

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Állandó

Ideiglenes

AD 16
1

AD 15

1

AD 14

1

AD 13

14

5

7

2

13

4

AD 12

16

8

11

2

17

8

AD 11

5

19

2

5

12

AD 10

3

27

5

28

3

30

AD 9

1

20

2

21

2

18

1

AD 8

34

AD 7

47

AD 6

40

20

7

40

57

2

66

30

1

AD 5
AD összesen

10

40

201

37

170

40

180

AST 11

3

3

AST 10

3

1

3

AST 9

3

1

3

AST 8

1

2

1

AST 7

3

1

1

AST 6

1

3

2

2

2

AST 5

1

13

3

3

9

11

2

7

14

AST 3

2

18

1

AST 2

2

AST 1

1

AST 4

AST összesen

15

27

17

25

16

26

55

228

54

195

56

206

AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
AST/SC összesen
Mindösszesen
Összes alkalmazott

283

249

262
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Az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer megvalósítását célzó közös vállalkozás (SESAR)
Az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer megvalósítását célzó közös vállalkozás (SESAR)
Álláshelyek
Tisztségcsoport és besorolási
fokozat

2015

2016
Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Ideiglenes

Állandó

2014. december 31-én ténylegesen betöltött
Állandó

Ideiglenes

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Állandó

Ideiglenes

AD 16
AD 15
1

1

1

4

4

4

5

4

5

AD 8

5

4

5

AD 7

4

4

4

AD 6

4

4

4

AD 5

10

9

10

33

30

33

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

2

6

5

6

39

35

39

AD 14
AD 13
AD 12
AD 11
AD 10
AD 9

AD összesen
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
AST összesen
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
AST/SC összesen
Mindösszesen
Összes alkalmazott

39

35

39
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Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT)
Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT)
Álláshelyek
Tisztségcsoport és besorolási
fokozat

2016

2015

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Állandó

Ideiglenes

2014. december 31-én ténylegesen betöltött
Állandó

Ideiglenes

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Állandó

Ideiglenes

AD 16
AD 15
AD 14

1

1

1

1

1

1

AD 9

7

2

5

AD 8

6

8

8

AD 7

9

1

5

AD 6

10

13

14

AD 13
AD 12
AD 11
AD 10

1

AD 5
34

AD összesen

27

34

AST 11
AST 10
AST 9
AST 8
AST 7
AST 6
AST 5

1

AST 4

3

2

2

AST 3

1

3

2

5

5

5

39

32

39

1

AST 2
AST 1
AST összesen
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
AST/SC összesen
Mindösszesen
Összes alkalmazott

39

32

39

2016.2.24.
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Végrehajtó ügynökségek
Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EASME)
Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EASME)
Álláshelyek
Tisztségcsoport és besorolási
fokozat

2016 ( )

2015

1

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Ideiglenes

Állandó

2014. december 31-én ténylegesen betöltött
Állandó

Ideiglenes

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Állandó

Ideiglenes

AD 16
AD 15
AD 14

4

3

4

AD 13

7

4

11

AD 12

5

2

10

AD 11

6

3

5

AD 10

8

4

8

AD 9

12

7

10

AD 8

15

11

7

AD 7

10

5

8

AD 6

8

6

7

AD 5

14

6

12

89

51

82

AD összesen
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8
AST 7

2

2

AST 6
AST 5

4

AST 4
AST 3

1

2

10

6

8

3

3

3

19

10

15

108

61

97

AST 2
AST 1
AST összesen
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
AST/SC összesen
Mindösszesen
Összes alkalmazott

108

61

97

(1) A létszámtervben a következő ad personam kinevezések szerepelnek: a kirendelt tisztviselők a végrehajtó ügynökség létszámtervében lévő magasabb besorolási fokozatú
álláshelyet is betölthetnek, feltéve, hogy ez a magasabb besorolási fokozat megegyezik a Bizottságnál betöltött besorolási fokozatukkal. Ez a kivétel kizárólag kirendelt
tisztviselőkre vonatkozik.

L 48/1942

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA)
Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA)
Álláshelyek
Tisztségcsoport és besorolási
fokozat

2015

2016
Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Ideiglenes

Állandó

2014. december 31-én ténylegesen betöltött
Állandó

Ideiglenes

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Állandó

Ideiglenes

AD 16
AD 15
AD 14

5

3

4

AD 13

6

5

8

AD 12

7

4

3

AD 11

10

2

8

AD 10

11

15

12

AD 9

16

17

19

AD 8

8

10

6

AD 7

6

5

6

AD 6

9

10

10

AD 5

3

3

5

81

74

81

AD összesen
AST 11

1

1

AST 10

1

1

1

AST 9

1

2

1

AST 8

1

AST 7

3

AST 6

2

AST 5

10

9

10

AST 4

4

6

9

AST 3

6

8

4

29

27

29

110

101

110

1
1
2

AST 2
AST 1
AST összesen
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
AST/SC összesen
Mindösszesen
Összes alkalmazott

110

101

110
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Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség (Chafea)
Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség (Chafea)
Álláshelyek
Tisztségcsoport és besorolási
fokozat

2015

2016
Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Ideiglenes

Állandó

2014. december 31-én ténylegesen betöltött
Állandó

Ideiglenes

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Állandó

Ideiglenes

AD 16
AD 15
AD 14

1

1

1

AD 13

1

1

1

AD 12

3

1

1

AD 11

2

1

3

AD 10

1

AD 9
1

AD 8

1

AD 7
AD 6

2

AD 5

3

1

2

2
1

13

AD összesen

1

8

11

AST 11
AST 10
AST 9
AST 8
AST 7

1

1

AST 6

1

AST 5
AST 4

1

1

1

2

2

2

15

10

13

AST 3
AST 2
AST 1
AST összesen
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
AST/SC összesen
Mindösszesen
Összes alkalmazott

15

10

13

L 48/1944

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség (INEA)
Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség (INEA)
Álláshelyek
Tisztségcsoport és besorolási
fokozat

2015

2016
Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Ideiglenes

Állandó

2014. december 31-én ténylegesen betöltött
Állandó

Ideiglenes

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Állandó

Ideiglenes

AD 16
AD 15
AD 14

7

4

5 (1 )

AD 13

9

8

9

AD 12

5

1

3

AD 11

4

3

4

AD 10

3

2

3

AD 9

4

2

4

AD 8

8

5

8

AD 7

10

8

10

AD 6

2

4

3

AD 5

1

1

2

53

38

51

1

1

1

AST 5

2

2

2

AST 4

2

1

2

AST 3

5

2

3

10

6

8

63

44

59

AD összesen
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8
AST 7
AST 6

AST 2
AST 1
AST összesen
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
AST/SC összesen
Mindösszesen
Összes alkalmazott

63

44

(1) A létszámtervben a következő ad personam kinevezések szerepelnek: 1 AD 14 tisztviselő AD 15 besorolási fokozatba lép.

59
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Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége (ERCEA)
Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége (ERCEA)
Álláshelyek
Tisztségcsoport és besorolási
fokozat

2016 ( )

2015

1

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Ideiglenes

Állandó

2014. december 31-én ténylegesen betöltött
Állandó

Ideiglenes

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Állandó

Ideiglenes

AD 16
AD 15
AD 14

6

2

7

AD 13

7

9

6

AD 12

3

3

4

AD 11

4

3

4

AD 10

2

AD 9

27

17

24

AD 8

42

41

37

AD 7

11

16

16

AD 6

10

7

7

1

1

112

99

108

112

99

108

2

AD 5
AD összesen
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
AST összesen
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
AST/SC összesen
Mindösszesen
Összes alkalmazott

112

99

108

(1) A létszámtervben a következő ad personam kinevezések szerepelnek: a kirendelt tisztviselők a végrehajtó ügynökség létszámtervében lévő magasabb besorolási fokozatú
álláshelyet is betölthetnek, feltéve, hogy ez a magasabb besorolási fokozat megegyezik a Bizottságnál betöltött besorolási fokozatukkal. Ez a kivétel kizárólag kirendelt
tisztviselőkre vonatkozik.
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Kutatási Végrehajtó Ügynökség (REA)
Kutatási Végrehajtó Ügynökség (REA)
Álláshelyek
Tisztségcsoport és besorolási
fokozat

2016 ( )

2015

1

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Ideiglenes

Állandó

2014. december 31-én ténylegesen betöltött
Állandó

Ideiglenes

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
Állandó

Ideiglenes

AD 16
AD 15
AD 14

5

3

5

AD 13
AD 12

11

7

11

6

5

6

AD 11

7

5

6

AD 10

9

6

6

AD 9

15

4

7

AD 8

23

17

20

AD 7

31

20

24

AD 6

31

27

28

AD 5
AD összesen

15

35

34

153

129

147

AST 11
AST 10
AST 9

1

1

AST 8

2

2

2

AST 6

4

1

4

AST 5

2

4

2

AST 4

1

2

1

AST 7

1

AST 3
AST 2
AST 1
AST összesen

10

10

10

163

139

157

AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
AST/SC összesen
Mindösszesen
Összes alkalmazott

163

139

157

(1) A létszámtervben a következő ad personam kinevezések szerepelnek: a kirendelt tisztviselők a végrehajtó ügynökség létszámtervében lévő magasabb besorolási fokozatú
álláshelyet is betölthetnek, feltéve, hogy ez a magasabb besorolási fokozat megegyezik a Bizottságnál betöltött besorolási fokozatukkal. Ez a kivétel kizárólag kirendelt
tisztviselőkre vonatkozik.
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IV. SZAKASZ
AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA
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AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA

BEVÉTELEK
Az Európai Uniónak a Bíróság kiadásaihoz való hozzájárulása a 2016-es pénzügyi
évre vonatkozóan
Összeg

Megnevezés

Kiadások

378 187 000

Saját források

– 51 505 000

Esedékes hozzájárulások

326 682 000

2016.2.24.
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AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA

SAJÁT FORRÁSOK
4. CÍM
AZ INTÉZMÉNYEK ÉS EGYÉB UNIÓS SZERVEK ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ
BEVÉTELEK
4 0. ALCÍM — KÜLÖNBÖZŐ ADÓK ÉS LEVONÁSOK
4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

27 907 000

23 694 000

24 715 852,65

% 2014–2016

4 0. ALCÍM
400

403

404

Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb alkalmazottak és a
nyugdíjjárulékban részesülők bére, fizetése és juttatásai utáni
adóbevételek

88,57

Az aktív állományban lévő intézményi tagok, tisztviselők és
egyéb alkalmazottak béréből levont ideiglenes hozzájárulásból
eredő bevételek

p.m.

p.m.

Az aktív állományban lévő intézményi tagok, tisztviselők és
egyéb alkalmazottak fizetését terhelő speciális levonásból és
szolidaritási adóból eredő bevételek

5 147 000

4 513 000

4 043 655,17

78,56

33 054 000

28 207 000

28 759 507,82

87,01

18 451 000

16 649 000

16 242 439,35

88,03

4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

0,—

4 1. ALCÍM
410

A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

411

A nyugdíjjogosultság személyzet által történő átvitele, illetve
megváltása

p.m.

p.m.

3 038 692,84

412

A személyes indokkal szabadságon levő tisztviselők és
ideiglenes alkalmazottak nyugdíj-hozzájárulása

p.m.

p.m.

0,—

4 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

18 451 000

16 649 000

19 281 132,19

104,50

4. cím – Összesen

51 505 000

44 856 000

48 040 640,01

93,27
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AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA

4. CÍM
AZ INTÉZMÉNYEK ÉS EGYÉB UNIÓS SZERVEK ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ
BEVÉTELEK

4 0. ALCÍM — KÜLÖNBÖZŐ ADÓK ÉS LEVONÁSOK

400

Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb alkalmazottak és a nyugdíjjárulékban részesülők bére, fizetése és
juttatásai utáni adóbevételek
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

27 907 000

2014. évi költségvetési év

23 694 000

24 715 852,65

Jogalap
Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv és különösen annak 12. cikke.
A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a
Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke
elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi
rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.).
Az Európai Közösségeket illető adó alkalmazása feltételeinek és eljárásának megállapításáról szóló, 1968. február 29-i
260/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 56., 1968.3.4., 8. o.).

403

Az aktív állományban lévő intézményi tagok, tisztviselők és egyéb alkalmazottak béréből levont ideiglenes
hozzájárulásból eredő bevételek
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Jogalap
A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a
Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke
elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi
rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.).
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen a 2003. december 15-ig hatályban lévő
változatának 66a. cikke.

404

Az aktív állományban lévő intézményi tagok, tisztviselők és egyéb alkalmazottak fizetését terhelő speciális
levonásból és szolidaritási adóból eredő bevételek
2016. évi költségvetési év

5 147 000

2015. évi költségvetési év

4 513 000

2014. évi költségvetési év

4 043 655,17
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4 0. ALCÍM — KÜLÖNBÖZŐ ADÓK ÉS LEVONÁSOK (folytatás)

404

(folytatás)

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 66a. cikke.
A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a
Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke
elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi
rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.).

4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK

410

A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

18 451 000

2014. évi költségvetési év

16 649 000

16 242 439,35

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 83. cikke (2) bekezdése.

411

A nyugdíjjogosultság személyzet által történő átvitele, illetve megváltása
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

3 038 692,84

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VIII. melléklete 11. cikkének (2) bekezdése
és 48. cikke.

412

A személyes indokkal szabadságon levő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíj-hozzájárulása
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

2014. évi költségvetési év

0,—
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5. CÍM
AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
5 0. ALCÍM — INGÓ VAGYON ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
5 1. ALCÍM — BÉRLETI DÍJAKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL
5 2. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK, BANKI ÉS EGYÉB
KAMAT
5 5. ALCÍM — SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS ELVÉGZETT MUNKÁKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

5 0. ALCÍM
500

Ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek

5000

Járművek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

130 150,09

5001

Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – Címzett
bevétel

p.m.

p.m.

0,—

5 0 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

130 150,09

p.m.

p.m.

117 940,35

p.m.

p.m.

248 090,44

502

Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből
származó bevételek – Címzett bevétel
5 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

5 1. ALCÍM
511

Az ingatlanok bérbe és albérletbe adásából származó bevételek, illetve a bérleti díjak visszatérítése

5110

Az ingatlanok bérbe és albérletbe adásából származó bevételek –
Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

5111

A bérleti díjak visszatérítése – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

5 1 1. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

5 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

520

Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevételek,
az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamata

p.m.

p.m.

2 779,19

522

Előfinanszírozásból származó kamatjövedelmek

p.m.

p.m.

0,—

5 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

2 779,19

Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve
a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és
általuk visszatérített kiküldetési ellátmányokat – Címzett
bevétel

p.m.

p.m.

0,—

Egyéb személyektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy
elvégzett munkákból származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

5 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

5 2. ALCÍM

5 5. ALCÍM
550

551

% 2014–2016
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5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY IGAZGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK
5 8. ALCÍM — EGYÉB TÉRÍTÉSEK
5 9. ALCÍM — AZ IGAZGATÁSBÓL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

5 7. ALCÍM
570

Tévesen kifizetett összegek visszatérítéséből származó
bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

292 534,14

571

Meghatározott rendeltetésű bevételek, így az alapítványoktól,
támogatásokból, adományokból és hagyatékokból származó
bevétel, köztük az egyes intézmények meghatározott rendeltetésű bevételei – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

Az intézmény igazgatásával kapcsolatos egyéb hozzájárulások
és visszatérítések – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

639 595,21

5 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

932 129,35

573

5 8. ALCÍM
580

Ingatlanok bérbeadásából származó bevételek – Címzett
bevétel

p.m.

p.m.

0,—

581

Befolyt biztosítási térítésekből származó bevételek – Címzett
bevétel

p.m.

p.m.

282 748,11

p.m.

p.m.

282 748,11

p.m.

p.m.

0,—

5 9. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

1 465 747,09

5 8. ALCÍM – ÖSSZESEN

5 9. ALCÍM
590

Az igazgatásból származó egyéb bevételek

% 2014–2016
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5. CÍM
AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0. ALCÍM — INGÓ VAGYON ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

500

Ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek

5000

Járművek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

130 150,09

Megjegyzések
E jogcím az intézmény tulajdonában lévő járművek értékesítéséből és értékbeszámításából származó bevételeket foglalja
magában. Ugyancsak tartalmazza a lecserélt vagy leselejtezett gépjárművek értékesítéséből származó bevételeket, miután
könyv szerinti értéküket nullára leírták.
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.
5001

Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
E jogcím az intézmény tulajdonában lévő, nem jármű ingó vagyon értékesítéséből és értékbeszámításából származó
bevételeket foglalja magában.
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

502

Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

117 940,35

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.
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5 1. ALCÍM — BÉRLETI DÍJAKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

511

Az ingatlanok bérbe és albérletbe adásából származó bevételek, illetve a bérleti díjak visszatérítése

5110

Az ingatlanok bérbe és albérletbe adásából származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.
5111

A bérleti díjak visszatérítése – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 2. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK, BANKI ÉS EGYÉB KAMAT

520

Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevételek, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamata
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

2 779,19

Megjegyzések
Ez a jogcímcsoport a befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevételeket, valamint a banki és egyéb
kamatot foglalja magában.
522

Előfinanszírozásból származó kamatjövedelmek
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

5 5. ALCÍM — SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS ELVÉGZETT MUNKÁKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

550

Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek,
beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési ellátmányokat –
Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—
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5 5. ALCÍM — SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS ELVÉGZETT MUNKÁKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (folytatás)

550

(folytatás)

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

551

Egyéb személyektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek – Címzett
bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY IGAZGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

570

Tévesen kifizetett összegek visszatérítéséből származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

292 534,14

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

571

Meghatározott rendeltetésű bevételek, így az alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és hagyatékokból
származó bevétel, köztük az egyes intézmények meghatározott rendeltetésű bevételei – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.
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5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY IGAZGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK (folytatás)

573

Az intézmény igazgatásával kapcsolatos egyéb hozzájárulások és visszatérítések – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

639 595,21

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 8. ALCÍM — EGYÉB TÉRÍTÉSEK

580

Ingatlanok bérbeadásából származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

581

Befolyt biztosítási térítésekből származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

282 748,11

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 9. ALCÍM — AZ IGAZGATÁSBÓL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

590

Az igazgatásból származó egyéb bevételek
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

Megjegyzések
Ez a jogcímcsoport az igazgatási műveletekből származó egyéb bevételeket foglalja magában.

0,—

L 48/1958

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA

9. CÍM
EGYÉB BEVÉTELEK
9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

230,66

9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

230,66

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

230,66

Megnevezés

2014. évi költségvetési év

% 2014–2016

9 0. ALCÍM
900

Egyéb bevételek

MINDÖSSZESEN

51 505 000

44 856 000

49 506 617,76

96,12

2016.2.24.
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AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA

9. CÍM
EGYÉB BEVÉTELEK

9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK

900

Egyéb bevételek
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

230,66
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KIADÁSOK
Az előirányzatok (2016 és 2015) és az egyenleg (2014) általános összegzése
Cím
Alcím

2016. évi előirányzatok

Megnevezés

1

AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ
SZEMÉLYEK

10

AZ INTÉZMÉNY TAGJAI

33 539 500
Tartalékok (10 0)

12

TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

14

EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

16

AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
1. cím – Összesen

2015. évi előirányzatok

28 560 000

2014. évi teljesítés

33 960 931,78

2 000 000
33 539 500

30 560 000

33 960 931,78

233 035 500

217 148 000

211 373 200,09

19 390 000

18 354 000

16 850 474,12

6 121 500

5 200 500

5 272 753,76

292 086 500

269 262 500

267 457 359,75

Tartalékok (10 0)

2 000 000
292 086 500

271 262 500

267 457 359,75

2

INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI
KÖLTSÉGEK

20

INGATLANOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

61 068 000

62 092 000

60 492 157,98

21

ADATKEZELÉS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: BESZERZÉS,
BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS

20 294 000

18 882 500

19 068 130,23

23

FOLYÓ ADMINISZTRATÍV IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

1 460 500

1 471 500

1 353 939,97

25

MEGBESZÉLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

521 500

599 500

558 179,64

27

INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS
TERJESZTÉS

2 697 500

2 700 000

2 753 356,33

86 041 500

85 745 500

84 225 764,15

59 000

54 000

17 059,64

59 000

54 000

17 059,64

2 000 000

0,—

2. cím – Összesen

3

AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL BETÖLTÖTT KÜLÖNLEGES
FUNKCIÓK GYAKORLÁSA SORÁN FELMERÜLŐ
KÖLTSÉGEK

37

EGYES INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK KÜLÖNÖS
KÖLTSÉGEI
3. cím – Összesen

10

EGYÉB KÖLTSÉGEK

10 0

ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK

p.m.

10 1

RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP

p.m.
10. cím – Összesen
MINDÖSSZESEN

p.m.
378 187 000

p.m.

0,—

2 000 000

0,—

357 062 000

351 700 183,54
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1. CÍM
AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEK
1 0. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY TAGJAI
1 2. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi
előirányzatok

Megnevezés

2015. évi
előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

1 0. ALCÍM
100

Díjazások és egyéb illetmények

1000

Díjazások és támogatások
Nem differenciált előirányzatok

28 345 000

Tartalékok (10 0)

1002

103

104

106

109

23 649 843,73

83,44

2 000 000
28 345 000

25 916 500

23 649 843,73

Nem differenciált előirányzatok

1 595 000

1 449 000

170 785,50

10,71

1 0 0. jogcímcsoport – Összesen

29 940 000

25 365 500

23 820 629,23

79,56

A hivatalba lépéssel, áthelyezéssel és a megbízatás
megszűnésével kapcsolatos jogok

Tartalékok (10 0)

102

23 916 500

2 000 000
29 940 000

27 365 500

23 820 629,23

Nem differenciált előirányzatok

2 718 000

2 447 000

2 281 286,31

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

7 249 383,56

Ideiglenes juttatások
83,93

Nyugdíjak

Kiküldetések
Nem differenciált előirányzatok

342 000

295 500

293 000,—

85,67

Nem differenciált előirányzatok

539 500

452 000

316 632,68

58,69

Képzés

Előzetes előirányzat
Nem differenciált előirányzatok
1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.
33 539 500

Tartalékok (10 0)

p.m.
28 560 000

0,—
33 960 931,78

101,26

2 000 000
33 539 500

30 560 000

33 960 931,78

1 2. ALCÍM
120

Díjazások és egyéb jogok

1200

Díjazások és támogatások

1202

Nem differenciált előirányzatok

229 849 000

Nem differenciált előirányzatok

664 000

213 814 000 208 553 105,83

90,73

Fizetett túlóra
656 000

629 490,37

94,80
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1 2. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK (folytatás)
1 4. ALCÍM — EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK
1 6. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi
előirányzatok

Megnevezés

120

(folytatás)

1204

A szolgálatba lépéssel, áthelyezéssel és a szolgálati jogviszony
megszűnésével kapcsolatos jogok
Nem differenciált előirányzatok

2 292 500

1 2 0. jogcímcsoport – Összesen

232 805 500

122

Juttatások a szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor

1220

A szolgálati érdekből történő nyugdíjazás esetén járó juttatások
Nem differenciált előirányzatok

1222

2 448 000

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

2 190 603,89

95,56

216 918 000 211 373 200,09

90,79

230 000

0,—

Juttatások a szolgálati viszony megszűnésekor, valamint
különleges nyugdíjrendszer a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak részére
Nem differenciált előirányzatok
1 2 2. jogcímcsoport – Összesen

129

230 000

2015. évi
előirányzatok

p.m.
230 000

p.m.
230 000

0,—
0,—

Előzetes előirányzat
Nem differenciált előirányzatok
1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.
233 035 500

p.m.

0,—

217 148 000 211 373 200,09

90,70

1 4. ALCÍM
140

Egyéb alkalmazottak és külső személyzet

1400

Egyéb alkalmazottak
Nem differenciált előirányzatok

1404

5 955 000

5 767 688,48

91,97

Nem differenciált előirányzatok

697 000

688 000

500 500,—

71,81

Nem differenciált előirányzatok

263 000

261 500

237 415,—

90,27

Nem differenciált előirányzatok

12 158 500

11 449 500

10 344 870,64

85,08

1 4 0. jogcímcsoport – Összesen

19 390 000

18 354 000

16 850 474,12

86,90

Gyakornokok és alkalmazotti csereprogramok

1405

Egyéb külső szolgáltatások

1406

Külső nyelvi szolgáltatások

149

6 271 500

Előzetes előirányzat
Nem differenciált előirányzatok
1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

19 390 000

18 354 000

16 850 474,12

86,90

216 000

207 000

147 370,86

68,23

1 6. ALCÍM
161

A személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

1610

A munkaerő-felvétel egyéb költségei
Nem differenciált előirányzatok
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1 6. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK (folytatás)
Jogcímcsoport
Jogcím

161

(folytatás)

1612

Szakmai továbbképzés

162

2016. évi
előirányzatok

Megnevezés

% 2014–2016

1 764 500

1 540 500

1 493 264,48

84,63

1 6 1. jogcímcsoport – Összesen

1 980 500

1 747 500

1 640 635,34

82,84

Nem differenciált előirányzatok

361 500

349 000

348 000,—

96,27

21 000

21 000

5 250,—

25,00

Nem differenciált előirányzatok

284 500

271 000

240 959,98

84,70

1 6 3. jogcímcsoport – Összesen

305 500

292 000

246 209,98

80,59

188 500

182 000

139 834,65

74,18

80 000

80 000

80 073,79

100,09

Nem differenciált előirányzatok

3 184 500

2 550 000

2 818 000,—

88,49

Nem differenciált előirányzatok

21 000

1 6 5. jogcímcsoport – Összesen

3 474 000

2 812 000

3 037 908,44

87,45

1 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

6 121 500

5 200 500

5 272 753,76

86,13

1. cím – Összesen

292 086 500

269 262 500 267 457 359,75

91,57

Kiküldetések

Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

1630

Szociális ellátás
Nem differenciált előirányzatok
A személyzet tagjai közötti szociális kapcsolatok és egyéb
szociális juttatások

165

Az intézmény állományához tartozó valamennyi személlyel
kapcsolatos tevékenységek

1650

Orvosi szolgálat
Nem differenciált előirányzatok

1652

Éttermek és munkahelyi étkezdék

1654

Többcélú gyermekfelügyeleti központ

Nem differenciált előirányzatok

1656

2014. évi teljesítés

Nem differenciált előirányzatok

163

1632

2015. évi
előirányzatok

Európai Iskolák

Tartalékok (10 0)

2 000 000
292 086 500

271 262 500 267 457 359,75
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1. CÍM
AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEK

1 0. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY TAGJAI

100

Díjazások és egyéb illetmények

1000

Díjazások és támogatások
2016. évi előirányzatok

1000

28 345 000
Tartalékok (10 0)
Összesen

2015. évi előirányzatok

23 916 500

2014. évi teljesítés

23 649 843,73

2 000 000
28 345 000

25 916 500

23 649 843,73

Megjegyzések
Az említett előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál az intézmény tagjai részére:
— alapilletmények,
— lakhatási támogatások,
— családi támogatások, úgymint a háztartási támogatás, az eltartott gyermek után nyújtott támogatás és az
iskoláztatási támogatás,
— reprezentációs és szolgáltatási juttatások,
— munkáltatói hozzájárulás (0,87 %) a baleset és foglalkozási ártalmak elleni biztosításhoz, munkáltatói hozzájárulás
(3,4 %) a betegségbiztosításhoz,
— szülési támogatás,
— az intézmény tagjának halála esetén fizetendő juttatások,
— az alapilletményekre, lakhatási támogatásra, a családi támogatásokra, az intézmény tagjait megillető járandóságok
egy részének külföldre utalására (az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata VII. melléklete 17.
cikkének megfelelő alkalmazása mellett) alkalmazandó súlyozási tényezők.

Jogalap
A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a
Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke
elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi
rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.) és különösen annak 3., 4., 4a., 11. és 14. cikke.
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1 0. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY TAGJAI (folytatás)

100

(folytatás)

1002

A hivatalba lépéssel, áthelyezéssel és a megbízatás megszűnésével kapcsolatos jogok
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 595 000

2014. évi teljesítés

1 449 000

170 785,50

Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbi költségek fedezésére szolgál:
— az intézmény tagjainak (ideértve a családtagokat is) hivatalba lépésével és megbízatásuk megszűnésével kapcsolatos
utazási költségek,
— az intézmény tagjainak a hivatalba lépésükkor vagy távozásukkor fizetendő beilleszkedési és újrabeilleszkedési
támogatás,
— az intézmény tagjainak a hivatalba lépésükkor vagy távozásukkor fizetendő költözési költségtérítés.

Jogalap
A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a
Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke
elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi
rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.) és különösen annak 5. cikke.

102

Ideiglenes juttatások
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2 718 000

2014. évi teljesítés

2 447 000

2 281 286,31

Megjegyzések
Ez az előirányzat az intézmény volt tagjai ideiglenes juttatásainak, családi támogatásának, valamint a lakóhelyük szerinti
országra alkalmazandó súlyozási tényezők fedezésére szolgál.

Jogalap
A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a
Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke
elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi
rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.) és különösen annak 7. cikke.
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1 0. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY TAGJAI (folytatás)

103

Nyugdíjak
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

7 249 383,56

Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— az intézmény volt tagjainak öregségi nyugdíja, a lakóhelyük szerinti ország tekintetében alkalmazandó súlyozási
tényezőkkel együtt,
— a rokkantsági nyugdíjak,
— az intézmény volt tagjainak túlélő házastársai és/vagy árvái részére folyósított túlélő hozzátartozói nyugdíjak, a
lakóhelyük szerinti ország tekintetében alkalmazandó korrekciós tényezőkkel együtt.

Jogalap
A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a
Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke
elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi
rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.) és különösen annak 8., 9., 15. és 18. cikke.

104

Kiküldetések
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

342 000

2014. évi teljesítés

295 500

293 000,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat utazási költségek, kiküldetési napidíjak és a kiküldetésen felmerült járulékos vagy rendkívüli kiadások
fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

Jogalap
A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a
Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke
elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi
rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.) és különösen annak 6. cikke.
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1 0. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY TAGJAI (folytatás)

106

Képzés
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

539 500

2014. évi teljesítés

452 000

316 632,68

Megjegyzések
E jogcímcsoport előirányzatai az intézmény tagjainak nyelvtanfolyamokon vagy egyéb képzésen való részvételével
kapcsolatos költségek fedezésére szolgálnak.
109

Előzetes előirányzat
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Ezen jogcímcsoport a díjazások költségvetési év során történő esetleges aktualizálása hatásainak fedezésére szolgál.
Ez az előirányzat kizárólag előzetes jellegű, és csak a megfelelő címsorokhoz való átcsoportosítás után használható fel a
költségvetési rendeletnek megfelelően.
Jogalap
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

1 2. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

Megjegyzések
A jelen alcímben szereplő előirányzatokra 3,2 %-os átalányalapú csökkentést alkalmaztak.
120

Díjazások és egyéb jogok

1200

Díjazások és támogatások
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

229 849 000

Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak alapilletménye,

213 814 000

2014. évi teljesítés

208 553 105,83
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1 2. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK (folytatás)
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(folytatás)
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(folytatás)
— családi támogatások a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára, beleértve a háztartási támogatást, az eltartott
gyermek után nyújtott támogatást és az iskoláztatási támogatást,
— a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak külföldi munkavégzési és tartózkodási támogatása,
— az AST besorolási osztályban gyors- és gépíróként, távíróként, gépíróként, ügyvezető titkárként vagy osztályvezető
titkárként alkalmazott tisztviselők titkársági támogatása,
— munkáltatói hozzájárulás (az alapilletmény 3,4 %-a) a betegségbiztosításhoz; az alkalmazott hozzájárulása az
alapilletmény 1,7 %-a,
— munkáltatói hozzájárulás a baleset és foglalkozási ártalmak elleni biztosításhoz (az alapilletmény 0,5%-a) és a
szabályzat rendelkezéseinek alkalmazása folytán felmerülő további költségek,
— az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosítása,
— az ideiglenes alkalmazottak számára a származási országukban való nyugdíjjogosultság létrehozását vagy fenntartását lehetővé tevő intézményi befizetések,
— a szülési támogatás, valamint a tisztviselő halála esetén az elhunyt teljes díjazásának az elhalálozástól számított
három hónapig való folyósítása, valamint a holttestnek az elhunyt származási országába való szállításával
kapcsolatban felmerülő költségek,
— a tisztviselők, az ideiglenes alkalmazottak, valamint házastársuk és eltartottaik utazási költségei az éves szabadság
során a foglalkoztatás helyétől a származási helyükre,
— a nyilvánvaló alkalmatlanság miatt elbocsátott próbaidős tisztviselőket megillető kompenzációs kifizetés, az
ideiglenes alkalmazottat a szerződés intézmény általi felmondása esetén megillető juttatás, az ideiglenes alkalmazottá vagy tisztviselővé kinevezett kisegítő alkalmazottak nyugdíj-hozzájárulásának visszatérítése,
— a tisztviselők és a kisegítő alkalmazottak díjazására és a túlórázásra alkalmazandó súlyozási tényezők hatása,
— lakhatási és utazási támogatások,
— átalányban megállapított költségkedvezmények,
— átalányban megállapított helyi utazási kedvezmények,
— folyamatos vagy váltott műszakért vagy a munkahelyi és/vagy otthoni készenlétért fizetendő juttatások.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.
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Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62., 64., 65., 66., 67. és 68. cikke,
valamint VII. mellékletének I. szakasza, 69. cikke, valamint VII. mellékletének 4. cikke, XIII. mellékletének 18. cikke, 72.
cikke, 73. cikke, VIII. mellékletének 15. cikke, 70., 74. és 75. cikke, VII. mellékletének 8. cikke és 34. cikke.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 28a., 42., 47. és 48. cikke.
Az Európai Unió tisztviselőire vonatkozó betegségbiztosítási közös szabályzat és különösen annak 23. cikke.

1202

Fizetett túlóra
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

664 000

2014. évi teljesítés

656 000

629 490,37

Megjegyzések
Ez az előirányzat a tisztviselők, illetve kisegítő alkalmazottak, valamint helyi alkalmazottak által teljesített túlórákért
kifizetett átalányösszegű juttatás és órabér fedezésére szolgál, amennyiben ezek nem részesültek a meghatározott
módon kompenzációs szabadságban.

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 56. cikke és VI. melléklete.
1204

A szolgálatba lépéssel, áthelyezéssel és a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogok
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2 292 500

2014. évi teljesítés

2 448 000

2 190 603,89

Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— az alkalmazottaknak (a családtagokat is beleértve) a szolgálatba lépéskor, illetve a szolgálati jogviszony
megszűnésekor fizetendő utazási költségek,
— a szolgálatba lépés, illetve a szolgálati jogviszony megszűnése következtében lakóhelyet változtatni kényszerülő
alkalmazottak beilleszkedési, illetve újrabeilleszkedési költségei,
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1204

(folytatás)
— a szolgálatba lépés, illetve a szolgálati jogviszony megszűnése következtében lakóhelyet változtatni kényszerülő
alkalmazottak költözési költségei,
— azon alkalmazottak napidíja, akik igazolni tudják, hogy szolgálatba lépésük következtében lakhelyváltoztatásra
kényszerültek.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, valamint VII. mellékletének 5., 6., 7., 9. és 10. cikke.

122

Juttatások a szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor

1220

A szolgálati érdekből történő nyugdíjazás esetén járó juttatások
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

230 000

2014. évi teljesítés

230 000

0,—

Megjegyzések
Ezen előirányzat azon tisztviselők juttatásainak fedezésére szolgál, akik az intézményen belüli létszámleépítés keretén
belül kerültek tartalékállományba, illetve AD 16-os, AD 15-ös vagy AD 14-es besorolási fokozatban voltak, és szolgálati
érdekből került sor nyugdíjazásukra, valamint akiket az intézményeken belül új kompetenciák megszerzéséhez
kapcsolódó szervezeti okokból a szolgálat érdekében küldtek szabadságra.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 42c. és 50. cikke, valamint IV. melléklete.
1222

Juttatások a szolgálati viszony megszűnésekor, valamint különleges nyugdíjrendszer a tisztviselők és ideiglenes
alkalmazottak részére
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— a személyzeti szabályzat vagy más rendeletek alapján fizetendő juttatások,

2014. évi teljesítés

0,—
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(folytatás)

1222

(folytatás)
— a juttatásokra jogosultak betegségbiztosításához való munkáltatói hozzájárulás, és
— a különböző juttatások esetén alkalmazandó korrekciós tényezők hatása.

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 64. és 72. cikke.

129

Előzetes előirányzat
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Ezen jogcímcsoport a díjazások költségvetési év során történő esetleges aktualizálása hatásainak fedezésére szolgál.
Ez az előirányzat kizárólag előzetes jellegű, és a költségvetési rendeletnek megfelelően csak a megfelelő címsorokhoz
való átcsoportosítás után használható fel.

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 65. cikke.
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

1 4. ALCÍM — EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

140

Egyéb alkalmazottak és külső személyzet

1400

Egyéb alkalmazottak
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

6 271 500

2014. évi teljesítés

5 955 000

5 767 688,48
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(folytatás)
Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— a kisegítő alkalmazottak, a kisegítő állományban levő tolmácsok, a helyi alkalmazottak és a kisegítő állományban
levő fordítók illetménye és a szociális biztonsági ellátásaikhoz nyújtott munkáltatói hozzájárulás,
— a szaktanácsadók díjai és költségei, beleértve az intézményi orvos díját is,
— a szerződéses alkalmazottak esetleges felvételével járó költségek.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.
Jogalap
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek, nevezetesen annak 4. cikke és V. címe,
valamint 5. cikke és VI. címe.

1404

Gyakornokok és alkalmazotti csereprogramok
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

697 000

2014. évi teljesítés

688 000

500 500,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— az Európai Unió Bírósága szervezeti egységeibe kihelyezett tagállami tisztviselőkkel vagy egyéb nemzeti szakértőkkel
kapcsolatos költségek,
— az intézmény szervezeti egységeinél dolgozó gyakornokok részére nyújtott ösztöndíj.
1405

Egyéb külső szolgáltatások
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

263 000

2014. évi teljesítés

261 500

237 415,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott személyek alkalmazásával összefüggő kiadások
fedezésére szolgál, amennyiben az adott tevékenységet az intézmény alkalmazottai nem tudják elvégezni.
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1406

Külső nyelvi szolgáltatások
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

12 158 500

11 449 500

2014. évi teljesítés

10 344 870,64

Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— az Intézményközi Fordítási és Tolmácsolási Bizottság által a nyelvekkel kapcsolatos intézményközi együttműködés
elősegítése érdekében hozott intézkedésekkel járó költségek,
— az Európai Bizottság Tolmácsolási Főigazgatósága szabadúszó tolmácsainak kifizetése,
— a szerződéses konferenciatolmácsok díjazása,
— a szerződéses és eseti konferenciaszervezési szolgáltatások díja,
— a szövegek javításával kapcsolatos kiegészítő szolgáltatások, különös tekintettel a szabadúszó korrektorok díjára,
biztosítási, utazási és tartózkodási és kiküldetési költségeire, valamint az ezzel kapcsolatos adminisztratív költségekre,
— a fordítószolgálat által külső megbízottaknak kiadott gépírási és egyéb feladatokkal, valamint a szabadúszó vagy
ideiglenes fordítók szolgáltatásaival kapcsolatos költségek.
Az Európai Unió Bíróságának törekednie kell arra, hogy intézményközi megállapodás keretében együttműködjön a
többi intézménnyel annak érdekében, hogy el lehessen kerülni az eljárási dokumentumok lefordítására irányuló
erőfeszítések szükségtelen megkettőzését, ezáltal további megtakarításokat eszközölve az Unió általános költségvetése
számára.

149

Előzetes előirányzat
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Ezen jogcímcsoport a díjazások költségvetési év során történő esetleges aktualizálása hatásainak fedezésére szolgál.
Ez az előirányzat kizárólag előzetes jellegű, és csak az ebben az alcímben található megfelelő jogcímcsoportokhoz vagy
jogcímekhez való átcsoportosítás után használható fel a költségvetési rendeletnek megfelelően.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 65. és 65a. cikke, valamint XI. melléklete.

L 48/1974

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA

1 4. ALCÍM — EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK (folytatás)

149

(folytatás)
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

1 6. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

161

A személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

1610

A munkaerő-felvétel egyéb költségei
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

216 000

2014. évi teljesítés

207 000

147 370,86

Megjegyzések
Ezen előirányzat a közvetlenül a Bíróság által szervezett személyzeti kiválasztási eljárások szervezési költségeinek,
valamint a pályázók utazásával és orvosi vizsgálatával kapcsolatos kiadásoknak a fedezésére szolgál.
A működési követelmények által kellően indokolt esetekben az Európai Személyzeti Felvételi Hivatallal történő
egyeztetést követően felhasználható az intézmény által szervezett versenyvizsgákra is.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.
1612

Szakmai továbbképzés
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 764 500

2014. évi teljesítés

1 540 500

1 493 264,48

Megjegyzések
Ez az előirányzat a szakmai továbbképzések és átképzések költségeinek fedezésére szolgál, beleértve az intézményközi
alapon működő nyelvoktatást is.
Fedezi továbbá az oktatási és technikai eszközökkel kapcsolatos költségeket.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 24a. cikke.
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162

Kiküldetések
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

361 500

2014. évi teljesítés

349 000

348 000,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az útiköltségek, a kiküldetési napidíjak, valamint a kiküldetés során felmerülő járulékos vagy rendkívüli
kiadások fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 11., 12. és 13. cikke.

163

Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

1630

Szociális ellátás
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

21 000

2014. évi teljesítés

21 000

5 250,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a különösen nehéz helyzetbe került alkalmazottak tekintetében hozott intézkedések költségeinek
fedezésére szolgál.
A fogyatékkal élők támogatását célzó politika részeként az alábbi fogyatékkal élő személyek támogatására szolgál:
— aktív állományban levő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak,
— aktív állományban levő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak házastársai,
— valamennyi, az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata szerinti eltartott gyermek.
A lakóhely szerinti vagy származási országban nemzeti szinten megítélt jogosultságok kimerítése után ez az előirányzat
lehetővé teszi a szükségesnek ítélt, a fogyatékosság következményeként felmerülő, kellően indokolt, nem egészségügyi
jellegű kiadások megtérítését a költségvetési kereteken belül.

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 76. cikke.
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1632

A személyzet tagjai közötti szociális kapcsolatok és egyéb szociális juttatások
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

284 500

2014. évi teljesítés

271 000

240 959,98

Megjegyzések
Ezen előirányzat célja:
— a különböző nemzetiségű alkalmazottak közötti szociális kapcsolatok előmozdítására tett kezdeményezések
ösztönzése és támogatása, a személyzet klubjainak, valamint sport- és kulturális egyesületeinek nyújtott támogatások útján,
— az alkalmazottak és családjuk számára nyújtott egyéb juttatások és támogatások fedezése.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

165

Az intézmény állományához tartozó valamennyi személlyel kapcsolatos tevékenységek

1650

Orvosi szolgálat
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

188 500

2014. évi teljesítés

182 000

139 834,65

Megjegyzések
Ez az előirányzat valamennyi tisztviselő éves orvosi felülvizsgálata költségeinek fedezésére szolgál, beleértve az ennek
keretében szükségesnek ítélt orvosi vizsgálatok és a beteggondozó költségeit is.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 59. cikke, valamint II. mellékletének 8.
cikke.
1652

Éttermek és munkahelyi étkezdék
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

80 000

2014. évi teljesítés

80 000

80 073,79

2016.2.24.

HU

L 48/1977

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA

1 6. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK (folytatás)

165

(folytatás)

1652

(folytatás)
Megjegyzések
Ez az előirányzat fedezi az étterem és a kávézó eszközeinek beszerzését, valamint üzemeltetési költségeik egy részét.
Fedezi továbbá az éttermi és étkezdei felszerelések átalakításának és cseréjének költségeit is.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

1654

Többcélú gyermekfelügyeleti központ
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

3 184 500

2014. évi teljesítés

2 550 000

2 818 000,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a Bíróság által a luxembourgi többcélú gyermekfelügyeleti központ és tanulmányi központ részére
fizetett munkáltatói hozzájárulás fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.
1656

Európai Iskolák
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

21 000

Megjegyzések
Ezen előirányzat az Európai Iskolák Igazgatótanácsa által akkreditált II. típusú európai iskolákhoz az Európai Unió
Bírósága által adott hozzájárulás fedezésére vagy az Európai Iskolák Igazgatótanácsa által akkreditált II. típusú európai
iskolákhoz a Bizottság által a Bíróság nevében adott hozzájárulásnak a Bizottsággal kötött szolgáltatási megállapodás
alapján történő megtérítésére szolgál. A Bíróságnak a személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó állománya említett
iskolákba beíratott gyermekeivel kapcsolatos költségeket fedezi.

L 48/1978
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA

2. CÍM
INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0. ALCÍM — INGATLANOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
2 1. ALCÍM — ADATKEZELÉS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: BESZERZÉS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi
előirányzatok

Megnevezés

2015. évi
előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

2 0. ALCÍM
200

Ingatlanok

2000

Bérleti díjak

2001

2003

2005

2007

Nem differenciált előirányzatok

9 776 000

9 288 000

9 503 877,06

97,22

Nem differenciált előirányzatok

32 390 000

33 644 000

33 160 495,73

102,38

Lízingdíjak

Ingatlanbeszerzések
Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

0,—

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

0,—

Ingatlanépítés

A helyiségek berendezése
Nem differenciált előirányzatok

2008

500 000

1 025 000

667 283,37

133,46

Nem differenciált előirányzatok

1 270 000

1 121 000

1 291 011,33

101,65

2 0 0. jogcímcsoport – Összesen

43 936 000

45 078 000

44 622 667,49

101,56

Nem differenciált előirányzatok

7 693 500

7 996 000

7 681 864,13

99,85

Nem differenciált előirányzatok

2 585 500

2 812 000

2 166 141,65

83,78

Nem differenciált előirányzatok

6 535 000

5 797 000

5 694 205,03

87,13

Nem differenciált előirányzatok

103 000

100 000

71 709,93

69,62

Nem differenciált előirányzatok

215 000

309 000

255 569,75

118,87

2 0 2. jogcímcsoport – Összesen

17 132 000

17 014 000

15 869 490,49

92,63

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

61 068 000

62 092 000

60 492 157,98

99,06

6 131 500

5 437 000

5 986 158,69

97,63

Az ingatlanberuházási tervekkel kapcsolatos tanulmányok és
műszaki felügyelet

202

Ingatlanokkal kapcsolatos költségek

2022

Takarítás és karbantartás

2024

2026

2028

2029

Energiafogyasztás

Az ingatlanok biztonsága és őrzése

Biztosítások

Az ingatlanokkal kapcsolatos egyéb kiadások

2 1. ALCÍM
210

Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések,
működési költségek és szolgáltatások

2100

Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása
Nem differenciált előirányzatok

2016.2.24.

HU

L 48/1979

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA

2 1. ALCÍM — ADATKEZELÉS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: BESZERZÉS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS (folytatás)
2 3. ALCÍM — FOLYÓ ADMINISZTRATÍV IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK
2 5. ALCÍM — MEGBESZÉLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi
előirányzatok

Megnevezés

210

(folytatás)

2102

A szoftverek és rendszerek használatával, kivitelezésével és
karbantartásával kapcsolatos külső szolgáltatások

2103

212

2015. évi
előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

Nem differenciált előirányzatok

10 515 500

10 231 000

10 134 812,60

96,38

Nem differenciált előirányzatok

826 000

804 500

738 478,67

89,40

2 1 0. jogcímcsoport – Összesen

17 473 000

16 472 500

16 859 449,96

96,49

Nem differenciált előirányzatok

762 500

722 000

599 934,07

78,68

Nem differenciált előirányzatok

407 000

238 000

249 414,97

61,28

Nem differenciált előirányzatok

1 651 500

1 450 000

1 359 331,23

82,31

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

20 294 000

18 882 500

19 068 130,23

93,96

Nem differenciált előirányzatok

694 000

640 000

649 375,77

93,57

Nem differenciált előirányzatok

50 000

50 000

15 258,75

30,52

Nem differenciált előirányzatok

70 000

20 000

14 170,—

20,24

Nem differenciált előirányzatok

210 000

304 000

277 556,43

132,17

Nem differenciált előirányzatok

436 500

457 500

397 579,02

91,08

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 460 500

1 471 500

1 353 939,97

92,70

Nem differenciált előirányzatok

138 000

129 000

138 384,49

100,28

383 500

320 500

276 604,57

72,13

Távközlés

Bútorok

214

Műszaki berendezések és felszerelések

216

Járművek

2 3. ALCÍM
230

231

232

236

238

Irodaszerek, irodai eszközök, egyéb fogyóeszközök

Pénzügyi költségek

Jogi költségek és kártérítések

Levelek postaköltsége

Egyéb adminisztratív működési költségek

2 5. ALCÍM
252

254

Fogadási és reprezentációs költségek

Megbeszélések, kongresszusok, konferenciák és látogatások
Nem differenciált előirányzatok

L 48/1980
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA

2 5. ALCÍM — MEGBESZÉLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK (folytatás)
2 7. ALCÍM — INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS
Jogcímcsoport
Jogcím

256

257

2016. évi
előirányzatok

Megnevezés

2015. évi
előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel
kapcsolatos kiadások
Nem differenciált előirányzatok

p.m.

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

150 000

143 190,58

Jogi informatikai szolgálat

2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

521 500

p.m.
599 500

0,—
558 179,64

107,03

2 7. ALCÍM
270

Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések
Nem differenciált előirányzatok

272

p.m.

p.m.

1 426 000

1 385 000

1 340 123,05

93,98

Nem differenciált előirányzatok

500 000

500 000

591 750,—

118,35

Nem differenciált előirányzatok

615 000

815 000

821 483,28

133,57

Dokumentációs kiadások, könyvtárral és archiválással
kapcsolatos kiadások
Nem differenciált előirányzatok

274

Információk előállítása és terjesztése

2740

Hivatalos Lap

2741

2742

0,—

Általános jellegű kiadványok

Tájékoztatással kapcsolatos egyéb kiadások
Nem differenciált előirányzatok

156 500

2 7 4. jogcímcsoport – Összesen

1 271 500

1 315 000

1 413 233,28

111,15

2 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

2 697 500

2 700 000

2 753 356,33

102,07

2. cím – Összesen

86 041 500

85 745 500

84 225 764,15

97,89

2016.2.24.
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA

2. CÍM
INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0. ALCÍM — INGATLANOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

200

Ingatlanok

2000

Bérleti díjak
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

9 776 000

2014. évi teljesítés

9 288 000

9 503 877,06

Megjegyzések
Ez az előirányzat az intézmény által használt épületek vagy épületrészek bérleti díjának fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.
2001

Lízingdíjak
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

32 390 000

2014. évi teljesítés

33 644 000

33 160 495,73

Megjegyzések
Ez az előirányzat a lízingszerződéssel érintett épületek díjának fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.
2003

2005

Ingatlanbeszerzések
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Ingatlanépítés
2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Ez a jogcím az ingatlanberuházásokra vonatkozó esetleges előirányzatok feltüntetésére szolgál.
2007

A helyiségek berendezése
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

500 000

2014. évi teljesítés

1 025 000

667 283,37

L 48/1982
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA

2 0. ALCÍM — INGATLANOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (folytatás)

200

(folytatás)

2007

(folytatás)
Megjegyzések
Ezen előirányzat célja:
— az általános karbantartáshoz szükséges munkálatok kivitelezésének fedezése, így különösen a falak emelése,
függönyök felszerelése, kábelezés, festés, tapétázás, padlócsiszolás, álmennyezetek és műszaki berendezések
beszerelése,
— a műszaki rajzok és a felügyelet költségeinek fedezése.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

2008

Az ingatlanberuházási tervekkel kapcsolatos tanulmányok és műszaki felügyelet
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

1 270 000

2014. évi teljesítés

1 121 000

1 291 011,33

Megjegyzések
Ez az előirányzat a nagyléptékű ingatlanberuházási tervekkel kapcsolatos tanulmányok és műszaki felügyelet kiadásainak fedezésére szolgál.
202

Ingatlanokkal kapcsolatos költségek

2022

Takarítás és karbantartás
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

7 693 500

2014. évi teljesítés

7 996 000

7 681 864,13

Megjegyzések
Ez az előirányzat az intézmény által használt épületek helyiségeinek és technikai berendezéseinek a jelenlegi szerződések
szerinti takarításával és karbantartásával kapcsolatos költségek, illetve az általános karbantartáshoz (kifestés, javítások
stb.) szükséges munkával és anyagokkal összefüggő kiadások fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.
2024

Energiafogyasztás
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

2 585 500

2014. évi teljesítés

2 812 000

2 166 141,65

2016.2.24.

HU
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AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA

2 0. ALCÍM — INGATLANOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (folytatás)

202

(folytatás)

2024

(folytatás)
Megjegyzések
Ez az előirányzat a víz-, gáz-, elektromosáram- és fűtőolaj-felhasználás fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 120 000 EUR.

2026

Az ingatlanok biztonsága és őrzése
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

6 535 000

2014. évi teljesítés

5 797 000

5 694 205,03

Megjegyzések
Ezen előirányzat alapvetően az intézmény által használt épületek biztonsági költségeinek fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.
2028

Biztosítások
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

103 000

2014. évi teljesítés

100 000

71 709,93

Megjegyzések
Ez az előirányzat az intézmény által használt épületekre vonatkozó biztosítási díjak fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.
2029

Az ingatlanokkal kapcsolatos egyéb kiadások
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

215 000

2014. évi teljesítés

309 000

255 569,75

Megjegyzések
Ez az előirányzat az épületekkel kapcsolatos egyéb olyan folyó költségek fedezésére szolgál, amelyekről az ebben az
alcímben található egyéb jogcímcsoportok nem rendelkeznek, különösen az útadók, a szennyvízelvezetés, a szemétszállítás, jelzőberendezések stb.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

L 48/1984
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AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA

2 1. ALCÍM — ADATKEZELÉS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: BESZERZÉS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS

210

Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások

2100

Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

6 131 500

2014. évi teljesítés

5 437 000

5 986 158,69

Megjegyzések
Ezen előirányzat minden informatikai, irodatechnikai és távközlési felszerelés és berendezés (köztük a telefaxok,
videokonferencia és multimédiás eszközök), valamint tolmácsberendezések, úgymint szimultántolmácsoláshoz
szükséges fülkék, fejhallgatók, fejhallgató tokok beszerzésének, lecserélésének, bérletének, javításának és karbantartásának fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.
2102

A szoftverek és rendszerek használatával, kivitelezésével és karbantartásával kapcsolatos külső szolgáltatások
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

10 515 500

2014. évi teljesítés

10 231 000

10 134 812,60

Megjegyzések
Ez az előirányzat az informatikai analitikai és programozási munkák fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.
2103

Távközlés
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

826 000

2014. évi teljesítés

804 500

738 478,67

Megjegyzések
Ez az előirányzat a távközléssel kapcsolatos minden kiadás fedezésére szolgál, úgymint a telefon-előfizetések és a
hívásköltségek (vezetékes és mobil).
Fedezi továbbá az adatátviteli hálózattal kapcsolatos kiadásokat.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 50 000 EUR.

212

Bútorok
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

762 500

2014. évi teljesítés

722 000

599 934,07
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(folytatás)
Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— az új bútorok beszerzése,
— a legalább tizenöt éves bútorok egy részének, valamint a javíthatatlan bútoroknak a cseréje,
— a bútorok bérlete,
— a bútorok karbantartása, használata és javítása.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

214

Műszaki berendezések és felszerelések
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

407 000

2014. évi teljesítés

238 000

249 414,97

Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— a műszaki felszerelések beszerzése,
— a műszaki felszerelések cseréje, különös tekintettel az audiovizuális, archiváló- és könyvtári berendezésekre, valamint
az épület-karbantartó irodák különféle szerszámaira és a reprográfiai, közvetítő- és postázóberendezésekre,
— a távközlési berendezések és felszerelések bérlete,
— az e jogcímcsoportban felsorolt berendezések és felszerelések karbantartási és javítási költségei.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

216

Járművek
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 651 500

Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— a járművek beszerzése,

2014. évi teljesítés

1 450 000

1 359 331,23

L 48/1986

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA

2 1. ALCÍM — ADATKEZELÉS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: BESZERZÉS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS (folytatás)

216

(folytatás)
— azon járművek cseréje, amelyek 120 000 km-en felül a legtöbb km-t tették meg,
— a bérelt gépkocsik bérleti díja és üzemeltetési költségei,
— a szolgálati gépkocsikkal kapcsolatos karbantartási, javítási, szerviz-, parkolási, úthasználati és biztosítási költségek.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 40 000 EUR.

2 3. ALCÍM — FOLYÓ ADMINISZTRATÍV IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

230

Irodaszerek, irodai eszközök, egyéb fogyóeszközök
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

694 000

2014. évi teljesítés

640 000

649 375,77

Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbi irodaszerek és irodai eszközök költségeinek fedezésére szolgál:
— fénymásolópapír, fénymásolatok és reprográfiai díjak,
— papír és írószerek,
— irodai eszközök a sokszorosítóműhely részére,
— irodai eszközök a postázószolgálat részére,
— eszközök a hangrögzítéshez,
— nyomtatványok és formanyomtatványok,
— felszerelések informatikai és irodatechnikai eszközökhöz,
— a leltárban tételesen fel nem sorolt egyéb írószerek és eszközök.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 2 000 EUR.
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Pénzügyi költségek
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

50 000

2014. évi teljesítés

50 000

15 258,75
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(folytatás)
Megjegyzések
Ez az előirányzat a bankköltségek (jutalék, fedezetlen számla esetén fizetendő összeg és egyéb költségek) és egyéb
pénzügyi költségek fedezésére szolgál.
Az intézmény által kapott banki kamatot a bevételek között tartják nyilván.

232

Jogi költségek és kártérítések
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

70 000

2014. évi teljesítés

20 000

14 170,—

Megjegyzések
Ezen előirányzat többek között az intézmény által igénybe vett szakmai szolgáltatások ellenértékeként vagy az azon
költségek megfizetése címén az intézmény által fizetendő ügyvédi tiszteletdíjak fedezésére szolgál, amelyeket bírósági
határozatok teljesítése érdekében kell viselnie, továbbá a megfizetendő kártérítések és kamatok fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.
236

Levelek postaköltsége
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

210 000

2014. évi teljesítés

304 000

277 556,43

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.
238

Egyéb adminisztratív működési költségek
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

436 500

2014. évi teljesítés

457 500

397 579,02

Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— az egyéb biztosításokkal kapcsolatos költségek (különösen a felelősségbiztosítás, lopás elleni, szövegkezelő felszerelésekhez kapcsolódó és elektronikus kockázatok elleni biztosítások),
— a bírák talárjainak, a hivatalsegédek és sofőrök egyenruháinak, a sokszorosító- és karbantartó személyzet munkaruhájának vásárlásával, karbantartásával és tisztításával kapcsolatos költségek,
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(folytatás)
— a belső megbeszélésekkel kapcsolatos különböző költségek,
— különböző felszerelések, bútorok és irodai eszközök költöztetési és rakodási költségei,
— harmadik személyek által nyújtott szolgáltatások,
— az előző sorokban nem említett egyéb működési költségek.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

2 5. ALCÍM — MEGBESZÉLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

252

Fogadási és reprezentációs költségek
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

138 000

2014. évi teljesítés

129 000

138 384,49

Megjegyzések
Ez az előirányzat az intézmény reprezentációs kötelezettségeivel járó költségek, valamint a személyzet tagjai fogadási és
reprezentációs költségeinek fedezésére szolgál.

254

Megbeszélések, kongresszusok, konferenciák és látogatások
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

383 500

2014. évi teljesítés

320 500

276 604,57

Megjegyzések
Ez az előirányzat elsősorban az igazságügy-miniszterek közreműködésével az intézmény székhelyén a tagállamok bírái
és más jogászai számára rendezett szemináriumok és más képzések költségeinek fedezésére szolgál.
Az intézmény és a nemzeti bíróságok uniós joggal kapcsolatos ítélkezési gyakorlatának fejlesztése megköveteli szakmai
konferenciák rendezését a nemzeti legfelsőbb bíróságok bíráinak és az uniós jog szakértőinek részvételével.
Ez az előirányzat a rendezési költségek fedezésére szolgál, beleértve a résztvevők utazási és tartózkodási költségeit is.
Végül ezen előirányzat szolgál a nem jogász, főleg diákokból álló látogatócsoportok látogatásainak támogatására.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.
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Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos kiadások
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

p.m.

150 000

143 190,58

Megjegyzések
Ez az előirányzat az uniós jog ismertetésére szolgáló kiadványok vásárlásának és készítésének, egyéb tájékoztatással
kapcsolatos kiadások és a fényképezési költségek fedezésére, valamint az intézmény látogatásának költségeihez való
hozzájárulás fedezésére szolgál.
2016-tól az előirányzatok a látogatások költségei tekintetében a 2 5 4. jogcímcsoportba, a tájékoztatással kapcsolatos
költségek tekintetében pedig a 2 7 4 2. jogcímbe kerülnek át.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.
257

Jogi informatikai szolgálat
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat azon, a jogi informatikai szolgálattal (az intézményközi adatbázis feltöltésével és rendelkezésre
bocsátásával) kapcsolatos költségekhez való hozzájárulás fedezésére szolgál, amelyeket a Bizottság az egyéb intézményekre terhelhet.

2 7. ALCÍM — INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

270

272

Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Dokumentációs kiadások, könyvtárral és archiválással kapcsolatos kiadások
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 426 000

2014. évi teljesítés

1 385 000

1 340 123,05

Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— a művek, dokumentumok és egyéb kiadványok beszerzése, valamint a meglevő kötetek naprakésszé tétele,
— a jogi dokumentáció területén a digitalizált információ megvásárlása, illetve annak bevitelével kapcsolatos munka,
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(folytatás)
— a könyvtár felszerelése speciális berendezésekkel,
— újságok, nem szakirányú időszaki lapok és különböző folyóiratok előfizetési költségei,
— a hírügynökségi előfizetések költségei,
— a könyvtári könyvek kötésének és állagmegóvásának költségei,
— egyes külső jogi adatbázisokhoz való hozzáférés költségei.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

274

Információk előállítása és terjesztése

2740

Hivatalos Lap
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

500 000

2014. évi teljesítés

500 000

591 750,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat fedezi a hirdetményeknek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételének költségeit.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.
2741

Általános jellegű kiadványok
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

615 000

2014. évi teljesítés

815 000

821 483,28

Megjegyzések
Ez az előirányzat különösen az Európai Bírósági Határozatok Tára, ideértve a Törvényszék és a Közszolgálati
Törvényszék határozatait, valamint az EU Esetjogi Gyűjtemény nyomtatási és terjesztési költségeinek fedezésére szolgál.
Ez az előirányzat szintén a Bíróság éves jelentése és a Bíróság egyéb, a látogatók rendelkezésére bocsátott tájékoztató
füzetei kiadásának költségeit fedezi.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.
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(folytatás)

2742

Tájékoztatással kapcsolatos egyéb kiadások
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

156 500

Megjegyzések
Ezen előirányzat az uniós jogról szóló, általános érdekű kiadványok vásárlásának és közzétételének, egyéb tájékoztatással/kommunikációval kapcsolatos kiadásoknak és a fényképezési költségeknek a fedezésére szolgál. Emellett az
újságírókkal, a jogi folyóiratok szerkesztőivel, illetve harmadik országok kutatóival való találkozók szervezésének
megkönnyítésére szolgál.
A kapcsolódó költségek korábban a 2 5 6. jogcímcsoportban szerepeltek.
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3. CÍM
AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL BETÖLTÖTT KÜLÖNLEGES FUNKCIÓK GYAKORLÁSA SORÁN FELMERÜLŐ
KÖLTSÉGEK
3 7. ALCÍM — EGYES INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK KÜLÖNÖS KÖLTSÉGEI
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi
előirányzatok

Megnevezés

2015. évi
előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

3 7. ALCÍM
371

Az Európai Unió Bíróságának különös kiadásai

3710

Jogi költségek
Nem differenciált előirányzatok

3711

59 000

54 000

17 059,64

28,91

Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 18.
cikke szerinti választott bírósági bizottság
Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

0,—

3 7 1. jogcímcsoport – Összesen

59 000

54 000

17 059,64

28,91

3 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

59 000

54 000

17 059,64

28,91

3. cím – Összesen

59 000

54 000

17 059,64

28,91

2016.2.24.

HU

L 48/1993

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA

3. CÍM
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3 7. ALCÍM — EGYES INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK KÜLÖNÖS KÖLTSÉGEI

371

Az Európai Unió Bíróságának különös kiadásai

3710

Jogi költségek
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

59 000

2014. évi teljesítés

54 000

17 059,64

Megjegyzések
Ez az előirányzat az igazságszolgáltatás rendes működésének biztosítása érdekében a költségmentesség, a tanúk és
szakértők, a helyszíni szemle és a megkeresések, az ügyvédi, valamint az esetlegesen az intézményt terhelő egyéb
költségek fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.
3711

Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 18. cikke szerinti választott bírósági bizottság
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—
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10. CÍM
EGYÉB KÖLTSÉGEK
10 0. ALCÍM — ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK
10 1. ALCÍM — RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi
előirányzatok

Megnevezés

10 0. ALCÍM

2015. évi
előirányzatok

2014. évi teljesítés

p.m.

2 000 000

0,—

p.m.

2 000 000

0,—

p.m.

p.m.

0,—

10 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

10. cím – Összesen

p.m.

2 000 000

0,—

10 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

10 1. ALCÍM

MINDÖSSZESEN

378 187 000

357 062 000 351 700 183,54

% 2014–2016

93,00
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10. CÍM
EGYÉB KÖLTSÉGEK

10 0. ALCÍM — ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

2014. évi teljesítés

2 000 000

0,—

Megjegyzések
A Bíróság még 2011-ben javaslatot nyújtott be az uniós jogalkotónak a Törvényszék bírái számának növelésére
vonatkozóan, amely javaslatot 2014 októberében annál is inkább megismételt és megerősített, mivel a Törvényszék
előtti egyes eljárások túlzott időtartama miatt 2014-ben az Alapjogi Charta 47. cikke alapján több keresetet nyújtottak
be, ráadásul igen jelentős kártérítés iránti kérelmekkel.
A Bíróság új javaslata megismétli a 12 bírával való azonnali megerősítés szükségességét, ugyanakkor a Törvényszék
szerkezeti átalakításának és az uniós igazságszolgáltatási struktúra egyszerűsítésének hosszabb távú perspektívájába is
illeszkedik, amely a Közszolgálati Törvényszék – és hét bírájának – 2016-ban a Törvényszékbe való integrálását, majd
2019-től a további kilenc bíróval való megerősítést veti fel.
A 2016. évi költségvetési év tekintetében az alábbi költségvetési következményeket kell figyelembe venni:
— a Törvényszék a 12 további bíróval való megerősítéséhez 12 hónapos időszakra szükséges előirányzatok; és
— a Közszolgálati Törvényszéknek 2016. szeptember 1-jétől a Törvényszékbe történő integrálásához tervezett
előirányzatok.
A költségvetési hatóság európai parlamenti és tanácsi határozatának meghozataláig a Bíróság azt javasolja, hogy a
szükséges költségvetési előirányzatokat a Bíróság költségvetésének 10. címébe tartalék formájában vegyék fel, ezen
előirányzatok tehát csak a költségvetési hatóság két ágának engedélye alapján válnának felszabadíthatóvá.

10 1. ALCÍM — RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—
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AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA

SZEMÉLYZET
IV. szakasz – Az Európai Unió Bírósága

Az Európai Unió Bírósága
Tisztségcsoport és besorolási fokozat

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

5

AD 15

10

AD 14

64 (1)

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

—

5

—

1

10

1

57 (1)

45 (1)

49 (1)

AD 13

101

—

120

—

AD 12

99 (2)

86

99 (2)

75

AD 11

50

97

50

82

AD 10

122

44

80

38

AD 9

182

2

222

2

AD 8

119

1

79

1

AD 7

139

—

160

—

AD 6

16

—

19

—

AD 5

43

28

48

28

Összesen

950

316

937

276

AST 11

10

—

10

—

AST 10

17

1

17

1

AST 9

32

—

32

—

AST 8

63

5

63

5

AST 7

48

31

48

31

AST 6

48

28

52

24

AST 5

105

47

83

51

AST 4

94

59

102

42

AST 3

126

27

131

13

AST 2

41

5

32

5

AST 1

3

—

—

—

Összesen

587

203

570

172

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

3

—

3

AST/SC 2

34

—

40

—

AST/SC 1
Összesen
Mindösszesen
Mindösszesen
(1)
(2)
(3)
(4)

2015

2016
Állandó álláshelyek

—

—

—

—

34 (3)

3 (3 )

40 (3)

3 (3)

522

1 547 (4)

1 571 (4)
2 073 ( )
5

451
1 998 (6)

Amelyből 1 AD 15 ad personam.
Amelyből 1 AD 14 ad personam.
Jelenleg az intézménynek nem áll módjában pontosan megbecsülni a szükséges álláshelyek számát.
Nem ideértve a Bíróság, a Törvényszék és a Közszolgálati Törvényszék tagjai mellé kirendelt tisztviselőkre vonatkozó, előirányzattal nem rendelkező virtuális tartalékot
(6 AD 12, 12 AD 11, 20 AD 10, 15 AD 7, 11 AST 6, 17 AST 5, 21 AST 4, 8 AST 3).
(5) Részmunkaidős munka bizonyos álláshelyeken kompenzálható egyéb alkalmazottak felvételével az egyes tisztségcsoportokban így szabaddá váló álláshelyek keretén
belül.
(6) Részmunkaidős munka kompenzálható egyéb alkalmazottak felvételével az egyes kategóriákban így szabaddá váló álláshelyek keretén belül.
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V. SZAKASZ
SZÁMVEVŐSZÉK

L 48/1997
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SZÁMVEVŐSZÉK

BEVÉTELEK
Az Európai Uniónak a Számvevőszék kiadásaihoz való hozzájárulása a 2016-es
pénzügyi évre vonatkozóan
Összeg

Megnevezés

Kiadások

135 487 100

Saját források

– 20 488 000

Esedékes hozzájárulások

114 999 100

2016.2.24.
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SZÁMVEVŐSZÉK

SAJÁT FORRÁSOK
4. CÍM
AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
4 0. ALCÍM — KÜLÖNBÖZŐ ADÓK ÉS LEVONÁSOK
4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

11 192 000

10 838 000

10 591 557,52

% 2014–2016

4 0. ALCÍM
400

Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb alkalmazottak bére,
fizetése és juttatásai utáni adóbevételek

403

Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív alkalmazottainak javadalmazását terhelő átmeneti hozzájárulásból
származó bevételek

p.m.

p.m.

Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív alkalmazottainak javadalmazását érintő speciális levonásból és
szolidaritási adóból származó bevételek

1 800 000

1 750 000

1 782 113,01

99,01

12 992 000

12 588 000

12 373 670,53

95,24

7 003 322,22

93,43

404

4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

94,64

0,—

4 1. ALCÍM
410

A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

7 496 000

7 404 000

411

Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve
átvitele

p.m.

p.m.

45 016,82

412

Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő
tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe
fizetett járulékai

p.m.

p.m.

0,—

4 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

7 496 000

7 404 000

7 048 339,04

94,03

4. cím – Összesen

20 488 000

19 992 000

19 422 009,57

94,80
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SZÁMVEVŐSZÉK

4. CÍM
AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4 0. ALCÍM — KÜLÖNBÖZŐ ADÓK ÉS LEVONÁSOK

400

Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb alkalmazottak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

11 192 000

2014. évi költségvetési év

10 838 000

10 591 557,52

Jogalap

Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv és különösen annak 12. cikke.
A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a
Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke
elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi
rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.).
Az Európai Közösségeket illető adó alkalmazása feltételeinek és eljárásának megállapításáról szóló, 1968. február 29-i
260/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 56., 1968.3.4., 8. o.).
Az Európai Számvevőszék tagjainak járandóságáról szóló, 1977. október 18-i 2290/77/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi
rendelet (HL L 268., 1977.10.20., 1. o.).

403

Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív alkalmazottainak javadalmazását terhelő átmeneti
hozzájárulásból származó bevételek
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Jogalap

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen 2003. december 15-ig hatályban lévő
változatának 66a. cikke.
A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a
Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke
elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi
rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.).
Az Európai Számvevőszék tagjainak járandóságáról szóló, 1977. október 18-i 2290/77/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi
rendelet (HL L 268., 1977.10.20., 1. o.).
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SZÁMVEVŐSZÉK

4 0. ALCÍM — KÜLÖNBÖZŐ ADÓK ÉS LEVONÁSOK (folytatás)

404

Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív alkalmazottainak javadalmazását érintő speciális levonásból
és szolidaritási adóból származó bevételek
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

1 800 000

2014. évi költségvetési év

1 750 000

1 782 113,01

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 66a. cikke.
Az Európai Számvevőszék tagjainak járandóságáról szóló, 1977. október 18-i 2290/77/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi
rendelet (HL L 268., 1977.10.20., 1. o.).

4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK

410

A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

7 496 000

2014. évi költségvetési év

7 404 000

7 003 322,22

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 83. cikke (2) bekezdése.
411

Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

45 016,82

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VIII. melléklete 4. cikke, 11. cikkének (2)
és (3) bekezdése, valamint 48. cikke.
412

Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe
fizetett járulékai
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

2014. évi költségvetési év

0,—
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SZÁMVEVŐSZÉK

5. CÍM
AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
5 0. ALCÍM — INGÓ VAGYON (ÁRUK) ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
5 1. ALCÍM — BÉRBEADÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
5 2. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ
BEVÉTELEK
5 5. ALCÍM — SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS EGYÉB MUNKÁKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

5 0. ALCÍM
500

Ingó vagyon (áruk) értékesítéséből származó bevételek

5000

Járművek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

5001

Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – Címzett
bevétel (korábbi 5 0 0. jogcímcsoport)

p.m.

p.m.

0,—

5 0 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

502

Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből
származó bevételek – Címzett bevétel
5 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

5 1. ALCÍM
511

Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó
bevételek, a bérbeadással kapcsolatos díjak visszatérítése

5110

Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó
bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

5111

Bérbeadáshoz kapcsolódó díjak visszatérítése – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

5 1 1. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

5 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

5 2. ALCÍM
520

Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel,
az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai

p.m.

p.m.

4 955,31

522

Előfinanszírozásból származó kamat

p.m.

p.m.

0,—

5 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

4 955,31

Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve
a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és
általuk visszatérített kiküldetési díjakat – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

Harmadik felektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy
egyéb munkákból származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

5 5. ALCÍM
550

551

5 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

% 2014–2016
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SZÁMVEVŐSZÉK

5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB JÁRULÉKOK ÉS
VISSZATÉRÍTÉSEK
5 8. ALCÍM — EGYÉB TÉRÍTÉSEK
5 9. ALCÍM — AZ ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

5 7. ALCÍM
570

Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó
bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

58 185,53

571

Meghatározott célra előirányzott bevételek, úgymint az alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és hagyatékokból
származó jövedelmek, beleértve az egyes intézmények saját,
címzett bevételeit – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

573

Az intézmény adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb
járulékok és visszatérítések – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

58 185,53

5 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

5 8. ALCÍM
580

Ingatlanok bérbeadásából származó bevételek – Címzett
bevétel

p.m.

p.m.

0,—

581

Befolyt biztosítási kifizetésekből származó bevételek – Címzett
bevétel

p.m.

p.m.

0,—

5 8. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

5 9. ALCÍM
590

Az adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek

p.m.

p.m.

0,—

5 9. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

63 140,84

% 2014–2016
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SZÁMVEVŐSZÉK

5. CÍM
AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0. ALCÍM — INGÓ VAGYON (ÁRUK) ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

500

Ingó vagyon (áruk) értékesítéséből származó bevételek

5000

Járművek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
Ez a jogcím az intézmény tulajdonában lévő járművek értékesítéséből, illetve részleges lecseréléséből származó bevételek
kimutatására szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további
előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti
kiadásokat fedezték.
5001

Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel (korábbi 5 0 0. jogcímcsoport)
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
Ez a jogcím az intézmény tulajdonában lévő ingó vagyon (nem jármű) értékesítéséből, illetve részleges lecseréléséből
származó bevételek kimutatására szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további
előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti
kiadásokat fedezték.
502

Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további
előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti
kiadásokat fedezték.
Ez a jogcímcsoport tartalmazza az ilyen termékek elektronikus úton történő értékesítéséből származó jövedelmeket is.
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SZÁMVEVŐSZÉK

5 1. ALCÍM — BÉRBEADÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

511

Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek, a bérbeadással kapcsolatos díjak visszatérítése

5110

Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további
előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti
kiadásokat fedezték.
5111

Bérbeadáshoz kapcsolódó díjak visszatérítése – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további
előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti
kiadásokat fedezték.

5 2. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

520

Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

4 955,31

Megjegyzések
Ez a jogcímcsoport a befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követelései banki,
illetve egyéb kamatainak kimutatására szolgál.

522

Előfinanszírozásból származó kamat
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

Megjegyzések
Ez a jogcímcsoport az előfinanszírozásból származó kamatokból származó bevétel kimutatására szolgál.

0,—

L 48/2006
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SZÁMVEVŐSZÉK

5 5. ALCÍM — SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS EGYÉB MUNKÁKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

550

Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek,
beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési díjakat – Címzett
bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további
előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti
kiadásokat fedezték.
551

Harmadik felektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy egyéb munkákból származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további
előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti
kiadásokat fedezték.

5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB JÁRULÉKOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

570

Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

58 185,53

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további
előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti
kiadásokat fedezték.
571

Meghatározott célra előirányzott bevételek, úgymint az alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és
hagyatékokból származó jövedelmek, beleértve az egyes intézmények saját, címzett bevételeit – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) bekezdése értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további
előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti
kiadásokat fedezték.

2016.2.24.
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SZÁMVEVŐSZÉK

5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB JÁRULÉKOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK (folytatás)

573

Az intézmény adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb járulékok és visszatérítések – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további
előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti
kiadásokat fedezték.

5 8. ALCÍM — EGYÉB TÉRÍTÉSEK

580

Ingatlanok bérbeadásából származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további
előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti
kiadásokat fedezték.
581

Befolyt biztosítási kifizetésekből származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további
előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti
kiadásokat fedezték.

5 9. ALCÍM — AZ ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

590

Az adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

Megjegyzések
Ez a jogcímcsoport az adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek kimutatására szolgál.

0,—

L 48/2008
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SZÁMVEVŐSZÉK

9. CÍM
EGYÉB BEVÉTELEK
9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

p.m.

200 000

2 654,55

9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

200 000

2 654,55

9. cím – Összesen

p.m.

200 000

2 654,55

20 192 000

19 487 804,96

Megnevezés

% 2014–2016

9 0. ALCÍM
900

Egyéb bevételek

MINDÖSSZESEN

20 488 000

95,12

2016.2.24.

HU
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

SZÁMVEVŐSZÉK

9. CÍM
EGYÉB BEVÉTELEK

9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK

900

Egyéb bevételek
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

Megjegyzések
Ez a jogcímcsoport az egyéb bevételek kimutatására szolgál.

2014. évi költségvetési év

200 000

2 654,55

L 48/2010
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KIADÁSOK
Az előirányzatok (2016 és 2015) és az egyenleg (2014) általános összegzése

Cím
Alcím

Megnevezés

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

1

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK

10

AZ INTÉZMÉNY TAGJAI

10 885 100

10 291 000

14 553 513,15

12

TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

98 881 000

97 420 000

92 774 324,61

14

EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

4 876 000

4 301 000

4 112 827,42

16

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL
KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

6 159 000

6 369 000

5 711 126,62

120 801 100

118 381 000

117 151 791,80

1. cím – Összesen

2

ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

20

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 911 000

3 080 000

2 540 734,18

21

INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS,
BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS

8 229 000

7 937 000

8 739 929,13

23

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

439 000

426 000

532 348,84

25

ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

706 000

717 000

648 735,18

27

INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS
TERJESZTÉS

2 401 000

2 365 000

2 264 510,21

14 686 000

14 525 000

14 726 257,54

2. cím – Összesen

10

EGYÉB KÖLTSÉGEK

10 0

ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK

10 1

RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP
10. cím – Összesen

MINDÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

135 487 100

132 906 000

131 878 049,34

2016.2.24.
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SZÁMVEVŐSZÉK

1. CÍM
AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK
1 0. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY TAGJAI
1 2. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi
előirányzatok

Megnevezés

2015. évi
előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

1 0. ALCÍM
100

Javadalmazás és egyéb juttatások

1000

Javadalmazás, juttatások és nyugdíjak

1002

Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével
kapcsolatos jogosultságok

Nem differenciált előirányzatok

102

Ideiglenes juttatások

103

Nyugdíjak

104

Kiküldetések

106

Képzés

109

Előzetes előirányzat

8 741 100

8 567 000

8 824 024,32

100,95

Nem differenciált előirányzatok

526 000

72 000

451 952,94

85,92

1 0 0. jogcímcsoport – Összesen

9 267 100

8 639 000

9 275 977,26

100,10

Nem differenciált előirányzatok

1 219 000

1 253 000

1 663 085,67

136,43

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

3 319 209,21

Nem differenciált előirányzatok

319 000

319 000

209 269,43

65,60

Nem differenciált előirányzatok

80 000

80 000

85 971,58

107,46

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

0,—

1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

10 885 100

10 291 000

14 553 513,15

133,70

Nem differenciált előirányzatok

97 510 000

96 113 000

91 518 624,75

93,86

Nem differenciált előirányzatok

413 000

433 000

384 708,20

93,15

Nem differenciált előirányzatok

958 000

874 000

870 991,66

90,92

1 2 0. jogcímcsoport – Összesen

98 881 000

97 420 000

92 774 324,61

93,82

1 2. ALCÍM
120

Javadalmazás és egyéb juttatások

1200

Javadalmazás és juttatások

1202
1204

Fizetett túlóra
Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati
viszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

122

A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó
juttatások

1220

A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó
juttatások
Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

0,—
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1 2. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK (folytatás)
1 4. ALCÍM — EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK
1 6. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi
előirányzatok

2015. évi
előirányzatok

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

0,—

1 2 2. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

0,—

Megnevezés

122

(folytatás)

1222

Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati
jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer
tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára

129

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

Előzetes előirányzat
1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

98 881 000

97 420 000

92 774 324,61

93,82

3 128 000

2 947 000

2 822 433,72

90,23

Nem differenciált előirányzatok

1 374 000

987 000

890 216,31

64,79

Nem differenciált előirányzatok

41 000

40 000

54 441,54

132,78

Nem differenciált előirányzatok

333 000

327 000

345 735,85

103,82

1 4 0. jogcímcsoport – Összesen

4 876 000

4 301 000

4 112 827,42

84,35

p.m.

p.m.

4 876 000

4 301 000

4 112 827,42

84,35

Nem differenciált előirányzatok

48 000

48 000

57 700,—

120,21

Nem differenciált előirányzatok

695 000

720 000

671 465,01

96,61

1 6 1. jogcímcsoport – Összesen

743 000

768 000

729 165,01

98,14

Nem differenciált előirányzatok

3 600 000

3 700 000

3 118 961,61

86,64

35 000

35 000

25 000,—

71,43

1 4. ALCÍM
140

Egyéb alkalmazottak és külső személyzet

1400

Egyéb alkalmazottak

1404

Szakmai gyakorlatok és csereprogramok az alkalmazottak
számára

Nem differenciált előirányzatok

1405

Egyéb külső szolgáltatások

1406

Nyelvekkel kapcsolatos külső szolgáltatások

149

Előzetes előirányzat
Nem differenciált előirányzatok
1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

0,—

1 6. ALCÍM
161

Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

1610

Különböző munkaerő-felvételi költségek

1612

Szakmai továbbképzés

162

Kiküldetések

163

Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

1630

Szociális jóllét
Nem differenciált előirányzatok

2016.2.24.
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1 6. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK (folytatás)
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi
előirányzatok

Megnevezés

163

(folytatás)

1632

A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb
szociális intézkedések

2015. évi
előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

Nem differenciált előirányzatok

77 000

77 000

83 000,—

107,79

1 6 3. jogcímcsoport – Összesen

112 000

112 000

108 000,—

96,43

Nem differenciált előirányzatok

105 000

104 000

66 000,—

62,86

Nem differenciált előirányzatok

60 000

55 000

107 000,—

178,33

Nem differenciált előirányzatok

1 389 000

1 450 000

1 512 000,—

108,86

165

Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek

1650

Egészségügyi szolgálat

1652

Éttermek és étkezdék

1654

Bölcsőde, óvoda és napközi

1655

A Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatalnak (PMO) a
számvevőszéki személyzeti dossziék kezelésével kapcsolatos
kiadásai
Nem differenciált előirányzatok

150 000

180 000

70 000,—

46,67

1 6 5. jogcímcsoport – Összesen

1 704 000

1 789 000

1 755 000,—

102,99

1 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

6 159 000

6 369 000

5 711 126,62

92,73

1. cím – Összesen

120 801 100

118 381 000 117 151 791,80

96,98
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SZÁMVEVŐSZÉK

1. CÍM
AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK

1 0. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY TAGJAI

100

Javadalmazás és egyéb juttatások

1000

Javadalmazás, juttatások és nyugdíjak
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

8 741 100

2014. évi teljesítés

8 567 000

8 824 024,32

Megjegyzések
Ez az előirányzat a Számvevőszék tagjai bérének, juttatásainak és pótlékainak, illetve a foglalkoztatás helye szerinti
országtól eltérő országba folyósított javadalmazásra és járandóságok részösszegére alkalmazott bérkorrekciós együtthatók hatásaként felmerülő költségek fedezésére szolgál.

Jogalap
Az Európai Számvevőszék tagjainak járandóságáról szóló, 1977. október 18-i 2290/77/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi
rendelet (HL L 268., 1977.10.20., 1. o.) és különösen annak 2. cikke.
1002

Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos jogosultságok
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

526 000

2014. évi teljesítés

72 000

451 952,94

Megjegyzések
Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:
— a Számvevőszék tagjait szolgálati jogviszonyuk megkezdésekor és megszűnésekor megillető utazási költségek,
— a Számvevőszék tagjait szolgálati jogviszonyuk megkezdésekor és távozásukkor megillető letelepedési és hazatelepülési támogatás,
— a Számvevőszék tagjait a szolgálati jogviszony megkezdésekor és megszűnésekor megillető költözési költségek.

Jogalap
Az Európai Számvevőszék tagjainak járandóságáról szóló, 1977. október 18-i 2290/77/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi
rendelet (HL L 268., 1977.10.20., 1. o.) és különösen annak 6. cikke.
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102

Ideiglenes juttatások
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 219 000

2014. évi teljesítés

1 253 000

1 663 085,67

Megjegyzések
Ez az előirányzat a Számvevőszék tagjait a megbízatásuk megszűnése után megillető ideiglenes juttatások és családi
pótlékok fedezésére szolgál.

Jogalap
Az Európai Számvevőszék tagjainak járandóságáról szóló, 1977. október 18-i 2290/77/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi
rendelet (HL L 268., 1977.10.20., 1. o.) és különösen annak 8. cikke.

103

Nyugdíjak
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

3 319 209,21

Megjegyzések
Ez az előirányzat a Számvevőszék volt tagjainak öregségi és rokkantsági nyugdíja, valamint a volt tagok túlélő
házastársai és árvái részére folyósított nyugdíj fedezésére szolgál.

Jogalap
Az Európai Számvevőszék tagjainak járandóságáról szóló, 1977. október 18-i 2290/77/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi
rendelet (HL L 268., 1977.10.20., 1. o.) és különösen annak 9., 10., 11. és 16. cikke.

104

Kiküldetések
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

319 000

2014. évi teljesítés

319 000

209 269,43

Megjegyzések
Ez az előirányzat utazási költségek, kiküldetési napidíjak és a kiküldetésen felmerült járulékos és rendkívüli kiadások
fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése e) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 2 000 EUR.
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Jogalap
Az Európai Számvevőszék tagjainak járandóságáról szóló, 1977. október 18-i 2290/77/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi
rendelet (HL L 268., 1977.10.20., 1. o.) és különösen annak 7. cikke.

106

Képzés
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

80 000

2014. évi teljesítés

80 000

85 971,58

Megjegyzések
Ez az előirányzat a Számvevőszék tagjainak a szakképzésen és nyelvtanfolyamokon való részvétele költségeinek
fedezésére szolgál.

109

Előzetes előirányzat
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az esetleges bér- és nyugdíjkorrekciók hatásaként felmerülő költségek fedezésére szolgál.
Ez az előirányzat kizárólag előzetes jellegű, és a költségvetési rendeletnek megfelelően csak a megfelelő tételekhez való
átcsoportosítás után használható fel.

Jogalap
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

1 2. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

Megjegyzések
A jelen alcímben szereplő előirányzatokra 2,765 %-os átalányalapú csökkentést alkalmaztak.
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120

Javadalmazás és egyéb juttatások

1200

Javadalmazás és juttatások
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

97 510 000

2014. évi teljesítés

96 113 000

91 518 624,75

Megjegyzések
Ez az előirányzat elsősorban a létszámtervben szereplő álláshelyeket betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak
esetében az alábbiak fedezésére szolgál:
— a bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok,
— betegség, baleset és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek,
— az intézmény által a közös betegbiztosítási rendszernek kifizetett járulékok,
— egyéb támogatások és juttatások,
— a tisztviselőknek, ideiglenes alkalmazottaknak, házastársuknak és eltartottaiknak a munkavégzés helyéről a származási helyre történő utazása költségeinek kifizetése,
— a foglalkoztatás helye szerinti országtól eltérő országba folyósított javadalmazásra és járandóságok részösszegére
alkalmazott bérkorrekciós együtthatók hatásaként felmerülő költségek,
— munkanélküliségi biztosítás az ideiglenes alkalmazottak számára, valamint nyugdíjjogosultságaiknak a származási
országukban történő megszerzése és megtartása érdekében az intézmény által részükre történő kifizetések,
— a nyilvánvaló alkalmatlanság miatt elbocsátott próbaidős tisztviselőket megillető juttatás,
— az a juttatás, amely az ideiglenes alkalmazottat szerződésének az intézmény általi felmondása esetén illeti meg,
— a váltott műszakért vagy a tisztviselő munkahelyén és/vagy otthonában töltött készenléti időért járó juttatások.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
1202

Fizetett túlóra
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

413 000

2014. évi teljesítés

433 000

384 708,20
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120
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1202

(folytatás)

Megjegyzések

Ez az előirányzat a túlóráknak a fenti rendelkezésekben előírt feltételek szerinti fedezésére szolgál.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 56. cikke és VI. melléklete.
1204

Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

958 000

2014. évi teljesítés

874 000

870 991,66

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:
— a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak (ideértve azok családjait is) a szolgálati jogviszony megkezdése,
megszűnése vagy az alkalmazás más helyre történő áthelyezése miatt felmerült utazási költségei,
— az olyan tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak részére fizetendő beilleszkedési/újrabeilleszkedési támogatások és
költözési költségek, akik a munkavállalás megkezdésekor, más szolgálatteljesítési helyre történő áthelyezésükkor,
illetve az intézmény végleges elhagyásakor és máshol történő letelepedéskor lakóhelyük megváltoztatására kényszerülnek,
— napidíj azoknak a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak, akik bizonyítják, hogy a szolgálati jogviszony
megkezdésekor vagy az alkalmazás helyének megváltozásakor a tartózkodási helyük megváltoztatása szükséges.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
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122

A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások

1220

A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat azon tisztviselők juttatásainak fedezésére szolgál, akik az intézményen belüli létszámleépítés keretén
belül kerültek tartalékállományba, vagy vezető beosztásban voltak, és a szolgálat érdekében nyugdíjazták őket.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 41. és 50. cikke, illetve IV. melléklete.
1222

Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:
— a személyzeti szabályzat vagy egyéb szabályzatok alapján fizetendő juttatások,
— a juttatásokra jogosultak betegségbiztosítására fizetett munkaadói járulék,
— a különböző juttatások esetében alkalmazandó bérkorrekciós együtthatók hatása.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 64. és 72. cikke.
129

Előzetes előirányzat
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

Megjegyzések
Ez az előirányzat az esetleges bérkorrekciók hatásaként felmerülő költségek fedezésére szolgál.

0,—
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129

(folytatás)
Az előirányzat kizárólag előzetes jellegű, és a költségvetési rendeletnek megfelelően csak a megfelelő jogcímcsoportokhoz vagy jogcímekhez való átcsoportosítás után használható fel.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 65. és 65a. cikke, illetve XI. melléklete.
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

1 4. ALCÍM — EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

140

Egyéb alkalmazottak és külső személyzet

1400

Egyéb alkalmazottak
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

3 128 000

2014. évi teljesítés

2 947 000

2 822 433,72

Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— egyéb alkalmazottak, köztük szerződéses alkalmazottak és különleges tanácsadók javadalmazása (az Európai Unió
egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételeinek értelmében), az intézmény által befizetett társadalombiztosítási járulékok, valamint az ezen alkalmazottak javadalmazása esetében alkalmazandó bérkorrekciók hatásai,
— az orvosi és paramedikális személyzetnek az adott szolgáltatóval kötött megállapodások értelmében fizetett díjak,
valamint különleges esetekben a helyettesítő személyzet alkalmazási költségei.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
1404

Szakmai gyakorlatok és csereprogramok az alkalmazottak számára
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 374 000

2014. évi teljesítés

987 000

890 216,31
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140

(folytatás)

1404

(folytatás)

Megjegyzések
Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:
— az elsősorban tagállami, másodsorban egyéb országokból érkező tisztviselőknek és egyéb szakértőknek a Számvevőszékhez történő kiküldésével és ideiglenes beosztásával, valamint rövid távú konzultációs megbízásokkal
kapcsolatos kiadások,
— a csereprogramokkal kapcsolatban az Unió tisztviselői részéről felmerülő többletköltségek megtérítése,
— a Számvevőszék különböző részlegeinél végzett szakmai gyakorlatok költségei.
1405

Egyéb külső szolgáltatások
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

41 000

2014. évi teljesítés

40 000

54 441,54

Megjegyzések
Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: az ügynökségi alkalmazottak foglalkoztatása, az ideiglenes fordítók
kivételével.
1406

Nyelvekkel kapcsolatos külső szolgáltatások
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

333 000

2014. évi teljesítés

327 000

345 735,85

Megjegyzések
Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:
— a Fordítási és Tolmácsolási Intézményközi Bizottságnak (CITI) a nyelvekkel kapcsolatos intézményközi
együttműködés elősegítése érdekében hozott intézkedéseivel járó költségek,
— a szabadúszó és egyéb, nem állandó tolmácsok tiszteletdíja, társadalombiztosítási hozzájárulása, utazási költségei és
napidíja,
— a szabadúszó vagy ideiglenes fordítók munkájával, illetve a fordítószolgálat által külső munkaként kiadott gépelési és
egyéb munkákkal kapcsolatos kiadások.
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149

Előzetes előirányzat
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az esetleges bérkorrekciók hatásaként felmerülő költségek fedezésére szolgál.
Az előirányzat kizárólag előzetes jellegű, és a költségvetési rendeletnek megfelelően csak a megfelelő jogcímcsoportokhoz vagy jogcímekhez való átcsoportosítás után használható fel.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 65. és 65a. cikke, illetve XI. melléklete.
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

1 6. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

161

Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

1610

Különböző munkaerő-felvételi költségek
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

48 000

2014. évi teljesítés

48 000

57 700,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a Számvevőszék által közvetlenül szervezett versenyvizsgák és egyéb kiválasztási eljárások megrendezése során a hirdetéssel, a jelöltek behívásával, a helyiségek és felszerelések bérlésével, valamint a jelöltek utaztatásával
és orvosi vizsgálatával kapcsolatban felmerülő költségek fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.
1612

Szakmai továbbképzés
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

695 000

2014. évi teljesítés

720 000

671 465,01

Megjegyzések
Ez az előirányzat a szakmai továbbképzések – beleértve az intézményközi alapon szervezett nyelvtanfolyamokat és a
pénzügyi ellenőrzésről és igazgatásról szóló szemináriumokat – szervezési költségeinek, valamint a tagállamok által
szervezett, hasonló szemináriumok beiratkozási díjának fedezésére szolgál.
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(folytatás)

1612

(folytatás)
Ez az előirányzat egyes, a számvevőszéki tevékenységek szempontjából fontos szakmai szervezeteknek fizetett tagdíjak
egy részét is magában foglalja.
Fedezi ezenkívül az alkalmazottak képzéséhez szükséges oktatási segédeszközök és technikai felszerelések beszerzését is.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 2 500 EUR.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 24a. cikke.

162

Kiküldetések
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

3 600 000

2014. évi teljesítés

3 700 000

3 118 961,61

Megjegyzések
Ez az előirányzat a számvevőszéki tisztviselők, a Számvevőszékhez kiküldött szakértők, nemzeti vagy nemzetközi
tisztviselők, illetve gyakornokok részéről felmerülő útiköltségek – beleérte a jegyvásárlás és helyfoglalás járulékos
költségeit –, a kiküldetési juttatások, valamint a kiküldetés során felmerült járulékos költségek és rendkívüli kiadások
fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 11., 12. és 13. cikke.

163

Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

1630

Szociális jóllét
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

35 000

2014. évi teljesítés

35 000

25 000,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a különösen nehéz helyzetbe került alkalmazottak megsegítésére hozott intézkedések költségeinek
fedezésére szolgál.
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163

(folytatás)

1630

(folytatás)
Ez az előirányzat a fogyatékkal élő személyeket támogató politika részeként a következők támogatására szolgál:
— az aktív állományban levő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak,
— az aktív állományban levő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak házastársai,
— az Európai Unió személyzeti szabályzata rendelkezéseinek értelmében eltartott valamennyi gyermek.
Ez az előirányzat fedezi a lakóhely szerinti vagy származási országban nemzeti szinten megítélt jogosultságok
kimerítése után a szükségesnek ítélt, a fogyatékosság következményeként felmerülő, kellően indokolt nem egészségügyi
jellegű költségek megtérítését a költségvetési kereteken belül.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 76. cikke.

1632

A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

77 000

2014. évi teljesítés

77 000

83 000,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a következőkre szolgál:
— a különféle nemzetiségű alkalmazottak közötti társadalmi kapcsolatok fejlesztését célzó tevékenységek ösztönzésére,
ezek anyagi hátterének, például az alkalmazotti kluboknak, sportegyesületeknek, kulturális társaságoknak stb.
nyújtott támogatások révén történő biztosítására,
— az alkalmazottaknak és családtagjaiknak nyújtott egyéb kedvezmények és támogatások fedezésére.

165

Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek

1650

Egészségügyi szolgálat
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

105 000

2014. évi teljesítés

104 000

66 000,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat valamennyi tisztviselő éves orvosi kivizsgálása költségeinek fedezésére szolgál, beleértve az ennek
keretében szükségesnek ítélt orvosi vizsgálatok és tesztek költségeit is.

2016.2.24.

HU

L 48/2025

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

SZÁMVEVŐSZÉK

1 6. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK (folytatás)

165

(folytatás)

1650

(folytatás)
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 59. cikke, illetve II. mellékletének 8. cikke.

1652

Éttermek és étkezdék
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

60 000

2014. évi teljesítés

55 000

107 000,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az éttermek és kávézók működési költségeinek fedezésére szolgál.
Ez az előirányzat arra is szolgál, hogy fedezze az éttermek és a kávézók felszereléseinek átalakítását és cseréjét a hatályos
nemzeti egészségügyi és biztonsági normáknak való megfelelés érdekében.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.
1654

Bölcsőde, óvoda és napközi
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 389 000

2014. évi teljesítés

1 450 000

1 512 000,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a Luxembourgban működő bölcsőde, óvoda és napközi működtetéséhez való számvevőszéki
hozzájárulás fedezésére szolgál.
1655

A Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatalnak (PMO) a számvevőszéki személyzeti dossziék kezelésével
kapcsolatos kiadásai
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

150 000

2014. évi teljesítés

180 000

70 000,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a Bizottság (PMO) és a Számvevőszék között létrejött szolgáltatási megállapodásokkal kapcsolatban
felmerülő költségek fedezésére szolgál.
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2. CÍM
ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
2 1. ALCÍM — INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi
előirányzatok

Megnevezés

2015. évi
előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

2 0. ALCÍM
200

Épületek

2000

Bérleti díjak
Nem differenciált előirányzatok

2001

2003

2005

2007

p.m.

0,—

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

0,—

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

0,—

Építkezések

Az épületek berendezése
210 000

410 000

130 088,34

61,95

Nem differenciált előirányzatok

75 000

50 000

94 830,21

126,44

2 0 0. jogcímcsoport – Összesen

454 000

620 000

401 386,33

88,41

Nem differenciált előirányzatok

1 271 000

1 280 000

1 084 000,—

85,29

Nem differenciált előirányzatok

905 000

889 000

819 000,—

90,50

Nem differenciált előirányzatok

140 000

143 000

161 830,07

115,59

Nem differenciált előirányzatok

96 000

96 000

42 625,67

44,40

Nem differenciált előirányzatok

45 000

52 000

31 892,11

70,87

2 0 2. jogcímcsoport – Összesen

2 457 000

2 460 000

2 139 347,85

87,07

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

2 911 000

3 080 000

2 540 734,18

87,28

2 220 000

2 077 000

2 130 999,62

95,99

Építési munkálatokkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai
segítségnyújtás

2022

Takarítás és karbantartás

2028

2029

104,42

Ingatlanvásárlás

Épületekkel kapcsolatos költségek

2026

176 467,78

p.m.

202

2024

160 000

Nem differenciált előirányzatok

Nem differenciált előirányzatok
2008

169 000

Lízing

Energiafogyasztás

Épületek biztonsága és őrzése

Biztosítás

Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

2 1. ALCÍM
210

Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések,
működési költségek és szolgáltatások

2100

Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák
Nem differenciált előirányzatok
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2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK
2 5. ALCÍM — ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi
előirányzatok

Megnevezés

210

(folytatás)

2102

Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek
működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban

2103

212

214

216

2015. évi
előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

Nem differenciált előirányzatok

4 700 000

4 593 000

4 676 000,—

99,49

Nem differenciált előirányzatok

427 000

482 000

391 999,83

91,80

2 1 0. jogcímcsoport – Összesen

7 347 000

7 152 000

7 198 999,45

97,99

Nem differenciált előirányzatok

75 000

85 000

69 088,20

92,12

Nem differenciált előirányzatok

192 000

125 000

916 055,88

477,11

Nem differenciált előirányzatok

615 000

575 000

555 785,60

90,37

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

8 229 000

7 937 000

8 739 929,13

106,21

Nem differenciált előirányzatok

120 000

140 000

119 925,84

99,94

Nem differenciált előirányzatok

20 000

20 000

15 048,—

75,24

Nem differenciált előirányzatok

90 000

50 000

215 000,—

238,89

Nem differenciált előirányzatok

43 000

50 000

22 022,40

51,21

Nem differenciált előirányzatok

166 000

166 000

160 352,60

96,60

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

439 000

426 000

532 348,84

121,26

Nem differenciált előirányzatok

233 000

233 000

215 173,85

92,35

131 000

142 000

91 724,93

70,02

17 000

17 000

16 836,40

99,04

Távközlés

Bútorok

Műszaki berendezések és felszerelések

Járművek

2 3. ALCÍM
230

231

232

236

238

Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak

Pénzügyi költségek

Jogi költségek és károk

Postai és kézbesítési díjak

Egyéb igazgatási költségek

2 5. ALCÍM
252

254

Reprezentációs költségek

Ülések, kongresszusok és konferenciák
Nem differenciált előirányzatok

256

Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel
kapcsolatos költségek
Nem differenciált előirányzatok
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2 5. ALCÍM — ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK (folytatás)
2 7. ALCÍM — INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS
Jogcímcsoport
Jogcím

257

2016. évi
előirányzatok

Megnevezés

2015. évi
előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat
Nem differenciált előirányzatok

325 000

325 000

325 000,—

100,00

2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

706 000

717 000

648 735,18

91,89

636 000

443 000

721 894,46

113,51

Nem differenciált előirányzatok

390 000

372 000

310 000,—

79,49

Nem differenciált előirányzatok

350 000

550 000

397 500,—

113,57

Nem differenciált előirányzatok

1 025 000

1 000 000

835 115,75

81,47

2 7 4. jogcímcsoport – Összesen

1 375 000

1 550 000

1 232 615,75

89,64

2 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

2 401 000

2 365 000

2 264 510,21

94,32

2. cím – Összesen

14 686 000

14 525 000

14 726 257,54

100,27

2 7. ALCÍM
270

Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk
Nem differenciált előirányzatok

272

Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek

274

Közzététel és tájékoztatás

2740

Hivatalos Lap

2741

Különböző kiadványok
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2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

200

Épületek

2000

Bérleti díjak
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

169 000

2014. évi teljesítés

160 000

176 467,78

Megjegyzések
Ez az előirányzat a luxembourgi, a brüsszeli és a strasbourgi bérleti díjak fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 7 000 EUR.
2001

Lízing
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az intézmény által a vonatkozó lízingszerződések alapján fizetendő lízingdíjak és hasonló jellegű
kiadások fedezésére szolgál.
2003

Ingatlanvásárlás
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat éves részletekben a Számvevőszék luxembourgi (kirchbergi) épülete bővítésének fedezésére szolgál.
2005

Építkezések
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

Megjegyzések
Ez a jogcím egy építkezésekre szolgáló esetleges előirányzat létrehozására szolgál.

2014. évi teljesítés

0,—
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200

(folytatás)

2007

Az épületek berendezése
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

210 000

2014. évi teljesítés

410 000

130 088,34

Megjegyzések
Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:
— különböző berendezési munkák, különösen a válaszfalak felhúzása, függönyök felszerelése, vezetékfektetés, festés,
szőnyegezés, padlóburkolás, álmennyezetek kivitelezése, valamint az ezekkel kapcsolatos technikai munkálatok
elvégzése,
— a nagyszabású építési munkákkal kapcsolatos technikai segítségnyújtással járó költségek.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.
2008

Építési munkálatokkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

75 000

2014. évi teljesítés

50 000

94 830,21

Megjegyzések
Ez az előirányzat a nagyszabású építési munkákkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás költségeinek fedezésére szolgál.

202

Épületekkel kapcsolatos költségek

2022

Takarítás és karbantartás
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 271 000

2014. évi teljesítés

1 280 000

1 084 000,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:
— az épületek, a liftek, a központi fűtés, a légkondicionáló rendszerek és az elektromos berendezések takarításának és
karbantartásának, valamint átalakításának és javításának költségei,
— a karbantartó, mosó-, ruhamosó és száraztisztító szerek, valamint a karbantartáshoz szükséges mindenfajta termék
beszerzése.
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202

(folytatás)

2022

(folytatás)
A szerződések meghosszabbítása vagy megkötése előtt az intézmény konzultál a többi intézménnyel az általuk elért
szerződési feltételekről (árak, kiválasztott devizanem, indexálás, időtartam, egyéb kikötések), tekintettel a költségvetési
rendelet 70. cikkére.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2024

Energiafogyasztás
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

905 000

2014. évi teljesítés

889 000

819 000,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a víz-, gáz-, elektromosáram- és fűtési díjak fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.
2026

Épületek biztonsága és őrzése
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

140 000

2014. évi teljesítés

143 000

161 830,07

Megjegyzések
Ez az előirányzat az épületek biztonságával – különösen az épületek őrzésére vonatkozó szerződéssel, a tűzvédelmi
felszereléseknek, illetve a biztonsági feladatokat ellátó alkalmazottak felszerelésének beszerzésével és karbantartásával –
kapcsolatos különböző kiadások fedezésére szolgál.
A szerződések meghosszabbítása vagy megkötése előtt az intézmény tanácskozik a többi intézménnyel az általuk elért
szerződési feltételekről (árak, kiválasztott devizanem, indexálás, időtartam, egyéb kikötések), tekintettel a költségvetési
rendelet 70. cikkére.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.
2028

Biztosítás
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

96 000

2014. évi teljesítés

96 000

42 625,67

Megjegyzések
Ez az előirányzat az intézmény által használt épületekre vonatkozó biztosítási díjak kifizetésének fedezésére szolgál,
beleértve az ingó javakat és műalkotásokat is.
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2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (folytatás)

202

(folytatás)

2028

(folytatás)
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2029

Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

45 000

52 000

31 892,11

Megjegyzések
Ez az előirányzat az épületekkel kapcsolatos egyéb olyan folyó költségek fedezésére szolgál, amelyekről az ezen
alcímben található egyéb jogcímcsoportok nem rendelkeznek, különösen a szennyvízelvezetés, a szemét elszállítása,
útdíjak, útjelzések stb.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 1. ALCÍM — INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS

210

Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások

2100

Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2 220 000

2014. évi teljesítés

2 077 000

2 130 999,62

Megjegyzések
Ez az előirányzat a következő működési költségek fedezésére szolgál:
— számítógépes berendezések és szoftver, valamint egyéb felszerelések és tájékoztató anyagok beszerzése, bérlése és
karbantartása,
— számítógépes vezetékek lefektetése.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.
2102

Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

4 700 000

2014. évi teljesítés

4 593 000

4 676 000,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a külső munkavállalókkal és a kiszervezett feladatokkal kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál,
beleértve a „Helpdesk” szolgáltatásait is.

2016.2.24.
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2 1. ALCÍM — INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS (folytatás)

210

(folytatás)

2102

(folytatás)
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2103

Távközlés
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

427 000

2014. évi teljesítés

482 000

391 999,83

Megjegyzések
Ez az előirányzat a távközléssel kapcsolatos valamennyi kiadás fedezésére szolgál, mint például előfizetési díjak,
telefonvonalak, távközlési díjak, karbantartási díjak, valamint telefonállomások és -készülékek beszerzése, cseréje,
javítása és karbantartása.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 45 000 EUR.

212

Bútorok
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

75 000

2014. évi teljesítés

85 000

69 088,20

Megjegyzések
Ez az előirányzat bútorok beszerzésére, bérletére, karbantartására és javítására szolgál, beleértve a használt és károsodott
bútorok lecserélését.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

214

Műszaki berendezések és felszerelések
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

192 000

2014. évi teljesítés

125 000

916 055,88

Megjegyzések
Ez az előirányzat műszaki berendezések és irodagépek beszerzése, bérlése, karbantartása és javítása költségeinek
fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.
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2 1. ALCÍM — INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS (folytatás)

216

Járművek
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

615 000

2014. évi teljesítés

575 000

555 785,60

Megjegyzések
Ez az előirányzat járművek vezetővel vagy anélkül történő beszerzésének vagy bérlésének, illetve a használatukból eredő
költségeknek a fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 10 000 EUR.

2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

230

Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

120 000

2014. évi teljesítés

140 000

119 925,84

Megjegyzések
Ez az előirányzat az irodaszerekkel és irodai eszközökkel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

231

Pénzügyi költségek
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

20 000

232

2014. évi teljesítés

20 000

15 048,—

Jogi költségek és károk
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

90 000

2014. évi teljesítés

50 000

Megjegyzések
Ez az előirányzat a Számvevőszékre háruló kiadások és díjak fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: EUR 4 200.

215 000,—
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2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK (folytatás)

236

Postai és kézbesítési díjak
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

43 000

238

2014. évi teljesítés

50 000

22 022,40

Egyéb igazgatási költségek
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

166 000

2014. évi teljesítés

166 000

160 352,60

Megjegyzések
Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:
— a kiküldetésen tartózkodó alkalmazottak poggyászbiztosítási költségei,
— a hivatalszolgák és gépkocsivezetők egyenruhája és egyéb munkaruhák beszerzése,
— munkaüléseken felszolgált frissítők és könnyű ételek költségei,
— a különböző felszerelések, bútorok és irodai eszközök költöztetési és rakodási költségei,
— az előző jogcímekben nem szereplő egyéb működési költségek, valamint a felszerelések karbantartásával és
javításával kapcsolatos költségek,
— kisebb kiadások.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 5. ALCÍM — ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

252

Reprezentációs költségek
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

233 000

2014. évi teljesítés

233 000

215 173,85

Megjegyzések
Ez az előirányzat a Számvevőszék reprezentációs kötelezettségeivel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

254

Ülések, kongresszusok és konferenciák
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

131 000

2014. évi teljesítés

142 000

91 724,93
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2 5. ALCÍM — ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK (folytatás)

254

(folytatás)
Megjegyzések
Ez az előirányzat a szakértői és munkacsoportokban részt vevő szakértők utazási, tartózkodási és egyéb járulékos
költségeinek, valamint az ilyen csoportülések szervezési költségeinek fedezésére szolgál, amennyiben azokat nem lehet a
meglévő infrastruktúra keretében lebonyolítani.
Ez az előirányzat a konferenciákon, kongresszusokon és üléseken való részvétellel és azok szervezésével kapcsolatos
költségek fedezésére is szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

256

Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

17 000

2014. évi teljesítés

17 000

16 836,40

Megjegyzések
Ez az előirányzat a tagállamokból érkező egyetemi oktatók, szakfolyóirat-szerkesztők és más szakmailag érdekelt
látogatók számára szervezett, a Számvevőszék tevékenységére vonatkozó tanulmányi napok szervezési költségeinek
fedezésére szolgál. Ez az előirányzat szolgál továbbá a Számvevőszék tájékoztatási és kommunikációs politikájával
kapcsolatos különböző költségek fedezésére.
257

Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

325 000

2014. évi teljesítés

325 000

325 000,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az Európai Parlament és a Bizottság tolmácsszolgálata által nyújtott szolgáltatások kifizetésének
fedezésére szolgál.

2 7. ALCÍM — INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

270

Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

636 000

2014. évi teljesítés

443 000

721 894,46

Megjegyzések
Ennek az előirányzatnak az a célja, hogy lehetővé tegye a számvitel terén, illetve adminisztratív területen működő
elismert szakértőkkel való szerződéskötést különböző tanulmányok elkészítése céljából.
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2 7. ALCÍM — INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS (folytatás)

270

(folytatás)
Ellenőrzési munkája során a Számvevőszéknek a technikai jellegű (például vegyi, fizikai vagy statisztikai) tanulmányok
és elemzések elvégzésére külső szakértőket kell felkérnie. Ez az előirányzat fedezi a számvevőszéki elszámolások
független ellenőrök általi ellenőrzésének költségeit is, amelyről jelentés jelenik meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

272

Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

390 000

2014. évi teljesítés

372 000

310 000,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:
— könyvek, dokumentumok és egyéb nem időszaki kiadványok beszerzése, valamint a meglévő kötetek naprakésszé
tétele,
— speciális könyvtári felszerelések beszerzése,
— újságok, időszaki kiadványok és egyéb folyóiratok előfizetési költsége,
— hírügynökségek vagy külső információs adatbázisok előfizetési költsége,
— egyes külső adatbázisokhoz való hozzáférés költsége,
— könyvkötéssel és a könyvtár gyűjteményéhez tartozó művek megőrzésével kapcsolatos költségek,
— az archív állomány feldolgozásával, illetve archív állomány helyettesítő adathordozón való beszerzésével kapcsolatos
költségek.

274

Közzététel és tájékoztatás

2740

Hivatalos Lap
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

350 000

2014. évi teljesítés

550 000

397 500,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a Számvevőszék közleményeinek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelentetése költségeinek
fedezésére szolgál.
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2 7. ALCÍM — INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS (folytatás)

274

(folytatás)

2740

(folytatás)
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 70 000 EUR.

2741

Különböző kiadványok
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 025 000

2014. évi teljesítés

1 000 000

835 115,75

Megjegyzések
Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:
— a Számvevőszék által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke (4) bekezdésének második
albekezdése és 325. cikke (4) bekezdése értelmében elfogadott jelentések és vélemények közzétételi és terjesztési
költségei,
— az ellenőri munkával és számvevőszéki tevékenységekkel (különösen az internetes honlappal, audiovizuális
anyagokkal és dokumentumokkal) kapcsolatos kommunikációs költségek, ideértve a sajtóval és más érdekelt
felekkel való kapcsolattartás költségeit.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.
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10. CÍM
EGYÉB KÖLTSÉGEK
10 0. ALCÍM — ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK
10 1. ALCÍM — RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi
előirányzatok

2015. évi
előirányzatok

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

10 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

10. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

Megnevezés

10 0. ALCÍM
10 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

10 1. ALCÍM

MINDÖSSZESEN

135 487 100

2014. évi teljesítés

132 906 000 131 878 049,34

% 2014–2016

97,34
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10. CÍM
EGYÉB KÖLTSÉGEK

10 0. ALCÍM — ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

10 1. ALCÍM — RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—
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SZEMÉLYZET
V. szakasz — Számvevőszék

Számvevőszék
Tisztségcsoport és besorolási
fokozat

Ideiglenes álláshelyek (1)

Állandó álláshelyek
2016

2015

Kategórián kívüli

2016

2015

1

1

AD 16
AD 15

11

11

AD 14

35 (2) (4)

35 (2) (4)

30

30

AD 13

40 (4)

40 (4)

2

2

AD 12

50 (3) (4)

50 (3) (4)

5

5

AD 11

47 (4)

47 (4)

31

31

AD 10

60 (4) (7)

54 (4)

2

2

AD 9

60 (7)

66

AD 8

52

52

AD 7

95 (4) (7)

93 (4)

AD 6

71 (4) (7)

73 (4)

AD 5

16 (5) (8)

12 (5)

537

533

71

71

AST 11

7 (10)

8

AST 10

7

7

1 (7 )

AST 9

12 (4)

12 (4)

- (7 )

AST 8

20 (4) (7)

19 (4)

1 (7 )

AST 7

27 (4) (7)

27 (4)

27 (7)

AST 6

19 (4) (7) (8)

22 (4)

AST 5

25 (6) (8) (9)

29 (6)

2 (7 )

AST 4

16 (4) (9)

21 (4)

25 (7) (8)

29

AST 3

43 (4) (7)

36 (4)

5 (9 )

7

AST 2

3 (5 ) (7 ) (8 )

12 (5)

2 (8 )

3

AST 1

5

5

184

198

63

68

AD összesen

AST összesen
AST/SC 6
AST/SC 5

2 (8 )

AST/SC 4
AST/SC 3

1 (8 )

29
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Számvevőszék
Tisztségcsoport és besorolási
fokozat

AST/SC 2

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek (1)

2016

2015

2016

2015

4 (8 )

2

4

2

3

—

725 (11)

733 (11)

137

139

AST/SC 1
AST/SC összesen
Mindösszesen

( ) A számvevőszéki tagok kabinetjéhez rendelt álláshelyek ténylegesen betöltött besorolási fokozatát a 2004. május 1. előtt felvett tisztviselőkre érvényes besorolási
kritériumok szerint állapítják meg.
(2) Ebből 1 AD 15 besorolású ad personam.
(3) Ebből 1 AD 14 besorolású ad personam.
(4) 2015-re tervezett felminősítések.
(5) 9 álláshely megszüntetése (2015).
(6) 1 AST 5 álláshely áthelyezése a Bizottsághoz (PMO) (2015).
(7) 2016-ra tervezett felminősítések.
(8) 9 álláshely átalakítása (2016).
(9) 9 álláshely megszüntetése (2016).
(10) 1 AST 11 álláshely áthelyezése a Bizottsághoz (PMO) (2016).
(11) Nem számítva a számvevőszéki tagok kabinetjéhez rendelt tisztviselők céljára képzett, előirányzat nélküli rendkívüli tartalékot.
1
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VI. SZAKASZ
EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG

L 48/2043
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EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG

BEVÉTELEK
Az Európai Uniónak a Gazdasági és Szociális Bizottság kiadásaihoz való
hozzájárulása a 2016-es pénzügyi évre vonatkozóan
Összeg

Megnevezés

Kiadások

130 171 475

Saját források

– 10 826 368

Esedékes hozzájárulások

119 345 107
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SAJÁT FORRÁSOK
4. CÍM
AZ INTÉZMÉNYEKNÉL ÉS EGYÉB UNIÓS SZERVEKNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ
BEVÉTELEK
4 0. ALCÍM — KÜLÖNBÖZŐ ADÓK ÉS LEVONÁSOK
4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

Az intézmény tagjai, tisztviselők, egyéb alkalmazottak és
nyugdíjra jogosultak bére, fizetése és juttatásai utáni
adóbevételek

4 567 558

4 633 256

4 793 149,—

Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív dolgozóinak béréből levont átmeneti hozzájárulásból adódó
bevételek

p.m.

p.m.

Megnevezés

% 2014–2016

4 0. ALCÍM
400

403

404

Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív dolgozóinak béréből levont különös adóból és szolidaritási adóból
származó bevételek
4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

104,94

0,—

880 233

851 410

923 301,—

104,89

5 447 791

5 484 666

5 716 450,—

104,93

5 017 876,—

93,99

4 1. ALCÍM
410

A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

5 338 577

5 239 542

411

Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve
átvitele

p.m.

p.m.

276 616,—

412

Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő
tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe
fizetett járulékai

p.m.

p.m.

3 216,—

4 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

5 338 577

5 239 542

5 297 708,—

99,23

4. cím – Összesen

10 786 368

10 724 208

11 014 158,—

102,11
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4. CÍM
AZ INTÉZMÉNYEKNÉL ÉS EGYÉB UNIÓS SZERVEKNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ
BEVÉTELEK

4 0. ALCÍM — KÜLÖNBÖZŐ ADÓK ÉS LEVONÁSOK

400

Az intézmény tagjai, tisztviselők, egyéb alkalmazottak és nyugdíjra jogosultak bére, fizetése és juttatásai utáni
adóbevételek
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

4 567 558

2014. évi költségvetési év

4 633 256

4 793 149,—

Jogalap
Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv és különösen annak 12. cikke.
Az Európai Közösségeket illető adó alkalmazása feltételeinek és eljárásának megállapításáról szóló, 1968. február 29-i
260/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 56., 1968.3.4., 8. o.).
403

Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív dolgozóinak béréből levont átmeneti hozzájárulásból adódó
bevételek
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Jogalap
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen 2003. december 15-ig hatályban lévő
változatának 66a. cikke.
404

Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív dolgozóinak béréből levont különös adóból és szolidaritási
adóból származó bevételek
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

880 233

2014. évi költségvetési év

851 410

923 301,—

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 66a. cikke.

4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK

410

A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai
2016. évi költségvetési év

5 338 577

2015. évi költségvetési év

5 239 542

2014. évi költségvetési év

5 017 876,—
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4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK (folytatás)

410

(folytatás)
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 83. cikke (2) bekezdése.

411

Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

276 616,—

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VIII. melléklete 4. cikke, 11. cikkének (2)
és (3) bekezdése, valamint 48. cikke.
412

Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe
fizetett járulékai
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

3 216,—
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5. CÍM
AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
5 0. ALCÍM — INGÓ VAGYON (BERENDEZÉSEK) ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
5 1. ALCÍM — BÉRBEADÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
5 2. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL, AZ INTÉZMÉNY
KÖVETELÉSEINEK BANKI ÉS EGYÉB KAMATAI
5 5. ALCÍM — SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS EGYÉB MUNKÁKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

% 2014–2016

5 0. ALCÍM
500

Ingó vagyon (berendezések) értékesítéséből származó bevételek

5000

Járművek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

5001

Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – Címzett
bevétel

p.m.

p.m.

1 081,—

5 0 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

1 081,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

1 081,—

p.m.

p.m.

0,—

502

Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből
származó bevételek – Címzett bevétel
5 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

5 1. ALCÍM
510

Bútorok és berendezések bérbeadásából származó bevételek –
Címzett bevétel

511

Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó
bevételek és bérleményekhez kapcsolódó díjak visszatérítése

5110

Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó
bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

1 460 637,—

5111

Bérleményekhez kapcsolódó díjak visszatérítése – Címzett
bevétel

p.m.

p.m.

0,—

5 1 1. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

1 460 637,—

5 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

1 460 637,—

5 2. ALCÍM
520

Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel,
az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai
5 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

40 000

40 000

5 331,—

13,33

40 000

40 000

5 331,—

13,33

5 5. ALCÍM
550

Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve
a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és
általuk visszatérített kiküldetési ellátmányokat – Címzett
bevétel

p.m.

p.m.

1 950 759,—

551

Harmadik felektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy
elvégzett munkákból származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

1 950 759,—

5 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

2016.2.24.
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5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS
VISSZATÉRÍTÉSEK
5 8. ALCÍM — EGYÉB TÉRÍTÉSEK
5 9. ALCÍM — ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

% 2014–2016

5 7. ALCÍM
570

Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó
bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

394 721,—

571

Meghatározott célra előirányzott bevételek, úgymint az alapítványoktól, támogatásokból, ajándékokból és hagyatékokból
származó jövedelmek, beleértve az egyes intézményekre
meghatározott címzett bevételeket – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

888,—

573

Egyéb, az intézmény adminisztratív működésével járó hozzájárulások és visszafizetések – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

100 906,—

p.m.

p.m.

496 515,—

5 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

5 8. ALCÍM
580

Bérlettel összefüggő kártalanításokból származó bevételek –
Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

581

Befolyt biztosítási díjakból származó bevételek – Címzett
bevétel

p.m.

p.m.

49 343,—

p.m.

p.m.

49 343,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

5 8. ALCÍM – ÖSSZESEN

5 9. ALCÍM
590

Adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek
5 9. ALCÍM – ÖSSZESEN

5. cím – Összesen

40 000

40 000

3 963 666,—

9 909,17
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5. CÍM
AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0. ALCÍM — INGÓ VAGYON (BERENDEZÉSEK) ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

500

Ingó vagyon (berendezések) értékesítéséből származó bevételek

5000

Járművek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
Ez a jogcím az intézmény tulajdonában lévő szállítási eszközök értékesítéséből, illetve visszavételéből származó
bevételek kimutatására szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a sorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.
5001

Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

1 081,—

Megjegyzések
Ez a jogcím az intézmény tulajdonában lévő, nem szállítási eszközök értékesítéséből, illetve visszavételéből származó
bevételek kimutatására szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a sorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

502

Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a sorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.
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5 1. ALCÍM — BÉRBEADÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

510

Bútorok és berendezések bérbeadásából származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a sorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

511

Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek és bérleményekhez kapcsolódó díjak
visszatérítése

5110

Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

1 460 637,—

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a sorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.
5111

Bérleményekhez kapcsolódó díjak visszatérítése – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a sorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 2. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL, AZ INTÉZMÉNY KÖVETELÉSEINEK
BANKI ÉS EGYÉB KAMATAI

520

Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai
2015. évi költségvetési év

2016. évi költségvetési év

40 000

2014. évi költségvetési év

40 000

5 331,—

L 48/2052

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2016.2.24.

EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG

5 5. ALCÍM — SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS EGYÉB MUNKÁKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

550

Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek,
beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési ellátmányokat –
Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

1 950 759,—

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a sorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.
551

Harmadik felektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek – Címzett
bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a sorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

570

Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

394 721,—

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a sorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.
571

Meghatározott célra előirányzott bevételek, úgymint az alapítványoktól, támogatásokból, ajándékokból és
hagyatékokból származó jövedelmek, beleértve az egyes intézményekre meghatározott címzett bevételeket – Címzett
bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

888,—

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a sorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.
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5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK
(folytatás)

573

Egyéb, az intézmény adminisztratív működésével járó hozzájárulások és visszafizetések – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

100 906,—

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a sorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 8. ALCÍM — EGYÉB TÉRÍTÉSEK

580

Bérlettel összefüggő kártalanításokból származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a sorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

581

Befolyt biztosítási díjakból származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

49 343,—

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a sorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 9. ALCÍM — ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

590

Adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—
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9. CÍM
EGYÉB BEVÉTELEK
9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

0,—

9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

Megnevezés

9 0. ALCÍM

MINDÖSSZESEN

10 826 368

10 764 208

2014. évi költségvetési év

14 977 824,—

% 2014–2016

138,35
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9. CÍM
EGYÉB BEVÉTELEK

9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—
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KIADÁSOK
Az előirányzatok (2016 és 2015) és az egyenleg (2014) általános összegzése
Cím
Alcím

2016. évi előirányzatok

Megnevezés

1

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK

10

AZ INTÉZMÉNY TAGJAI ÉS KÜLDÖTTEI

20 193 937

2015. évi előirányzatok

20 083 937

Tartalékok (10 0)

12

TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

EGYÉB SZEMÉLYZET ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

20 193 937

20 138 937

18 872 024,—

64 788 534

63 504 043

63 336 765,—

285 000
64 788 534

63 789 043

63 336 765,—

5 398 839

5 242 926

3 601 246,—

Tartalékok (10 0)

16

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL
KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK
1. cím – Összesen

18 872 024,—

55 000

Tartalékok (10 0)

14

2014. évi teljesítés

93 750
5 398 839

5 336 676

3 601 246,—

1 959 500

1 834 500

1 713 793,—

92 340 810

90 665 406

87 523 828,—

Tartalékok (10 0)

433 750
92 340 810

91 099 156

87 523 828,—

19 732 342

19 721 293

19 041 004,—

6 101 288

6 042 023

6 133 798,—

517 277

551 890

487 945,—

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI
KÖLTSÉGEK

20

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

21

INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS INGÓSÁGOK:
VÁSÁRLÁS, BÉRLÉS ÉS KARBANTARTÁS

23

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

25

TEVÉKENYSÉGEK

9 389 753

9 487 524

7 945 094,—

26

KOMMUNIKÁCIÓ, KÖZZÉTÉTEL ÉS DOKUMENTUMOK
BESZERZÉSE

2 090 005

2 154 084

1 815 496,—

37 830 665

37 956 814

35 423 337,—

433 750

0,—

2. cím – Összesen

10

EGYÉB KIADÁSOK

10 0

IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK

10 1

RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP

p.m.

p.m.

0,—

10 2

ÉPÜLETEK ÁTVÉTELÉRE FENNTARTOTT ALAP

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

10. cím – Összesen

MINDÖSSZESEN

p.m.

130 171 475

433 750

0,—

129 055 970

122 947 165,—
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1. CÍM
AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK
1 0. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY TAGJAI ÉS KÜLDÖTTEI
1 2. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi
előirányzatok

Megnevezés

2015. évi
előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

1 0. ALCÍM
100

Bérek, juttatások és pótlékok

1000

Bérek, juttatások és pótlékok
Nem differenciált előirányzatok

1004

96 080

96 080

76 000,—

79,10

19 561 194

19 451 194

18 202 361,—

93,05

Az üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségek, napidíjak
és kapcsolódó költségek
Nem differenciált előirányzatok
Tartalékok (10 0)

1008

55 000
19 561 194

19 506 194

18 202 361,—

Nem differenciált előirányzatok

472 382

472 382

539 382,—

114,18

1 0 0. jogcímcsoport – Összesen

20 129 656

20 019 656

18 817 743,—

93,48

Az Ipari Szerkezetváltás Konzultatív Bizottsága küldötteinek
üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségei, napidíjai és
kapcsolódó költségei

Tartalékok (10 0)

105

55 000
20 129 656

20 074 656

18 817 743,—

Nem differenciált előirányzatok

64 281

64 281

54 281,—

84,44

1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

20 193 937

20 083 937

18 872 024,—

93,45

Továbbképzés, nyelvtanfolyamok és egyéb képzések

Tartalékok (10 0)

55 000
20 193 937

20 138 937

18 872 024,—

64 337 034

63 008 443

62 947 254,—

1 2. ALCÍM
120

Díjazás és egyéb jogosultságok

1200

Díjazás és juttatások
Nem differenciált előirányzatok
Tartalékok (10 0)

1202

97,84

285 000
64 337 034

63 293 443

62 947 254,—

31 500

31 443

18 765,—

Túlórák díjazása
Nem differenciált előirányzatok

59,57
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1 2. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK (folytatás)
1 4. ALCÍM — EGYÉB SZEMÉLYZET ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi
előirányzatok

Megnevezés

120

(folytatás)

1204

A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

% 2014–2016

420 000

464 157

370 746,—

88,27

1 2 0. jogcímcsoport – Összesen

64 788 534

63 504 043

63 336 765,—

97,76

285 000
64 788 534

122

Szolgálati jogviszony előrehozott megszűnése utáni juttatások

1220

A szolgálat érdekében nyugdíjazott vagy szabadságolt alkalmazottaknak járó juttatások
Nem differenciált előirányzatok

129

2014. évi teljesítés

Nem differenciált előirányzatok

Tartalékok (10 0)

1222

2015. évi
előirányzatok

63 789 043

63 336 765,—

p.m.

p.m.

0,—

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

0,—

1 2 2. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

0,—

Szolgálati jogviszony végleges megszűnése esetén járó juttatások
és különleges nyugdíj a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak részére

Ideiglenes előirányzat

1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

64 788 534

Tartalékok (10 0)

63 504 043

63 336 765,—

97,76

285 000
64 788 534

63 789 043

63 336 765,—

2 124 292

2 086 065

2 027 864,—

95,46

809 635

879 916

695 362,—

85,89

Nem differenciált előirányzatok

67 251

66 784

43 359,—

64,47

1 4 0. jogcímcsoport – Összesen

3 001 178

3 032 765

2 766 585,—

92,18

1 624 810

1 437 310

274 810,—

16,91

1 4. ALCÍM
140

Egyéb személyzet és külső személyek

1400

Egyéb személyzet
Nem differenciált előirányzatok

1404

Szakmai gyakorlatok, támogatások és tisztviselői csereprogramok
Nem differenciált előirányzatok

1408

A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

142

Külső szolgáltatások

1420

A fordítószolgálatnak nyújtott kisegítő szolgáltatások
Nem differenciált előirányzatok
Tartalékok (10 0)

93 750
1 624 810

1 531 060

274 810,—
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1 4. ALCÍM — EGYÉB SZEMÉLYZET ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK (folytatás)
1 6. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi
előirányzatok

Megnevezés

142

(folytatás)

1422

Konzultatív tevékenységekhez kapcsolódó szaktanácsadás
Nem differenciált előirányzatok

1424

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

742 851

742 851

542 851,—

73,08

Nem differenciált előirányzatok

30 000

30 000

17 000,—

56,67

1 4 2. jogcímcsoport – Összesen

2 397 661

2 210 161

834 661,—

34,81

Intézményközi együttműködés és külső szolgáltatásnyújtás a
munkaerő-gazdálkodás terén

Tartalékok (10 0)

149

2015. évi
előirányzatok

93 750
2 397 661

2 303 911

p.m.

p.m.

5 398 839

5 242 926

834 661,—

Ideiglenes előirányzat
Nem differenciált előirányzatok
1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN
Tartalékok (10 0)

0,—
3 601 246,—

66,70

93 750
5 398 839

5 336 676

3 601 246,—

Nem differenciált előirányzatok

55 000

55 000

48 471,—

88,13

Nem differenciált előirányzatok

586 000

506 000

487 205,—

83,14

1 6 1. jogcímcsoport – Összesen

641 000

561 000

535 676,—

83,57

Nem differenciált előirányzatok

432 500

432 500

391 911,—

90,62

32 000

32 000

33 000,—

103,12

Nem differenciált előirányzatok

169 000

169 000

157 206,—

93,02

Nem differenciált előirányzatok

115 000

80 000

66 000,—

57,39

1 6. ALCÍM
161

Személyzeti ügyek kezelése

1610

Munkaerő-felvétel

1612

162

Szakmai továbbképzés

Kiküldetések

163

Az intézményhez kapcsolódó összes személyt érintő tevékenységek

1630

Szociális ellátás
Nem differenciált előirányzatok

1632

1634

Társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális kiadások

Orvosi szolgálat
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1 6. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK (folytatás)
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

163

(folytatás)

1636

Éttermek és étkezdék
Nem differenciált előirányzatok

1638

2016. évi
előirányzatok

2015. évi
előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

0,—

Bölcsődék és óvodák, amelyekkel szerződés van érvényben
Nem differenciált előirányzatok

570 000

560 000

530 000,—

92,98

1 6 3. jogcímcsoport – Összesen

886 000

841 000

786 206,—

88,74

164

Akkreditált európai iskoláknak nyújtott uniós támogatás

1640

Akkreditált (II. típusú) európai iskoláknak nyújtott uniós
támogatás
Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

0,—

1 6 4. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

1 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 959 500

1 834 500

1 713 793,—

87,46

1. cím – Összesen

92 340 810

90 665 406

87 523 828,—

94,78

Tartalékok (10 0)

433 750
92 340 810

91 099 156

87 523 828,—
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1. CÍM
AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK

1 0. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY TAGJAI ÉS KÜLDÖTTEI

100

Bérek, juttatások és pótlékok

1000

Bérek, juttatások és pótlékok
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

96 080

2014. évi teljesítés

96 080

76 000,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagjai részére folyósított juttatások és kifizetések fedezésére
szolgál, ideértve a reprezentációs költségtérítéseket és egyéb juttatásokat, a biztosítási díjakat, a betegség-, baleset- és
utazási biztosítást, valamint a fogyatékkal élő tagokra vonatkozó speciális intézkedéseket.
1004

Az üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségek, napidíjak és kapcsolódó költségek
2016. évi előirányzatok

1004

2015. évi előirányzatok

19 561 194

19 451 194

Tartalékok (10 0)

2014. évi teljesítés

18 202 361,—

55 000
19 561 194

Összesen

19 506 194

18 202 361,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagjainak, valamint azok helyetteseinek juttatott kifizetések
fedezésére szolgál az útiköltségek, napidíjak és kapcsolódó költségek kifizetésével kapcsolatos jelenlegi szabályozás
értelmében.
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege
10 000 EUR.
1008

Az Ipari Szerkezetváltás Konzultatív Bizottsága küldötteinek üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségei, napidíjai
és kapcsolódó költségei
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

472 382

2014. évi teljesítés

472 382

539 382,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az Ipari Szerkezetváltás Konzultatív Bizottsága küldötteinek, valamint azok helyetteseinek juttatott
kifizetések fedezésére szolgál az útiköltségek, napidíjak és kapcsolódó költségek kifizetésével kapcsolatos jelenlegi
szabályozás értelmében.
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege
1 000 EUR.
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1 0. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY TAGJAI ÉS KÜLDÖTTEI (folytatás)

105

Továbbképzés, nyelvtanfolyamok és egyéb képzések
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

64 281

2014. évi teljesítés

64 281

54 281,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagjai és az Ipari Változások Tanácsadó Bizottsága (CCMI)
küldöttei számára tartott nyelvtanfolyamok vagy egyéb szakmai továbbképző tanfolyamok beiratkozási költségei egy
részének fedezésére szolgál.

1 2. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

Megjegyzések
A jelen alcímben szereplő előirányzatokra 5 %-os átalányalapú csökkentést alkalmaztak.

120

Díjazás és egyéb jogosultságok

1200

Díjazás és juttatások
2016. évi előirányzatok

1200

2015. évi előirányzatok

64 337 034
Tartalékok (10 0)
Összesen

2014. évi teljesítés

63 008 443

62 947 254,—

285 000
64 337 034

63 293 443

62 947 254,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál a létszámtervben előirányzott állásokat betöltő tisztviselőkre
és ideiglenes alkalmazottakra vonatkozóan:
— bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok,
— betegség-, baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás, illetve egyéb szociális kiadások,
— az intézmény közös betegbiztosítási rendszerének kifizetett járulékok,
— túlórák miatti átalánykifizetések,
— egyéb pótlékok és juttatások, ideértve a szülői vagy családi szabadság alatt folyósított pótlékot is,
— a tisztviselő vagy ideiglenes alkalmazott, házastársa és az általa eltartott személyek számára a munkavégzés helyéről
a származási országba történő utazás költségeinek kifizetése,
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(folytatás)

1200

(folytatás)
— a díjazásra és a javadalmazásoknak a munkavégzés helyétől különböző országba átutalt részére alkalmazandó
esetleges korrekciós együtthatók hatása,
— az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosítása, valamint az ideiglenes alkalmazottak számára abból a
célból kifizetendő összeg, hogy származási országukban nyugdíjjogosulttá váljanak, illetve hogy fennálló nyugdíjjogosultságukat megőrizzék,
— nyilvánvaló alkalmatlanság esetén a próbaidős alkalmazottak végkielégítése,
— az ideiglenes alkalmazottak szerződésének felbontása után járó pótlék.
— a pénzügyi év során végrehajtott bérkorrekció következményei.
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege
1 000 EUR.

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
1202

Túlórák díjazása
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

31 500

2014. évi teljesítés

31 443

Megjegyzések
Ez az előirányzat a túlóradíj kifizetésére szolgál a fent említett rendelkezésekben foglalt feltételek mellett.
Ez az előirányzat a pénzügyi év során végrehajtott bérkorrekció következményeinek fedezésére szolgál.

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 56. cikke és VI. melléklete.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

18 765,—
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120

(folytatás)

1204

A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

420 000

2014. évi teljesítés

464 157

370 746,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:
— a tisztviselőknek és az ideiglenes alkalmazottaknak (családtagjaikat is ideértve) járó utazásiköltség-térítés a szolgálati
jogviszony megkezdésekor, távozáskor vagy a munkavégzés helyének megváltozásával járó áthelyezés esetén,
— azoknak a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak járó letelepedési és hazatelepülési juttatás, illetve költözési
költségek, akik szolgálati jogviszonyuk megkezdésekor vagy munkahelyváltáskor lakóhelyük megváltoztatására
kényszerülnek, illetve szolgálati jogviszonyuk megszűnésekor máshová költöznek,
— azoknak a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak járó napidíjak, akik igazolni tudják, hogy szolgálati
jogviszonyuk megkezdésekor vagy munkahelyváltáskor lakóhelyük megváltoztatására kényszerültek.
— a pénzügyi év során végrehajtott bérkorrekció következményei.
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege
1 000 EUR.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

122

Szolgálati jogviszony előrehozott megszűnése utáni juttatások

1220

A szolgálat érdekében nyugdíjazott vagy szabadságolt alkalmazottaknak járó juttatások
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—
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(folytatás)

1220

(folytatás)
Megjegyzések
Ez az előirányzat azon tisztviselők juttatásainak fedezésére szolgál, akik az intézményen belüli létszámleépítés keretén
belül kerültek tartalékállományba, akiket a szolgálat érdekében szabadságoltak, vagy akik vezető beosztásban voltak, és
a szolgálat érdekében nyugdíjazták őket.
Fedezi továbbá a betegségbiztosítással kapcsolatos munkaadói hozzájárulást, valamint az ezekre a juttatásokra
vonatkozó esetleges korrekciós együtthatók hatását is.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 41., 42c. és 50. cikke, valamint IV.
melléklete.

1222

Szolgálati jogviszony végleges megszűnése esetén járó juttatások és különleges nyugdíj a tisztviselők és az ideiglenes
alkalmazottak részére
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:
— a fent említett rendelkezések által meghatározott feltételek alapján fizetendő juttatások,
— a juttatás kedvezményezettjének betegségbiztosításával kapcsolatos munkaadói hozzájárulás,
— a különféle juttatásokra alkalmazandó esetleges korrekciós együtthatók hatása.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 64. és 72. cikke.

129

Ideiglenes előirányzat
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—
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129
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Megjegyzések
Ez az előirányzat a pénzügyi év során a Tanács által jóváhagyott esetleges bérkorrekciók hatásaként felmerülő költségek
fedezésére szolgált, és figyelembe vették az 1 2 0 0., 1 2 0 2. és 1 2 0 4. költségvetési jogcímekben.
Ez az előirányzat kizárólag ideiglenes jellegű, és a költségvetési rendeletnek megfelelően csak a megfelelő tételekhez való
átcsoportosítás után használható fel.

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 65. cikke és XI. melléklete.

1 4. ALCÍM — EGYÉB SZEMÉLYZET ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

140

Egyéb személyzet és külső személyek

1400

Egyéb személyzet
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2 124 292

2014. évi teljesítés

2 086 065

2 027 864,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat elsősorban a következő kiadások fedezésére szolgál:
— az egyéb – kisegítő állományban levő, szerződéses és helyi – alkalmazottak, valamint szaktanácsadók díjazása (az
Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek értelmében), a munkaadó által fizetendő
különböző társadalombiztosítási díjak, valamint az említett alkalmazottak díjazására vagy a szerződésének
felbontása után járó pótlékra alkalmazandó esetleges korrekciós együtthatók hatása,
— az orvosi és egyéb gyógyító tevékenységet végző személyzet díjazása a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szabályzat
értelmében, illetve – különleges esetben – ideiglenes személyzet alkalmazása,
— a konferenciaszervezők és az audiovizuális eszközökért felelős személyzet díjazása vagy bérezése többletmunka
esetén vagy különleges esetekben,
— túlórák miatti átalánykifizetések,
— túlórák kifizetése a személyzeti szabályzat 56. cikkének és VI. mellékletének megfelelően,
— egyéb támogatások és juttatások, beleértve a szülői vagy családi szabadság esetén járó támogatást,
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1400

(folytatás)
— az alkalmazottak szerződésének felbontása után járó pótlék.
— pénzügyi év során végrehajtott bérkorrekció következményei.
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege
1 000 EUR.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

1404

Szakmai gyakorlatok, támogatások és tisztviselői csereprogramok
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

809 635

2014. évi teljesítés

879 916

695 362,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:
— pótlék, utazási és kiküldetési költség gyakornokok számára, valamint betegség- és baleset-biztosítás a szakmai
gyakorlat időtartamára,
— az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnál, valamint a tagállamok vagy a szabályzatban meghatározott egyéb
országok közszférájában szolgálatot teljesítő személyek kölcsönös rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos költségek,
— bizonyos meghatározott összegig az olyan kutatási projektekhez való hozzájárulások költségei, amelyek az Európai
Gazdasági és Szociális Bizottság tevékenységi körével kapcsolatosak és különlegesen fontosak az európai integráció
szempontjából,
— a fiatalok európai szellemű képzési programjainak költségei.
— pénzügyi év során végrehajtott bérkorrekció következményei.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
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140
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1408

A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

67 251

2014. évi teljesítés

66 784

43 359,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:
— az alkalmazottaknak (családtagjaikat is ideértve) járó utazásiköltség-térítés a szolgálati jogviszony megkezdésekor,
távozáskor vagy a munkavégzés helyének megváltozásával járó változás esetén,
— azoknak az alkalmazottaknak járó letelepedési és hazatelepülési juttatás, illetve költözési költségek, akik szolgálati
jogviszonyuk megkezdésekor vagy munkahelyváltáskor lakóhelyük megváltoztatására kényszerülnek, illetve szolgálati jogviszonyuk megszűnésekor máshová költöznek,
— azoknak az alkalmazottaknak járó napidíjak, akik igazolni tudják, hogy szolgálati jogviszonyuk megkezdésekor vagy
munkahelyváltáskor lakóhelyük megváltoztatására kényszerültek,
— szerződés átminősítése esetén az alkalmazottak által egy tagállam nyugdíjpénztárának fizetett díj és az uniós
rendszerbe fizetendő díj közötti különbség.
— pénzügyi év során végrehajtott bérkorrekció következményei.
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege
1 000 EUR.

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

142

Külső szolgáltatások

1420

A fordítószolgálatnak nyújtott kisegítő szolgáltatások
2016. évi előirányzatok

1420

1 624 810

1 437 310

2014. évi teljesítés

274 810,—

93 750

Tartalékok (10 0)
Összesen

2015. évi előirányzatok

1 624 810

1 531 060

274 810,—
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1420

(folytatás)
Megjegyzések
Ez az előirányzat a vállalkozóként dolgozó vagy alkalmi munkában fordítók munkájával, illetve a fordítószolgálat által
külső munkaként kiadott gépírással és egyéb munkákkal kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál. Az Európai Gazdasági
és Szociális Bizottság rendszeresen igénybe veszi az intézményközi pályázati kiírások listáján szereplő szabadfoglalkozású fordítók munkáját.
Ugyanebbe a jogcímbe tartoznak az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontjára bízott munkák, valamint minden,
nyelvi téren folytatott intézményközi együttműködéssel kapcsolatos tevékenység is.
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege
1 000 EUR.

1422

Konzultatív tevékenységekhez kapcsolódó szaktanácsadás
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

742 851

2014. évi teljesítés

742 851

542 851,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság szakemberei számára történő kifizetések fedezésére
szolgál, alkalmazva a közlekedési költségek kiegyenlítésére, illetve az ülésekhez és az utazásokhoz kapcsolódó
juttatásokra vonatkozó jelenlegi szabályzatot.
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege
1 000 EUR.
1424

Intézményközi együttműködés és külső szolgáltatásnyújtás a munkaerő-gazdálkodás terén
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

30 000

2014. évi teljesítés

30 000

17 000,—

Megjegyzések
Ez a tétel fedezi az összes, a munkaerő-gazdálkodás terén intézményközi együttműködés keretében végzett tevékenység
költségeit.
A tétel ezenkívül minden, a munkaerő-gazdálkodással kapcsolatos külső szolgáltatásnyújtás költségeit is fedezi.
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege
1 000 EUR.
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149

Ideiglenes előirányzat
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a pénzügyi év során a Tanács által jóváhagyott esetleges bérkorrekciók hatásaként felmerülő költségek
fedezésére szolgált, és figyelembe vették az 1 2 0 0., 1 2 0 2. és 1 2 0 4. költségvetési jogcímekben.
Ez az előirányzat kizárólag ideiglenes jellegű, és a költségvetési rendeletnek megfelelően csak a megfelelő tételekhez való
átcsoportosítás után használható fel.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 65. cikke és XI. melléklete.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

1 6. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

161

Személyzeti ügyek kezelése

1610

Munkaerő-felvétel
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

55 000

2014. évi teljesítés

55 000

48 471,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:
— a 2002/621/EK határozat 3. cikkében előirányzott versenyvizsgák megszervezésének költségei, valamint a jelöltek
utazási és szállásköltségei a felvételi beszélgetés, illetve a szolgálat megkezdéséhez szükséges orvosi vizsgálat
alkalmával,
— az ideiglenes, szerződéses és helyi alkalmazottak kiválasztási folyamatának szervezési költségei.
Az intézmény működésével kapcsolatos igények által indokolt esetekben, illetve az Európai Személyzeti Felvételi
Hivatallal történő konzultációt követően ezt az előirányzatot a maga az intézmény szervezte versenyvizsgákra is fel
lehet használni.
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege
1 000 EUR.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27–31. és 33. cikke, valamint III.
melléklete.
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(folytatás)

1610

(folytatás)
Az Európai Parlament, a Tanács, az Európai Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság, a
Régiók Bizottsága és az európai ombudsman 2002. július 25-i 2002/620/EK határozata az Európai Közösségek
Személyzeti Felvételi Hivatalának létrehozásáról (HL L 197., 2002.7.26., 53. o.), illetve az Európai Parlament, a Tanács
és az Európai Bizottság főtitkárainak, a Bíróság hivatalvezetőjének, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság
és a Régiók Bizottsága főtitkárainak és az európai ombudsman képviselőjének 2002. július 25-i 2002/621/EK
határozata az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának szervezeti felépítéséről és működéséről (HL L
197., 2002.7.26., 56. o.).

1612

Szakmai továbbképzés
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

586 000

2014. évi teljesítés

506 000

487 205,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:
— képzési és átképzési tanfolyamok szervezése, valamint a személyzet részére indított nyelvtanfolyamok, intézményközi alapon; az előirányzatok egy része – megfelelően indokolt esetekben – intézményen belüli tanfolyamok
szervezésének fedezésére is használható,
— az oktatási eszközök beszerzésével vagy készítésével, illetve a képzési programok kidolgozásáról és megvalósításáról
szóló szakértői tanulmányokkal kapcsolatos költségek,
— olyan szakmai képzési tanfolyamok, amelyek a fogyatékkal élőkkel kapcsolatos kérdésekre hívják fel a figyelmet, az
esélyegyenlőség keretében szervezett képzések, valamint a pályafutási tanácsadás, különösen a kompetenciaprofil
felállítása,
— kiküldetési költségek.
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege
1 000 EUR.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 24a. cikke.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

162

Kiküldetések
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

432 500

2014. évi teljesítés

432 500

391 911,—
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162

(folytatás)

Megjegyzések
Ez az előirányzat az útiköltségek, a kiküldetési napidíjak, valamint a kiküldetés során felmerülő járulékos költségek és
rendkívüli kiadások fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege
10 000 EUR.

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 71. cikke és VII. mellékletének 11., 12. és
13. cikke.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

163

Az intézményhez kapcsolódó összes személyt érintő tevékenységek

1630

Szociális ellátás
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

32 000

2014. évi teljesítés

32 000

33 000,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:
— a fogyatékkal élők támogatását célzó intézményközi politika részeként az alábbi kategóriák:
— aktív állományban levő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak,
— aktív állományban levő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak házastársai,
— az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzatának meghatározása szerint az eltartott gyermekek,
— a lakóhely szerinti vagy származási országban nemzeti szinten megítélt jogosultságok kimerítése után a szükségesnek ítélt, a fogyatékosság következményeként felmerülő, kellően indokolt, az egészségbiztosítási rendszerben
vissza nem térítendő, nem egészségügyi jellegű költségek – a költségvetési kereteken belül,
— a különösen nehéz helyzetbe került tisztviselők és egyéb személyzet támogatása,
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1630

(folytatás)
— az orvosi és szociális jellegű beavatkozások (például a családi segélyek, a beteg gyermekek felügyelete, pszichológiai
segítségnyújtás vagy mediáció),
— a szociális ellátással kapcsolatos kisebb kiadások.
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege
1 000 EUR.

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 9. cikke (3) bekezdésének harmadik
albekezdése, valamint 76. cikke.
1632

Társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális kiadások
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

169 000

2014. évi teljesítés

169 000

157 206,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az intézmény dolgozói közötti társadalmi kapcsolatok előmozdítására irányuló kezdeményezések
ösztönzésére és anyagi támogatására, valamint a jó munkahelyi közérzet fejlesztésére szolgál.
Ebből fedezendő továbbá az a támogatás, amelynek célja az, hogy a Személyzeti Bizottság társasági jellegű programokat,
mint például személyzeti klubokat, sportköröket, kulturális és szabadidős tevékenységeket stb. szervezzen és irányítson.
Az intézmény által elfogadott, a személyzeti bizottsággal szoros együttműködésben végrehajtandó elfogadott szociális
jellegű intézkedések (lásd a személyzeti szabályzat 1e. cikkét) finanszírozását is ez a jogcím biztosítja.
Ez a jogcím fedezi emellett az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság pénzügyi hozzájárulását a belgiumi overijsei
európai intézményközi központ szociális, sport-, pedagógiai és kulturális tevékenységeinek támogatásához.
Ez a jogcím fedezi végül annak a mobilitási tervnek a végrehajtását is, amelynek célja az, hogy a személyzet tagjait a
tömegközlekedési eszközök igénybevételére és a személygépkocsik használatának csökkentésére ösztönözze, és így
mérsékelje a szén-dioxid-kibocsátást.
1634

Orvosi szolgálat
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

115 000

2014. évi teljesítés

80 000

66 000,—
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1634

(folytatás)

Megjegyzések
Ez az előirányzat a kihelyezett orvosi rendelők működésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál. Ilyenek az
állóeszközök, a gyógyszeripari termékek stb. beszerzési költségei, a megelőző orvosi kezelésekkel kapcsolatos költségek,
a munkaképtelenségi bizottság működésével kapcsolatban felmerülő költségek, valamint az orvosi tanácsok által
szükségesnek ítélt külső orvos szakértői szolgáltatásokkal kapcsolatos költségek.
Fedezi továbbá bizonyos orvosilag szükségesnek ítélt munkaeszközök beszerzési költségét is.
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege
500 EUR.

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 59. cikke és II. mellékletének 8. cikke.
1636

Éttermek és étkezdék
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az étterem működtetési költségeinek fedezésére szolgál.
1638

Bölcsődék és óvodák, amelyekkel szerződés van érvényben
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

570 000

2014. évi teljesítés

560 000

530 000,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság hozzájárulásának fedezésére szolgál az uniós bölcsődével,
óvodákkal és más, iskolaidő utáni gyermekmegőrző központokkal kapcsolatos kiadásokat illetően.
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében az e címzett, szülői hozzájárulásból
származó bevételek becsült összege 10 000 EUR.
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Akkreditált európai iskoláknak nyújtott uniós támogatás

1640

Akkreditált (II. típusú) európai iskoláknak nyújtott uniós támogatás
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az Európai Iskolák Igazgatótanácsa által akkreditált II. típusú európai iskolákhoz adott EGSZB-s
hozzájárulás fedezésére vagy az Európai Iskolák Igazgatótanácsa által akkreditált II. típusú európai iskolákhoz a
Bizottság által az EGSZB nevében és képviseletében adott hozzájárulásnak a megbízási és szolgáltatási megállapodás
alapján történő megtérítésére szolgál. Az előirányzat az EGSZB személyzetének a II. típusú iskolákban tanulói
jogviszonnyal rendelkező gyermekei után fizetendő költségeket fedezi.
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2. CÍM
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi
előirányzatok

Megnevezés

2015. évi
előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

2 0. ALCÍM
200

Épületek

2000

Bérleti díjak
Nem differenciált előirányzatok

2001

2005

2007

2008

2009

11 877 440

11 755 909

11 499 917,—

96,82

p.m.

p.m.

0,—

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

0,—

Ingatlanépítés

Épületek belső kialakítása
Nem differenciált előirányzatok

197 114

320 328

816 468,—

414,21

Nem differenciált előirányzatok

56 852

56 775

62 078,—

109,19

Egyéb kiadások

Ideiglenes előirányzat az intézmény ingatlancélú befektetéseire
p.m.

p.m.

0,—

14 288 600

14 263 640

14 376 415,—

100,61

Nem differenciált előirányzatok

2 535 931

2 532 507

2 174 187,—

85,74

Nem differenciált előirányzatok

792 631

792 675

460 160,—

58,05

Nem differenciált előirányzatok

2 035 451

2 052 711

1 998 457,—

98,18

Nem differenciált előirányzatok

79 729

79 760

31 785,—

39,87

2 0 2. jogcímcsoport – Összesen

5 443 742

5 457 653

4 664 589,—

85,69

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

19 732 342

19 721 293

19 041 004,—

96,50

202

Épületekkel kapcsolatos költségek

2022

Takarítás és karbantartás

2028

92,62

Nem differenciált előirányzatok

2 0 0. jogcímcsoport – Összesen

2026

1 997 952,—

Ingatlanvásárlás

Nem differenciált előirányzatok

2024

2 130 628

Éves örökbérleti díjak és hasonló jellegű kiadások
Nem differenciált előirányzatok

2003

2 157 194

Energiafogyasztás

Biztonság és felügyelet

Biztosítás

2016.2.24.

HU

L 48/2077

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG

2 1. ALCÍM — INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS INGÓSÁGOK: VÁSÁRLÁS, BÉRLÉS ÉS KARBANTARTÁS
2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK
2 5. ALCÍM — TEVÉKENYSÉGEK
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi
előirányzatok

Megnevezés

2015. évi
előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

2 1. ALCÍM
210

Berendezések, üzemeltetési költségek, informatikával és telekommunikációval kapcsolatos szolgáltatások

2100

A berendezések és szoftverek beszerzése, fenntartása, karbantartása és az ezzel kapcsolatos munkálatok
Nem differenciált előirányzatok

2102

2103

212

1 547 711

1 514 025

1 603 137,—

103,58

Nem differenciált előirányzatok

1 901 512

1 881 843

2 033 836,—

106,96

Nem differenciált előirányzatok

1 368 304

1 376 959

1 324 454,—

96,80

2 1 0. jogcímcsoport – Összesen

4 817 527

4 772 827

4 961 427,—

102,99

Nem differenciált előirányzatok

173 628

231 188

99 493,—

57,30

Nem differenciált előirányzatok

980 073

948 008

988 393,—

100,85

Nem differenciált előirányzatok

130 060

90 000

84 485,—

64,96

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

6 101 288

6 042 023

6 133 798,—

100,53

Nem differenciált előirányzatok

184 859

213 444

162 916,—

88,13

Nem differenciált előirányzatok

6 000

6 000

4 500,—

75,00

Nem differenciált előirányzatok

95 000

85 000

105 270,—

110,81

Nem differenciált előirányzatok

102 000

125 000

81 862,—

80,26

Nem differenciált előirányzatok

129 418

122 446

133 397,—

103,07

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

517 277

551 890

487 945,—

94,33

227 430

227 430

256 892,—

112,95

Külső szolgáltatások a szoftverek és rendszerek üzemeltetésére,
kialakítására és karbantartására

Távközlés

Bútorok, berendezési tárgyak

214

Műszaki eszközök és berendezések

216

Közlekedési eszközök

2 3. ALCÍM
230

231

Irodaszerek, irodai és egyéb fogyóeszközök

Pénzügyi költségek

232

Jogi költségek és kártérítés

236

Postai és kézbesítési díjak

238

Az intézmény igazgatásával kapcsolatos egyéb költségek

2 5. ALCÍM
254

Ülések, konferenciák, kongresszusok, szemináriumok stb.

2540

Helyben tartott ülések egyéb költségei
Nem differenciált előirányzatok
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2 5. ALCÍM — TEVÉKENYSÉGEK (folytatás)
2 6. ALCÍM — KOMMUNIKÁCIÓ, KÖZZÉTÉTEL ÉS DOKUMENTUMOK BESZERZÉSE
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi
előirányzatok

Megnevezés

254

(folytatás)

2542

A rendezvények szervezésével és az azokon való részvétellel
kapcsolatos költségek
Nem differenciált előirányzatok

2544

2548

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

587 745

587 745

492 435,—

83,78

75 000

74 000

30 767,—

41,02

Nem differenciált előirányzatok

129 000

139 000

60 000,—

46,51

Nem differenciált előirányzatok

8 370 578

8 459 349

7 105 000,—

84,88

2 5 4. jogcímcsoport – Összesen

9 389 753

9 487 524

7 945 094,—

84,61

2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

9 389 753

9 487 524

7 945 094,—

84,61

815 500

845 500

757 326,—

92,87

Nem differenciált előirányzatok

468 000

470 000

476 294,—

101,77

Nem differenciált előirányzatok

395 000

430 000

306 439,—

77,58

2 6 0. jogcímcsoport – Összesen

1 678 500

1 745 500

1 540 059,—

91,75

155 000

155 000

87 862,—

56,69

165 700

165 700

145 337,—

87,71

Nem differenciált előirányzatok

90 805

87 884

42 238,—

46,52

2 6 2. jogcímcsoport – Összesen

411 505

408 584

275 437,—

66,93

2 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

2 090 005

2 154 084

1 815 496,—

86,87

2. cím – Összesen

37 830 665

37 956 814

35 423 337,—

93,64

Az Ipari Szerkezetváltás Konzultatív Bizottsága munkájának
megszervezésével kapcsolatos költségek
Nem differenciált előirányzatok

2546

2015. évi
előirányzatok

Az intézmény fogadási és reprezentációs kötelezettségeiből
adódó költségek

Konferenciatolmácsok

2 6. ALCÍM
260

Kommunikáció, tájékoztatás és közzététel

2600

Kommunikáció
Nem differenciált előirányzatok

2602

2604

Közzététel és a kiadványok promóciója

Hivatalos Lap

262

Adatszerzés, dokumentálás és archiválás

2620

Tanulmányok, kutatások és meghallgatások

2622

Dokumentációra és könyvtárra vonatkozó kiadások

Nem differenciált előirányzatok

Nem differenciált előirányzatok
2624

Archiválás és az ezzel kapcsolatos munkák
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2. CÍM
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

Megjegyzések
Ha az előirányzat berendezések vásárlásával vagy szolgáltatások igénybevételével vagy egy szerződés következtében
azoknak ellátásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, az intézmény tanácskozik a többi intézménnyel az általuk
elért feltételekről.

Jogalap
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) és különösen annak 60. cikke.

200

Épületek

2000

Bérleti díjak
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2 157 194

2014. évi teljesítés

2 130 628

1 997 952,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az épületek bérleti díjának, valamint az olyan értekezletekkel összefüggő bérleti díjaknak a fedezésére
szolgál, amelyeket a nem állandóan használt épületekben tartanak.
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege
1 000 EUR.
2001

Éves örökbérleti díjak és hasonló jellegű kiadások
2016. évi előirányzatok

11 877 440

2015. évi előirányzatok

11 755 909

2014. évi teljesítés

11 499 917,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az intézménynél a bérletre, illetve a vételre vonatkozó szerződések értelmében felmerült örökbérleti
díjak és a hasonló jellegű kiadások fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege
1 000 EUR.
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2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (folytatás)

200

(folytatás)

2003

Ingatlanvásárlás
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az ingatlanvásárlások fedezésére szolgál. A telkekre és azok közművesítésére fordítandó támogatások
kezelése a költségvetési rendeletnek megfelelően történik.
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege
1 000 EUR.
2005

Ingatlanépítés
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat egy esetleges ingatlanépítés fedezésére szolgál.
2007

Épületek belső kialakítása
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

197 114

2014. évi teljesítés

320 328

816 468,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az épületek belső kialakításával kapcsolatos munkálatok kivitelezésének fedezésére szolgál, ideértve az
olyan konkrét munkákat, mint a kábelezés (a biztonsági berendezéshez, az étteremben stb.), valamint a belső
kialakításhoz fűződő egyéb kiadások is, mint például az építészek vagy a mérnökök díja stb.
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege
1 000 EUR.
2008

Egyéb kiadások
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

56 852

2014. évi teljesítés

56 775

62 078,—
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2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (folytatás)

200

(folytatás)

2008

(folytatás)
Megjegyzések
Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:
— az ingatlanokkal kapcsolatos olyan költségek, amelyek nem tartoznak kifejezetten a jelen alcím más jogcímcsoportjai alá. Ilyen például az épületeken belüli munkálatok vagy karbantartási munkák felmérésével, előkészítésével és
felügyeletével kapcsolatos műszaki vagy építészeti szaktanácsadás,
— az épületek olyan berendezéseivel kapcsolatos költségek, amelyekre az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
fogyatékkal élő dolgozói és látogatói igényt tartanak, és amelyeknek szükségét a fogyatékkal élők általi megközelíthetőségről végzett ellenőrzés során is megállapították, és amelyeket már elfogadtak),
— a közhasznú szolgáltatások díjául szolgáló adók.

2009

Ideiglenes előirányzat az intézmény ingatlancélú befektetéseire
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az intézmény esetleges ingatlancélú befektetési kiadásainak fedezésére szolgál.
Kizárólag ideiglenes jellegű, és a költségvetési rendeletnek megfelelően csak a megfelelő tételekhez való átcsoportosítás
után használható fel.

202

Épületekkel kapcsolatos költségek

2022

Takarítás és karbantartás
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2 535 931

2014. évi teljesítés

2 532 507

2 174 187,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a helyiségek, a felvonók, a fűtés, a légkondicionálás, a tűzgátló ajtók takarításának és karbantartási
költségeinek, továbbá a rágcsálóirtás, a festési felújítás, a javítási munkák, az épületeken és környezetükön végzett
esztétikai munkálatok költségeinek fedezésére szolgál, ideértve többek közt a vizsgálatoknak, az elemzéseknek, az
engedélyezéseknek, illetve a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS) előírásai betartásának költségeit is.
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege
5 000 EUR.
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2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (folytatás)
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(folytatás)

2024

Energiafogyasztás
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

792 631

2014. évi teljesítés

792 675

460 160,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat konkrétan a víz-, a gáz-, az áramfogyasztás és a fűtés díjának fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege
1 000 EUR.
2026

Biztonság és felügyelet
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

2 035 451

2014. évi teljesítés

2 052 711

1 998 457,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat alapvetően az épületek felügyeleti és őrzési költségeinek fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege
1 000 EUR.
2028

Biztosítás
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

79 729

2014. évi teljesítés

79 760

31 785,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a biztosítási díjak fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege
10 000 EUR.

2 1. ALCÍM — INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS INGÓSÁGOK: VÁSÁRLÁS, BÉRLÉS ÉS KARBANTARTÁS

Megjegyzések
Ha az előirányzat berendezések vásárlásával vagy szolgáltatások igénybevételével vagy egy szerződés következtében
azoknak ellátásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, az intézmény tanácskozik a többi intézménnyel az általuk
elért feltételekről.
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2 1. ALCÍM — INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS INGÓSÁGOK: VÁSÁRLÁS, BÉRLÉS ÉS KARBANTARTÁS (folytatás)

210

Berendezések, üzemeltetési költségek, informatikával és telekommunikációval kapcsolatos szolgáltatások

2100

A berendezések és szoftverek beszerzése, fenntartása, karbantartása és az ezzel kapcsolatos munkálatok
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 547 711

2014. évi teljesítés

1 514 025

1 603 137,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a hardvereszközök és szoftverek beszerzésével, bérlésével, fenntartásával és karbantartásával, valamint
az ezek vonatkozásában felmerülő munkákkal kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege
1 000 EUR.
2102

Külső szolgáltatások a szoftverek és rendszerek üzemeltetésére, kialakítására és karbantartására
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

1 901 512

2014. évi teljesítés

1 881 843

2 033 836,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a számítástechnikai tanácsadó és szolgáltató cégek munkájának az informatikai központ és a hálózat
üzemeltetése, alkalmazások készítése és karbantartása, a felhasználók – köztük a tagok – támogatása, vizsgálatok
elvégzése, valamint műszaki dokumentáció írása és számítógépre vitele céljából történő igénybevételével kapcsolatos
kiadások fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege
1 000 EUR.
2103

Távközlés
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

1 368 304

2014. évi teljesítés

1 376 959

1 324 454,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a vezetékes és vezeték nélküli távközlési szerződések és díjak (vezetékes és mobiltelefon, televízió),
valamint azon költségek fedezésére szolgál, amelyek az adatátviteli hálózatokkal és az információtechnológiai szolgáltatásokkal kapcsolatban keletkeznek. Az olyan eszközök társfinanszírozását is fedezi, amelyek lehetővé teszik a tagok
és küldöttek számára, hogy elektronikus úton kapják meg az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság dokumentumait.
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege
1 000 EUR.
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212

Bútorok, berendezési tárgyak
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

173 628

2014. évi teljesítés

231 188

99 493,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a bútorok beszerzésének, bérlésének, karbantartásának és javításának, különösen az ergonomikus
bútorok vásárlásának, az elhasznált és használaton kívül helyezett bútorok és irodai gépek cseréjének fedezésére szolgál.
A műalkotások tekintetében ez az előirányzat fedezi egyrészt a beszerzési költségeket és a különleges anyagok
megvásárlásának költségeit, másrészt az ezzel kapcsolatos folyó költségeket, így többek közt a keretezés, a felújítás, a
tisztítás, a biztosítás és az esetleges szállítás költségeit.
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege
5 000 EUR.
214

Műszaki eszközök és berendezések
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

980 073

2014. évi teljesítés

948 008

988 393,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbi jellegű műszaki eszközök és berendezések beszerzésének, bérlésének, karbantartásának és
javításának fedezésére szolgál:
— különféle – szövegszerkesztési, irat- és adattárolási, biztonsági, étkeztetési, ingatlannal kapcsolatos stb. – helyhez
kötött és mozdítható műszaki eszközök és felszerelések,
— többek közt nyomdai, irattári, telefonközponti, étkezdei, beszerzőközponti, biztonsági, audiovizuális és konferenciatermi műszaki berendezések.
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege
35 000 EUR.
216

Közlekedési eszközök
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

130 060

2014. évi teljesítés

90 000

84 485,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a közlekedési eszközök (gépkocsi- és kerékpárállomány) beszerzésének, karbantartásának, használatának és javításának, valamint a gépkocsik, taxik, buszok és tehergépjárművek bérlésének (vezetővel vagy anélkül, a
megfelelő biztosításokat is beleértve) fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege
4 000 EUR.
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230

Irodaszerek, irodai és egyéb fogyóeszközök
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

184 859

2014. évi teljesítés

213 444

162 916,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a papír, borítékok, irodai eszközök, a nyomda és a sokszorosítóüzem készletei stb. beszerzésének,
valamint a külső nyomdáknak kiadott munkák kifizetésének a fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege
10 000 EUR.

231

Pénzügyi költségek
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

6 000

2014. évi teljesítés

6 000

4 500,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a banki (megbízások, ázsiók, egyéb költségek) és az egyéb pénzügyi költségek (beleértve az épületek
járulékos költségeit is) fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege
100 EUR.

232

Jogi költségek és kártérítés
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

95 000

2014. évi teljesítés

85 000

105 270,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:
— az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak az uniós, illetve nemzeti bíróságok előtti megjelenésével kapcsolatos
minden esetleges költség, jogi szolgáltatások igénybevétele, jogi célú tárgyak és szakirodalom beszerzése, valamint
minden egyéb, a jogi szolgálatot érintő – peres vagy pert megelőző – jogi jellegű költség,
— a kártérítésekkel, a kamatokkal, valamint az azokhoz kapcsolódó adósságokkal kapcsolatos kiadások, a költségvetési
rendelet 11. cikkének (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege
1 000 EUR.
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236

Postai és kézbesítési díjak
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

102 000

2014. évi teljesítés

125 000

81 862,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a postai szolgáltatások vagy csomagküldő szolgálat igénybevétele esetén a bérmentesítés, a kezelés és a
kézbesítés díjának fedezésére szolgál.

238

Az intézmény igazgatásával kapcsolatos egyéb költségek
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

129 418

2014. évi teljesítés

122 446

133 397,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:
— olyan biztosítások, amelyek nem tartoznak kifejezetten más jogcím alá,
— az őrök, a gépjárművezetők, a költöztetők, valamint az orvosi és különféle műszaki részlegeken dolgozók
munkaruháinak beszerzése és karbantartása,
— a költöztetések és a csomagoló-, illetve rakodómunka költségei, beleértve a költöztetőcégek, illetve a külső
ügynökségek által biztosított, ideiglenesen alkalmazott rakodószemélyzet által végzett munka költségeit is,
— különféle működési költségek, például az éves vasúti és légi menetrendek beszerzése, az eladásra szánt használt
berendezési tárgyak meghirdetése napilapokban stb.
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege
500 EUR.

2 5. ALCÍM — TEVÉKENYSÉGEK

254

Ülések, konferenciák, kongresszusok, szemináriumok stb.

2540

Helyben tartott ülések egyéb költségei
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

227 430

2014. évi teljesítés

227 430

256 892,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az intézmény által tartott megbeszéléseken felszolgált italok és alkalmanként a felszolgált ételek vagy
munkaebédek költségeinek a fedezésére szolgál.
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254

(folytatás)

2540

(folytatás)
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege
1 000 EUR.

2542

A rendezvények szervezésével és az azokon való részvétellel kapcsolatos költségek
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

587 745

2014. évi teljesítés

587 745

492 435,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat olyan költségek fedezésére szolgál – ideértve a reprezentációs költségeket, valamint a külső résztvevők
részvételi költségeit is –, amelyek a) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság által szervezett rendezvényekhez; b) a
harmadik felekkel történő közös szervezés esetén az összes hozzájáruláshoz; és c) a szervezés, illetve a szervezés egy
részének kiszervezésével kapcsolatos költségekhez kapcsolódnak.
Az előirányzat olyan kiadások fedezésére is szolgál, amelyek a) a társadalmi-szakmai érdekcsoportok delegációinak
EGSZB-nél tett látogatásaihoz; b) az EGSZB Gazdasági és Szociális Tanácsok és Hasonló Intézmények Nemzetközi
Egyesületének tevékenységeiben való részvételéhez; és c) az EGSZB Korábbi Tagjainak Egyesülete által végzett
tevékenységekhez kapcsolódnak.
A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel becsült összege: p.m.
2544

Az Ipari Szerkezetváltás Konzultatív Bizottsága munkájának megszervezésével kapcsolatos költségek
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

75 000

2014. évi teljesítés

74 000

30 767,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az Ipari Szerkezetváltás Konzultatív Bizottsága (CCMI) működésével kapcsolatos kiadások fedezésére
szolgál, kivéve az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagjainak és a CCMI küldötteinek utazási költségeit, illetve
juttatásait.
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege
1 000 EUR.
2546

Az intézmény fogadási és reprezentációs kötelezettségeiből adódó költségek
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

129 000

2014. évi teljesítés

139 000

60 000,—
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EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG

2 5. ALCÍM — TEVÉKENYSÉGEK (folytatás)

254

(folytatás)

2546

(folytatás)
Megjegyzések
Ez az előirányzat az intézmény reprezentációs kötelezettségeivel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege
1 000 EUR.

2548

Konferenciatolmácsok
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

8 370 578

2014. évi teljesítés

8 459 349

7 105 000,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság által foglalkoztatott (más intézmény által rendelkezésére
bocsátott vagy szabadúszó) tolmácsok szolgáltatásaival kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, beleértve a tolmácsok
munkadíját, utazási költségét és napidíját is.
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege
1 000 EUR.

2 6. ALCÍM — KOMMUNIKÁCIÓ, KÖZZÉTÉTEL ÉS DOKUMENTUMOK BESZERZÉSE

260

Kommunikáció, tájékoztatás és közzététel

2600

Kommunikáció
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

815 500

2014. évi teljesítés

845 500

757 326,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a bizottság minden információs és kommunikációs költségének fedezésére szolgál, legyen az akár a
bizottság célkitűzéseivel és tevékenységeivel, a lakosság és a társadalmi-szakmai szervezetek tájékoztatására irányuló
tevékenységgel, konferenciák, kongresszusok, eszmecserék médiaközvetítésével és a nagyszabású nyilvános események
közvetítésének megszervezésével, kulturális kezdeményezésekkel vagy a bizottság különféle megnyilvánulásaival –
például a szervezett civil társadalom díjával – kapcsolatos költség. Fedezi továbbá az ezekhez az eseményekhez kötődő
anyagok, szolgáltatások, fogyasztás és berendezések költségét is.
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege
1 000 EUR.
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EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG

2 6. ALCÍM — KOMMUNIKÁCIÓ, KÖZZÉTÉTEL ÉS DOKUMENTUMOK BESZERZÉSE (folytatás)

260

(folytatás)

2602

Közzététel és a kiadványok promóciója
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

468 000

2014. évi teljesítés

470 000

476 294,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat azoknak a költségeknek a fedezésére szolgál, amelyek az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
kiadványainak és a különböző információknak a különféle médiákban való promóciója során felmerülnek.
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege
50 000 EUR.
2604

Hivatalos Lap
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

395 000

2014. évi teljesítés

430 000

306 439,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az Európai Unió Hivatalos Lapjában közölt anyagok nyomtatási költségeinek, valamint a szállítás és
egyéb járulékos költségek fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege
125 000 EUR.
262

Adatszerzés, dokumentálás és archiválás

2620

Tanulmányok, kutatások és meghallgatások
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

155 000

2014. évi teljesítés

155 000

87 862,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a bizonyos területeken képzett szakemberek meghallgatásával, illetve a szakemberektől és kutatóintézetektől megrendelt tanulmányokkal kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
2622

Dokumentációra és könyvtárra vonatkozó kiadások
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

165 700

2014. évi teljesítés

165 700

145 337,—
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EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG

2 6. ALCÍM — KOMMUNIKÁCIÓ, KÖZZÉTÉTEL ÉS DOKUMENTUMOK BESZERZÉSE (folytatás)

262

(folytatás)

2622

(folytatás)

Megjegyzések
Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:
— az általános kézikönyvtári részleg kibővítése és felújítása, valamint a könyvtár törzsállományának frissítése,
— napilapok, folyóiratok előfizetése, hírügynökségek kiadványainak és online szolgáltatásainak előfizetése, beleértve az
előfizetett tartalom írásos vagy elektronikus sokszorosításáért és terjesztéséért járó szerzői jogdíjakat is, valamint
sajtószemle- és sajtóválogatás-szolgáltatási szerződések,
— előfizetés vagy szolgáltatási szerződés a folyóiratok tartalmáról készített rövid vagy részletes összefoglalás
készítésére, illetve a folyóiratok egyes cikkeinek optikai adathordozón történő rögzítésére,
— külső dokumentációs és statisztikai adatbázisok használatával kapcsolatos költségek, a számítógépes hardver és a
telekommunikáció költségeit nem számolva,
— az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak a nemzetközi, illetve intézményközi együttműködés keretében
elvállalt kötelezettségeivel kapcsolatos költségek,
— különleges műszaki tárgyak beszerzése vagy bérlése, beleértve a könyvtár, a dokumentumtár, a médiatár elektromos,
elektronikus és informatikai eszközeit, illetve rendszereit, valamint ezeknek az eszközöknek vagy rendszereknek a
beszerzésére, fejlesztésére, üzembe helyezésére, használatára és karbantartására igénybe vett külső szolgáltatásokat,
— a könyvtár tevékenységével kapcsolatos szolgáltatások költségei, különösen az ügyfelek (adatgyűjtés, elemzés), a
minőségbiztosítási rendszer stb. vonatkozásában,
— a könyvtár, a dokumentumtár és a médiatár állományának kötési és állagmegóvási munkálatai és az ezzel
kapcsolatos anyagköltségek,
— a belső kiadványok (tájékoztató füzetek, tanulmányok stb.) és a kommunikáció (tájékoztató levelek, videók, CDROM-ok stb.) költségei – az anyagköltségeket is ideértve,
— szótárak, lexikonok és más, a nyelvi részlegek használatára szánt művek beszerzése.
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege
500 EUR.
2624

Archiválás és az ezzel kapcsolatos munkák
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

90 805

2014. évi teljesítés

87 884

42 238,—
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EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG

2 6. ALCÍM — KOMMUNIKÁCIÓ, KÖZZÉTÉTEL ÉS DOKUMENTUMOK BESZERZÉSE (folytatás)

262

(folytatás)

2624

(folytatás)
Megjegyzések
Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:
— az Európai Unió Hivatalos Lapja és más kiadványok bekötési költségei,
— archiválási műveletek – szétválogatás, osztályokba sorolás és átsorolás – végzésével kapcsolatos külső szolgáltatások
költségei, irattári szolgáltatások költségei, az archívum törzsállományának átvitele másodlagos adathordozókra
(mikrofilm, lemez, kazetta stb.), különleges (elektronikai, informatikai, elektromos) berendezések vásárlása, bérlése
és karbantartása, valamint a minden adathordozón tárolt kiadványok (füzetek, CD-ROM-ok stb.) költségei.
A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege
500 EUR.
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10. CÍM
EGYÉB KIADÁSOK
10 0. ALCÍM — IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK
10 1. ALCÍM — RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP
10 2. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÁTVÉTELÉRE FENNTARTOTT ALAP
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi
előirányzatok

Megnevezés

10 0. ALCÍM
10 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

10 1. ALCÍM

2015. évi
előirányzatok

2014. évi teljesítés

p.m.

433 750

0,—

p.m.

433 750

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

10 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

10. cím – Összesen

p.m.

10 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

10 2. ALCÍM

MINDÖSSZESEN

130 171 475

433 750

% 2014–2016

0,—

129 055 970 122 947 165,—

94,45
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EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG

10. CÍM
EGYÉB KIADÁSOK

10 0. ALCÍM — IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

2014. évi teljesítés

433 750

0,—

10 1. ALCÍM — RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

10 2. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÁTVÉTELÉRE FENNTARTOTT ALAP
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—
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SZEMÉLYZET
VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
Tisztségcsoport és besorolási
fokozat

2015

2016
Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Kategórián kívüli

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

1

1

AD 16

1

1

AD 15

5

5

AD 14

19

1

19

1

AD 13

37

3

37

3

AD 12

40

40

AD 11

26

30

AD 10

17

3

20

3

AD 9

28

7

23

7

AD 8

42

AD 7

42

2

49

2

AD 6

37

1

48

1

AD 5

21

2

32

2

315

20

342

20

AD összesen

38

AST 11

4

4

AST 10

10

10

AST 9

11

AST 8

21

AST 7

41

1

42

1

AST 6

50

4

54

4

AST 5

50

5

47

5

AST 4

44

1

42

1

AST 3

52

3

61

3

AST 2

17

34

AST 1

0

6

AST összesen

1

12

1

19

300

15

331

15

AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3

13

AST/SC 2

2

AST/SC 1

5

AST/SC összesen

20

Összesen

635

Mindösszesen

5

35
670

678

35
713

2016.2.24.
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VII. SZAKASZ
RÉGIÓK BIZOTTSÁGA

L 48/2095

L 48/2096
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RÉGIÓK BIZOTTSÁGA

BEVÉTELEK
Az Európai Uniónak a Régiók Bizottsága kiadásaihoz való hozzájárulása a 2016-es
pénzügyi évre vonatkozóan
Összeg

Megnevezés

Kiadások

90 248 203

Saját források

– 8 120 673

Esedékes hozzájárulások

82 127 530

2016.2.24.
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RÉGIÓK BIZOTTSÁGA

SAJÁT FORRÁSOK
4. CÍM
AZ INTÉZMÉNYEKNÉL ÉS EGYÉB UNIÓS SZERVEKNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ
BEVÉTELEK
4 0. ALCÍM — KÜLÖNBÖZŐ ADÓK ÉS LEVONÁSOK
4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

Az intézmény tagjai, tisztviselők, egyéb alkalmazottak és
nyugdíjra jogosultak bére, fizetése és juttatásai utáni
adóbevétel

3 636 656

3 345 273

3 509 067,—

Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív dolgozóinak béréből levont átmeneti hozzájárulásból adódó
bevételek

p.m.

p.m.

Megnevezés

% 2014–2016

4 0. ALCÍM
400

403

404

Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív dolgozóinak béréből levont különös adóból és szolidaritási adóból
származó bevételek
4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

96,49

–31,—

706 771

596 477

681 974,—

96,49

4 343 427

3 941 750

4 191 010,—

96,49

3 639 775,—

96,49

4 1. ALCÍM
410

A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

3 772 117

3 755 729

411

Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve
átvitele

p.m.

p.m.

55 441,—

412

Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő
tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe
fizetett járulékai

p.m.

p.m.

0,—

4 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

3 772 117

3 755 729

3 695 216,—

97,96

4. cím – Összesen

8 115 544

7 697 479

7 886 226,—

97,17
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RÉGIÓK BIZOTTSÁGA

4. CÍM
AZ INTÉZMÉNYEKNÉL ÉS EGYÉB UNIÓS SZERVEKNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ
BEVÉTELEK

4 0. ALCÍM — KÜLÖNBÖZŐ ADÓK ÉS LEVONÁSOK

400

Az intézmény tagjai, tisztviselők, egyéb alkalmazottak és nyugdíjra jogosultak bére, fizetése és juttatásai utáni
adóbevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

3 636 656

2014. évi költségvetési év

3 345 273

3 509 067,—

Jogalap
Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv és különösen annak 12. cikke.
Az Európai Közösségeket illető adó alkalmazása feltételeinek és eljárásának megállapításáról szóló, 1968. február 29-i
260/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 56., 1968.3.4., 8. o.).
403

Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív dolgozóinak béréből levont átmeneti hozzájárulásból adódó
bevételek
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

–31,—

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen 2003. december 15-ig hatályos változatának
66a.cikke.
404

Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív dolgozóinak béréből levont különös adóból és szolidaritási
adóból származó bevételek
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

706 771

2014. évi költségvetési év

596 477

681 974,—

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 66a. cikke.

4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK

410

A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai
2016. évi költségvetési év

3 772 117

2015. évi költségvetési év

3 755 729

2014. évi költségvetési év

3 639 775,—
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RÉGIÓK BIZOTTSÁGA

4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK (folytatás)

410

(folytatás)
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 83. cikkének (2) bekezdése.

411

Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

55 441,—

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VIII. melléklete 11. cikkének (2) bekezdése,
valamint 17. és 48. cikke.
412

Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe
fizetett járulékai
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 40. cikke (3) bekezdése, valamint 83. cikke
(2) bekezdése.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 41. és 43. cikke.
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5. CÍM
AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
5 0. ALCÍM — INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
5 1. ALCÍM — BÉRBEADÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
5 2. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ
BEVÉTELEK
5 5. ALCÍM — SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS EGYÉB MUNKÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

% 2014–2016

5 0. ALCÍM
500

Ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek

5000

Járművek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

5001

Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – Címzett
bevétel

p.m.

p.m.

0,—

5 0 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

502

Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből
származó bevételek – Címzett bevétel
5 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

5 1. ALCÍM
510

Bútorok és berendezések bérbeadásából származó bevételek –
Címzett bevétel

511

Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó
bevételek és a bérbeadással kapcsolatos díjak visszatérítése

5110

Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó
bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

5111

Bérbeadáshoz kapcsolódó díjak visszatérítése – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

5 1 1. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

5 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

5 2. ALCÍM
520

Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel,
az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai

522

Előfinanszírozásból származó kamat

5 129
p.m.

5 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

3 674
p.m.

5 129

4 949,—
0,—

3 674

4 949,—

5 5. ALCÍM
550

551

Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve
a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és
általuk visszatérített kiküldetési ellátmányokat – Címzett
bevétel

p.m.

p.m.

0,—

Harmadik személyektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból
vagy egyéb munkákból származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

5 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

96,49

96,49

2016.2.24.
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5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB BEVÉTELEK ÉS
VISSZATÉRÍTÉSEK
5 8. ALCÍM — EGYÉB TÉRÍTÉSEK
5 9. ALCÍM — AZ ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

% 2014–2016

5 7. ALCÍM
570

Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó
bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

571

Meghatározott célra előirányzott bevételek, úgymint az alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és hagyatékokból
származó jövedelmek, beleértve az egyes intézményekre
meghatározott bevételeket – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

573

Az intézmény adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb
hozzájárulások és visszatérítések – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

5 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

5 8. ALCÍM
580

Ingatlanok bérbeadásából származó bevételek – Címzett
bevétel

p.m.

p.m.

0,—

581

Befolyt biztosítási térítésekből származó bevételek – Címzett
bevétel

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

140,—

p.m.

p.m.

140,—

5 8. ALCÍM – ÖSSZESEN

5 9. ALCÍM
590

Az adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek
5 9. ALCÍM – ÖSSZESEN

5. cím – Összesen

5 129

3 674

5 089,—

99,22
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HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

RÉGIÓK BIZOTTSÁGA

5. CÍM
AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0. ALCÍM — INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

500

Ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek

5000

Járművek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
Ez a jogcím az intézmény tulajdonában lévő járművek értékesítéséből, illetve részleges lecseréléséből származó bevételek
kimutatására szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.
5001

Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
Ez a jogcím az intézmény tulajdonában lévő ingó vagyon (nem jármű) értékesítéséből, illetve részleges lecseréléséből
származó bevételek kimutatására szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

502

Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.
Ez a jogcímcsoport egyben a fenti termékek elektronikus úton történő értékesítéséből származó bevételeket is
tartalmazza.
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5 1. ALCÍM — BÉRBEADÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

510

Bútorok és berendezések bérbeadásából származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

511

Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek és a bérbeadással kapcsolatos díjak
visszatérítése

5110

Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.
5111

Bérbeadáshoz kapcsolódó díjak visszatérítése – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 2. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

520

Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

5 129

2014. évi költségvetési év

3 674

4 949,—

Megjegyzések
Ez a jogcímcsoport a befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követelései banki,
illetve egyéb kamatainak kimutatására szolgál.

L 48/2104
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5 2. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
(folytatás)

522

Előfinanszírozásból származó kamat
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
Ez a jogcímcsoport az előfinanszírozásból származó kamat kimutatására szolgál.

5 5. ALCÍM — SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS EGYÉB MUNKÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

550

Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek,
beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési ellátmányokat –
Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

551

Harmadik személyektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy egyéb munkákból származó bevételek – Címzett
bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB BEVÉTELEK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

570

Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

2016.2.24.
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5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB BEVÉTELEK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK (folytatás)

570

(folytatás)

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

571

Meghatározott célra előirányzott bevételek, úgymint az alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és
hagyatékokból származó jövedelmek, beleértve az egyes intézményekre meghatározott bevételeket – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

573

Az intézmény adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb hozzájárulások és visszatérítések – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 8. ALCÍM — EGYÉB TÉRÍTÉSEK

580

Ingatlanok bérbeadásából származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

L 48/2106
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5 8. ALCÍM — EGYÉB TÉRÍTÉSEK (folytatás)

581

Befolyt biztosítási térítésekből származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.
Ez a jogcímcsoport magában foglalja a balesetet szenvedett tisztviselők biztosítók által visszatérített bérét is.

5 9. ALCÍM — AZ ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

590

Az adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

Megjegyzések
Ez a jogcímcsoport az adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek kimutatására szolgál.

140,—

2016.2.24.
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9. CÍM
EGYÉB BEVÉTELEK
9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

0,—

9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

MINDÖSSZESEN

8 120 673

7 701 153

Megnevezés

2014. évi költségvetési év

% 2014–2016

9 0. ALCÍM
900

Egyéb bevételek

7 891 315,—

97,18
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RÉGIÓK BIZOTTSÁGA

9. CÍM
EGYÉB BEVÉTELEK

9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK

900

Egyéb bevételek
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

Megjegyzések
Ez a jogcímcsoport az egyéb bevételek kimutatására szolgál.

2014. évi költségvetési év

0,—
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KIADÁSOK
Az előirányzatok (2016 és 2015) és az egyenleg (2014) általános összegzése
Cím
Alcím

2016. évi előirányzatok

Megnevezés

1

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK

10

AZ INTÉZMÉNY TAGJAI

9 172 955

2015. évi előirányzatok

8 960 603

Tartalékok (10 0)

12

TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

EGYÉB SZEMÉLYZET ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

9 172 955

9 070 605

8 413 084,—

47 591 026

46 688 057

46 312 290,—

570 000
47 591 026

47 258 057

46 312 290,—

8 980 251

8 533 733

7 577 816,—

Tartalékok (10 0)

16

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL
KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK
1. cím – Összesen

8 413 084,—

110 002

Tartalékok (10 0)

14

2014. évi teljesítés

200 002
8 980 251

8 733 735

7 577 816,—

1 732 786

1 511 070

1 573 312,—

67 477 018

65 693 463

63 876 502,—

Tartalékok (10 0)

880 004
67 477 018

66 573 467

63 876 502,—

14 845 399

14 543 501

14 801 521,—

4 067 604

3 868 081

3 945 932,—

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI
KÖLTSÉGEK

20

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

21

INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS INGÓSÁGOK:
VÁSÁRLÁS, BÉRLÉS ÉS KARBANTARTÁS

23

IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

341 115

354 114

295 928,—

25

ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

758 195

749 750

671 809,—

26

SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG ÉS TÁJÉKOZTATÁS: BESZERZÉS,
ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

2 758 872

2 778 286

2 746 854,—

2. cím – Összesen

22 771 185

22 293 732

22 462 044,—

880 004

0,—

10

EGYÉB KIADÁSOK

10 0

ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK

10 1

RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP

p.m.

p.m.

0,—

10 2

ÉPÜLETEK ÁTVÉTELÉRE FENNTARTOTT ALAP

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

10. cím – Összesen

MINDÖSSZESEN

p.m.

90 248 203

880 004

0,—

88 867 199

86 338 546,—

L 48/2110

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

RÉGIÓK BIZOTTSÁGA

1. CÍM
AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK
1 0. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY TAGJAI
1 2. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi
előirányzatok

Megnevezés

2015. évi
előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

1 0. ALCÍM
100

Bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok

1000

Bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok

1004

Az üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségek, napidíjak
és kapcsolódó költségek

Nem differenciált előirányzatok

80 000

80 000

80 000,—

100,00

9 077 955

8 865 603

8 313 084,—

91,57

9 077 955

8 975 605

8 313 084,—

9 157 955

8 945 603

8 393 084,—

9 157 955

9 055 605

8 393 084,—

Nem differenciált előirányzatok

15 000

15 000

20 000,—

133,33

1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

9 172 955

8 960 603

8 413 084,—

91,72

Nem differenciált előirányzatok
Tartalékok (10 0)
1 0 0. jogcímcsoport – Összesen

110 002

Tartalékok (10 0)

105

91,65

110 002

Tanfolyamok az intézmény tagjai számára

Tartalékok (10 0)

110 002
9 172 955

9 070 605

8 413 084,—

47 206 026

45 874 465

45 956 396,—

47 206 026

46 444 465

45 956 396,—

60 000

60 000

40 693,—

67,82

1 2. ALCÍM
120

Díjazás és egyéb jogosultságok

1200

Díjazás és pótlékok
Nem differenciált előirányzatok
Tartalékok (10 0)

1202

570 000

Fizetett túlóra
Nem differenciált előirányzatok

1204

97,35

A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok
Nem differenciált előirányzatok

325 000

350 000

315 201,—

96,98

1 2 0. jogcímcsoport – Összesen

47 591 026

46 284 465

46 312 290,—

97,31

Tartalékok (10 0)

570 000
47 591 026

122

Juttatások a szolgálati jogviszony előrehozott megszűnése
esetén

1220

A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottak részére
nyújtott juttatások
Nem differenciált előirányzatok

p.m.

46 854 465

p.m.

46 312 290,—

0,—
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1 2. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK (folytatás)
1 4. ALCÍM — EGYÉB SZEMÉLYZET ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi
előirányzatok

2015. évi
előirányzatok

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

0,—

1 2 2. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

Megnevezés

122

(folytatás)

1222

Juttatások olyan alkalmazottak részére, akik szolgálati
jogviszonya véglegesen megszűnt és különleges nyugdíj

129

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

Előzetes előirányzat
403 592

0,—

47 591 026

46 688 057

46 312 290,—

47 591 026

47 258 057

46 312 290,—

Nem differenciált előirányzatok

2 285 954

2 100 317

1 748 577,—

76,49

Nem differenciált előirányzatok

4 271 694

4 430 760

4 490 700,—

105,13

817 858

760 460

631 820,—

77,25

1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN
Tartalékok (10 0)

97,31

570 000

1 4. ALCÍM
140

Egyéb személyzet és külső személyek

1400

Egyéb személyzet

1402
1404

Tolmácsolási szolgáltatások
Szakmai gyakorlatok, támogatások és tisztviselői csereprogramok
Nem differenciált előirányzatok

1408

A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok,
illetve az alkalmazottak számára a pályafutásuk alatt nyújtott
szolgáltatásokkal kapcsolatos más kiadások
Nem differenciált előirányzatok

70 000

45 000

65 000,—

92,86

1 4 0. jogcímcsoport – Összesen

7 445 506

7 336 537

6 936 097,—

93,16

1 097 200

747 196

191 719,—

17,47

142

Külső szolgáltatások

1420

A fordítószolgálatnak nyújtott kisegítő szolgáltatások
Nem differenciált előirányzatok
Tartalékok (10 0)

1422

200 002
1 097 200

947 198

191 719,—

Nem differenciált előirányzatok

437 545

450 000

450 000,—

102,85

1 4 2. jogcímcsoport – Összesen

1 534 745

1 197 196

641 719,—

41,81

Konzultatív tevékenységekhez kapcsolódó szaktanácsadás

Tartalékok (10 0)

200 002
1 534 745

1 397 198

641 719,—
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RÉGIÓK BIZOTTSÁGA

1 4. ALCÍM — EGYÉB SZEMÉLYZET ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK (folytatás)
1 6. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK
Jogcímcsoport
Jogcím

149

Megnevezés

2016. évi
előirányzatok

2015. évi
előirányzatok

p.m.

p.m.

8 980 251

8 533 733

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

Előzetes előirányzat
Nem differenciált előirányzatok
1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN
Tartalékok (10 0)

0,—
7 577 816,—

84,38

200 002
8 980 251

8 733 735

7 577 816,—

45 000

45 000

43 600,—

96,89

Nem differenciált előirányzatok

435 136

425 070

425 062,—

97,68

1 6 1. jogcímcsoport – Összesen

480 136

470 070

468 662,—

97,61

Nem differenciált előirányzatok

382 500

382 500

432 500,—

113,07

Nem differenciált előirányzatok

20 000

20 000

12 500,—

62,50

Nem differenciált előirányzatok

29 000

28 500

25 700,—

88,62

Nem differenciált előirányzatok

50 000

50 000

60 000,—

120,00

Nem differenciált előirányzatok

111 150

110 000

45 900,—

41,30

1 6. ALCÍM
161

Személyzeti ügyek kezelése

1610

Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek
Nem differenciált előirányzatok

1612

A személyzet szakmai továbbképzése, átképzése és tájékoztatása

162

Kiküldetések

163

Az intézménynél dolgozó valamennyi személyt érintő tevékenységek

1630

Szociális ellátás

1632

Belső szociálpolitika

1633

Mobilitás/közlekedés

1634
1636

Orvosi szolgálat
Az éttermek és étkezdék működési költsége
Nem differenciált előirányzatok

1638

p.m.

p.m.

0,—

Bölcsődék, óvodák és más, iskolaidő utáni gyermekmegőrző
központok
Nem differenciált előirányzatok

660 000

450 000

528 050,—

80,01

1 6 3. jogcímcsoport – Összesen

870 150

658 500

672 150,—

77,25
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1 6. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK (folytatás)
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

164

Akkreditált Európai Iskoláknak nyújtott támogatás

1640

A Régiók Bizottsága által az akkreditált II. típusú Európai
Iskoláknak nyújtott támogatás
Nem differenciált előirányzatok
1 6 4. jogcímcsoport – Összesen

2016. évi
előirányzatok

2015. évi
előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

0,—

p.m.

p.m.

1 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 732 786

1 511 070

1 573 312,—

90,80

1. cím – Összesen

67 477 018

65 693 463

63 876 502,—

94,66

Tartalékok (10 0)

0,—

880 004
67 477 018

66 573 467

63 876 502,—
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1. CÍM
AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK

1 0. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY TAGJAI

100

Bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok

1000

Bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

80 000

2014. évi teljesítés

80 000

80 000,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a Régiók Bizottsága azon tagjainak tevékenységeihez kapcsolódó irodai költségek fedezésére szolgál,
akiket valamely feladat betöltésére vagy felelősségi kör ellátására kértek fel a Régiók Bizottságánál, illetve akik valamely
vélemény előadói voltak. Az előirányzat második része a betegség- és baleset-biztosítási díjakkal, valamint a fogyatékkal
élő tagoknak járó különtámogatásokra vonatkozik.
1004

Az üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségek, napidíjak és kapcsolódó költségek
2016. évi előirányzatok

1004

2015. évi előirányzatok

9 077 955

2014. évi teljesítés

8 865 603

Tartalékok (10 0)

8 313 084,—

110 002
9 077 955

Összesen

8 975 605

8 313 084,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak az útiköltség-térítések és az utazás és az ülések idejére
járó átalányösszegű ellátmányok kifizetéséről szóló aktuális szabályok szerint kiutalandó összegek fedezésére szolgál.
Ezenkívül a tagjelölt országokból származó, a Régiók Bizottsága munkájában részt vevő megfigyelőknek vagy azok
helyetteseinek útiköltség-térítését és az ülések idejére járó ellátmányait is fedezheti.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 1 000 EUR.

105

Tanfolyamok az intézmény tagjai számára
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

15 000

2014. évi teljesítés

15 000

20 000,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a Régiók Bizottsága tagjai és póttagjai számára tartott nyelvtanfolyamok vagy egyéb szakmai
továbbképző tanfolyamok beiratkozási költségei, valamint az önálló nyelvtanulást szolgáló anyagok beszerzésével járó
költségek részleges – a 003/2005. sz. (Régiók Bizottsága) rendelettel összhangban történő – fedezésére szolgál.
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RÉGIÓK BIZOTTSÁGA

1 2. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

Megjegyzések
A jelen alcímben szereplő előirányzatokra 6,0 %-os átalányalapú csökkentést alkalmaztak.

120

Díjazás és egyéb jogosultságok

1200

Díjazás és pótlékok
2016. évi előirányzatok

1200

2015. évi előirányzatok

47 206 026

45 874 465

45 956 396,—

570 000

Tartalékok (10 0)
Összesen

2014. évi teljesítés

47 206 026

46 444 465

45 956 396,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat elsősorban a létszámtervben előirányzott állásokat betöltő tisztviselőkre és ideiglenes alkalmazottakra
vonatkozóan az alábbiak fedezésére szolgál:
— bérek, családi pótlékok, külföldi munkavégzési és lakhatási támogatások és bérhez kapcsolódó pótlékok,
— az intézménynek a közös betegbiztosítási rendszerhez történő hozzájárulása (betegség-, baleset- és foglalkozási
ártalmak elleni biztosítás),
— túlórák miatti átalánykifizetések,
— az egyéb különféle pótlékok és juttatások,
— a tisztviselő vagy ideiglenes alkalmazott, házastársa és az általa eltartott személyek számára a munkavégzés helyéről
a származási országba történő utazás költségeinek kifizetése,
— a díjazásra és a javadalmazásoknak a munkavégzés helyétől különböző országba átutalt részére alkalmazandó
esetleges korrekciós együtthatók hatása,
— az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosítása, valamint az ideiglenes alkalmazottak számára abból a
célból kifizetendő összeg, hogy származási országukban nyugdíjjogosulttá váljanak, illetve hogy fennálló nyugdíjjogosultságukat megőrizzék,
— nyilvánvaló alkalmatlanság esetén a próbaidős alkalmazottak végkielégítése,
— az ideiglenes alkalmazottak szerződésének felbontása után járó pótlék.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 3 000 EUR.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
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RÉGIÓK BIZOTTSÁGA

1 2. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK (folytatás)

120
1202

(folytatás)
Fizetett túlóra
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

60 000

2014. évi teljesítés

60 000

40 693,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a túlóradíj kifizetésére szolgál a fent említett rendelkezésekben foglalt feltételek mellett.

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 56. cikke és VI. melléklete.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
1204

A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

325 000

2014. évi teljesítés

350 000

315 201,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:
— a tisztviselőknek és az ideiglenes alkalmazottaknak (családtagjaikat is ideértve) járó utazásiköltség-térítés a szolgálati
jogviszony megkezdésekor, távozáskor vagy a munkavégzés helyének megváltozásával járó áthelyezés esetén,
— azoknak a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak járó letelepedési és hazatelepülési juttatás, illetve költözési
költségek, akik szolgálati jogviszonyuk megkezdésekor vagy munkahelyváltáskor lakóhelyük megváltoztatására
kényszerülnek, illetve szolgálati jogviszonyuk megszűnésekor máshová költöznek,
— azoknak a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak járó napidíjak, akik igazolni tudják, hogy szolgálati
jogviszonyuk megkezdésekor vagy munkahelyváltáskor lakóhelyük megváltoztatására kényszerültek.

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
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RÉGIÓK BIZOTTSÁGA

1 2. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK (folytatás)

122

Juttatások a szolgálati jogviszony előrehozott megszűnése esetén

1220

A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottak részére nyújtott juttatások
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat azoknak a tisztviselőknek járó juttatások fedezésére szolgál:
— akik az intézmény személyzeti állományának csökkentése miatt tartalékállományba kerültek,
— akiket AD 16-os, illetve AD 15-ös fokozatból nyugdíjaztak a szolgálat érdekében.
Fedezi továbbá a betegségbiztosítással kapcsolatos munkaadói hozzájárulást, valamint az ezekre a juttatásokra
vonatkozó esetleges korrekciós együtthatók hatását is.
1222

Juttatások olyan alkalmazottak részére, akik szolgálati jogviszonya véglegesen megszűnt és különleges nyugdíj
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:
— a személyzeti szabályzat vagy a 3518/85/ESZAK, EGK, Euratom rendelet alapján fizetendő juttatások,
— a juttatás kedvezményezettjének betegségbiztosításával kapcsolatos munkaadói hozzájárulás,
— a különféle juttatásokra alkalmazandó esetleges korrekciós együtthatók hatása.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 64. és 72. cikke.
A Spanyolország és Portugália csatlakozása következtében az Európai Unióban a tisztviselők szolgálati jogviszonyát
megszüntető különleges intézkedések bevezetéséről szóló, 1985. december 12-i 3518/85/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi
rendelet (HL L 335., 1985.12.13., 56. o.).

129

Előzetes előirányzat
2016. évi előirányzatok

p.m.

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

403 592

0,—
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(folytatás)

Megjegyzések
Ez az előirányzat a pénzügyi év során a Tanács által jóváhagyott esetleges bérkorrekciók hatásaként felmerülő költségek
fedezésére szolgál.
Ez az előirányzat kizárólag előzetes jellegű, és a költségvetési rendeletnek megfelelően csak a megfelelő tételekhez való
átcsoportosítás után használható fel.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 65. és 65a. cikke, valamint XI. melléklete.

1 4. ALCÍM — EGYÉB SZEMÉLYZET ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

140

Egyéb személyzet és külső személyek

1400

Egyéb személyzet
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2 285 954

2014. évi teljesítés

2 100 317

1 748 577,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat elsősorban a következő kiadások fedezésére szolgál:
— az egyéb – szerződéses vagy átmenetileg foglalkoztatott – alkalmazottak, valamint szaktanácsadók díjazása a
túlóradíjjal együtt (az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek értelmében), a
munkaadó által fizetendő különböző társadalombiztosítási díjak, családi pótlékok, külföldi munkavégzési támogatások, a munkavégzés helyéről a származási országba való visszautazás költségeinek fedezésére szolgáló utazási
támogatások és az említett alkalmazottak díjazására vagy a szerződésének felbontása után járó pótlékra alkalmazandó esetleges korrekciós együtthatók hatása,
— az orvosi és egyéb gyógyító tevékenységet végző személyzet díjazása a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szabályzat
értelmében, illetve – különleges esetben – ideiglenes személyzet alkalmazása.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 13 000 EUR.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
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1402

Tolmácsolási szolgáltatások
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

4 271 694

2014. évi teljesítés

4 430 760

4 490 700,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a tolmácsok munkájával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
Fedezi az alkalmazott tolmácsok munkabérét, társadalombiztosítását, utazási költségeit, illetve napidíjait.
1404

Szakmai gyakorlatok, támogatások és tisztviselői csereprogramok
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

817 858

2014. évi teljesítés

760 460

631 820,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:
— a gyakornokok fizetése, utazási költségei, valamint az intézmény gyakornoki és a gyakornoki időszak utánra szóló
programjával kapcsolatos más kifizetések (például a gyakornokok betegség- és balesetbiztosítása a tartózkodásuk
időtartamára),
— a Régiók Bizottságánál, valamint a tagállamok vagy a szabályzatban meghatározott egyéb országok közszférájában
szolgálatot teljesítő alkalmazottak kölcsönös rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos költségek,
— bizonyos meghatározott összegig az olyan kutatási projektekhez való hozzájárulások költségei, amelyek a Régiók
Bizottsága tevékenységi körével kapcsolatosak, és különlegesen fontosak az európai integráció szempontjából.
1408

A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok,
illetve az alkalmazottak számára a pályafutásuk alatt nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos más kiadások
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

70 000

2014. évi teljesítés

45 000

65 000,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a Régiók Bizottságának tisztviselői, valamint ideiglenesen felvett és egyéb alkalmazottjai számára
nyújtandó támogatási jogosultságok meghatározásához kapcsolódó szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál. Mivel
az ilyen típusú szolgáltatásokhoz többek között az Európai Bizottság Egyéni Jogosultságok Kezelési és Elszámolási
Hivatala (PMO) által nyújtott szolgáltatások is hozzátartoznak, az intézményközi együttműködés elmélyül, a méretgazdaságosság pedig előnyöket hoz majd, ami megtakarításokhoz vezet. Az ilyen szolgáltatásokhoz a következők
tartozhatnak:
— a nyugdíjjogosultságok áthelyezése a származási országból és országba,
— a nyugdíjjogosultságok kiszámítása,
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(folytatás)

1408

(folytatás)
— a hazatelepülési támogatások meghatározása és kifizetése,
— az álláskeresési járadékkal kapcsolatos ügyiratok kezelése és a jogosultak részére történő kifizetések.
Az előirányzat ezenkívül a Régiók Bizottsága tisztviselői, ideiglenes és egyéb alkalmazottai (és családtagjaik) számára a
pályafutásuk alatt nyújtandó más, emberi erőforrással kapcsolatos horizontális szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások
fedezésére is szolgál. Ilyen például annak lehetővé tétele, hogy a Régiók Bizottsága személyzete részt vegyen az Európai
Bizottság eligazító irodája által szervezett tevékenységekben, vagy az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló
7. jegyzőkönyvhöz kapcsolódó dossziék kezelése. A további méretgazdaságossági megtakarítások érdekében az ilyen
szolgáltatások nyújtására alapvetően fokozott intézményközi együttműködés keretében kerül majd sor.

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

142

Külső szolgáltatások

1420

A fordítószolgálatnak nyújtott kisegítő szolgáltatások
2016. évi előirányzatok

1420

2015. évi előirányzatok

1 097 200

2014. évi teljesítés

747 196

191 719,—

200 002

Tartalékok (10 0)
1 097 200

Összesen

947 198

191 719,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a vállalkozóként dolgozó külső fordítók munkájával kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál: az EU 24
hivatalos nyelvére és a nem EU-nyelvekre vállalkozók által történő fordítást keretszerződések szerint dolgozó
alvállalkozók biztosítják, kivéve egyes nem EU-nyelvek esetén, amelyek kapcsán nem létezik ilyen eljárás.
Ezenkívül fedezi a luxembourgi Fordítóközpontra bízott munkákat, valamint minden, nyelvi téren folytatott intézményközi együttműködési tevékenységet is.
1422

Konzultatív tevékenységekhez kapcsolódó szaktanácsadás
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

437 545

2014. évi teljesítés

450 000

450 000,—
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(folytatás)

1422

(folytatás)
Megjegyzések
Ez az előirányzat az előadókat és felszólalókat a szakterületükön támogató, a Régiók Bizottsága tevékenységeiben részt
vevő szakértők részére teljesített kifizetéseknek az ilyen kiadásokra vonatkozó szabályzattal összhangban történő
fedezésére szolgál.

149

Előzetes előirányzat
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a pénzügyi év során a Tanács által jóváhagyott esetleges bérkorrekciók hatásaként felmerülő költségek
fedezésére szolgál.
Ez az előirányzat kizárólag előzetes jellegű, és a költségvetési rendeletnek megfelelően csak a megfelelő tételekhez való
átcsoportosítás után használható fel.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 65. és 65a. cikke, valamint XI. melléklete.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

1 6. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

161

Személyzeti ügyek kezelése

1610

Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

45 000

2014. évi teljesítés

45 000

43 600,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a következő, a munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb kiadások fedezésére szolgál:
— nyílt vagy belső versenyvizsgák szervezésével, illetve az összes személyzeti kategória (tisztviselők, ideiglenes és
szerződéses alkalmazottak, szaktanácsadók, kirendelt nemzeti szakértők) kiválasztásával és felvételével kapcsolatos
költségek, ideértve a szóbeli vagy írásbeli próbatételre, orvosi vizsgálatra stb. behívott jelöltek utazási és szállásköltségeit is,
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1610

(folytatás)
— a fent említett pályázók biztosításával kapcsolatos költségek,
— a vezető pozíciók betöltésére irányuló kiválasztási eljárással, például az értékelő központokkal (assessment centre)
kapcsolatos kiadások,
— álláshirdetések megjelentetése a megfelelő sajtóorgánumokban,
— stb.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27–31. és 33. cikke, valamint III.
melléklete.
Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók
Bizottsága és az ombudsman 2002. július 25-i 2002/620/EK határozata az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi
Hivatalának létrehozásáról (HL L 197., 2002.7.26., 53. o.), valamint az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság
főtitkárainak, a Bíróság hivatalvezetőjének, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága
főtitkárainak, továbbá az ombudsman képviselőjének 2002. július 25-i 2002/621/EK határozata az Európai Közösségek
Személyzeti Felvételi Hivatalának szervezeti felépítéséről és működéséről (HL L 197., 2002.7.26., 56. o.).

1612

A személyzet szakmai továbbképzése, átképzése és tájékoztatása
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

435 136

2014. évi teljesítés

425 070

425 062,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:
— a szakmai továbbképzések és átképzések költségei, beleértve a házon belül szervezett, intézményközi alapon
működő vagy külső szolgáltatók által nyújtott nyelvoktatást is,
— szemináriumok szervezése a vezetők és a munkatársak számára,
— külső szakértők igénybevétele az emberierőforrás-menedzsment terén,
— a Régiók Bizottsága tisztviselői, ideiglenes vagy egyéb alkalmazottai személyi, szakmai vagy szervezeti fejlesztését
szolgáló eszközök kialakításának és alkalmazásának költségei,
— az oktatási eszközök beszerzésével vagy készítésével kapcsolatos költségek,
— olyan szakmai képzési tanfolyamok, amelyek a fogyatékkal élőkkel kapcsolatos kérdésekre hívják fel a figyelmet, az
esélyegyenlőség keretében szervezett képzések, valamint a pályafutási tanácsadás, különösen a kompetenciaprofil
felállítása.

2016.2.24.

HU

L 48/2123

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

RÉGIÓK BIZOTTSÁGA

1 6. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK (folytatás)

161

(folytatás)

1612

(folytatás)
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 24a. cikke.

162

Kiküldetések
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

382 500

2014. évi teljesítés

382 500

432 500,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a kiküldetések végrehajtása során felmerülő útiköltségek, napidíjak és a Régiók Bizottsága kiküldetési
útmutatójában megemlített egyéb kiadások fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 2 000 EUR.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 71. cikke, valamint VII. mellékletének
11–13. cikke.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
163

Az intézménynél dolgozó valamennyi személyt érintő tevékenységek

1630

Szociális ellátás
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

20 000

2014. évi teljesítés

20 000

12 500,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat:
— a fogyatékkal élő személyek segítésével kapcsolatos intézményközi politika részeként azon fogyatékkal élő
személyek támogatására szolgál, akik a következő kategóriák valamelyikébe tartoznak:
— aktív alkalmazásban lévő tisztviselők és ideiglenes vagy szerződéses személyzet,
— aktív alkalmazásban lévő tisztviselők és ideiglenes vagy szerződéses személyzet házastársa,
— az Európai Unió személyzeti szabályzata rendelkezéseinek értelmében eltartott gyermekek,
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(folytatás)

1630

(folytatás)
— a lakóhely szerinti vagy származási országban nemzeti szinten megítélt jogosultságok kimerítése után a
szükségesnek ítélt, a fogyatékosság következményeként felmerülő, kellően indokolt és a közös egészségbiztosítási rendszer által nem fedezett, nem egészségügyi jellegű költségek megtérítése a költségvetési kereteken
belül,
— a különösen nehéz helyzetbe került tisztviselők és egyéb alkalmazottak tekintetében hozott intézkedések.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 76. cikke (ideértve az Európai Unió egyéb
alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 30. és 98. cikkének megfelelő rendelkezéseit is).

1632

Belső szociálpolitika
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

29 000

2014. évi teljesítés

28 500

25 700,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat arra szolgál, hogy előmozdítsa a személyzet (és családtagjaik) érdekében hozott kollektív szociális
intézkedéseket, illetve hogy pénzügyileg is elősegítsen és támogasson minden olyan kezdeményezést, amely a
személyzet különböző állampolgárságú tagjai (ideértve a külső vállalkozók rendszeresen a Régiók Bizottsága épületeiben dolgozó alkalmazottait is) közötti társadalmi kapcsolatokat ösztönzi. Ilyenek a következők: klubok, személyzeti
sport- és kultúrkörök anyagi támogatása stb.
Ezenkívül fedezi a személyzeti bizottság támogatását, a személyzetet célzó szociális fellépések kisebb költségeit,
valamint az intézményközi szociális tevékenységekhez való anyagi hozzájárulást, így a Régiók Bizottságának az
overijse-i európai intézményközi központban folyó társas, sport-, oktatási és kulturális tevékenységek elősegítését
támogató hozzájárulását.
Ez az előirányzat a Régiók Bizottságánál az esélyegyenlőség támogatására irányuló intézkedések finanszírozására és/
vagy a személyzet tagjainak nyújtott olyan támogatások költségeinek fedezetére is szolgál, amelyeket nem érintenek a
jelen költségvetési fejezet egyéb jogcímcsoportjai.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 9. cikke (3) bekezdése, 10b., valamint 24b.
cikke.
1633

Mobilitás/közlekedés
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

50 000

2014. évi teljesítés

50 000

60 000,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a mobilitási tervben fogalt valamennyi intézkedés költségeinek fedezésére szolgál, például a
tömegközlekedés használatát ösztönző támogatások, szolgálati kerékpárok stb.
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1634

Orvosi szolgálat
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

111 150

2014. évi teljesítés

110 000

45 900,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az orvosi szolgálat hat, más-más helyen levő egységének működésével kapcsolatos költségek
fedezésére szolgál. Ilyenek az állóeszközök, a gyógyszeripari termékek stb. beszerzési költségei, a megelőző orvosi
vizsgálatokkal kapcsolatos költségek (ideértve a külső vállalkozók által végzett laborvizsgálatok díját), a munkaképtelenségi bizottság működésével kapcsolatban felmerülő költségek, valamint az orvosi tanácsok által szükségesnek ítélt
külső orvosi szakértői szolgáltatásokkal kapcsolatos költségek.
Fedezi például az egészségügyi szempontból szükségesnek ítélt egyes munkaeszközök beszerzésének költségeit és más,
az intézmény megelőzésen alapuló egészségügyi politikájával kapcsolatos kiadásokat, így például a dolgozók körében
különböző általános érdeklődésre számot tartó szociális-orvosi témákban folytatott figyelemfelhívó kampányok
szervezésének költségeit.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 59. cikke, valamint II. mellékletének 8.
cikke.
1636

Az éttermek és étkezdék működési költsége
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az éttermek és büfék működtetési költségeinek fedezésére szolgál.
1638

Bölcsődék, óvodák és más, iskolaidő utáni gyermekmegőrző központok
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

660 000

2014. évi teljesítés

450 000

528 050,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a Régiók Bizottsága hozzájárulásának fedezésére szolgál az EU intézményei által működtetett vagy
elismert bölcsődékkel, óvodákkal és más, iskolaidő utáni gyermekmegőrző központokkal kapcsolatos kiadásokat
illetően, illetve tartalmazza a gyermekfelügyeleti célokat szolgáló más kiadásokat is.
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Akkreditált Európai Iskoláknak nyújtott támogatás

1640

A Régiók Bizottsága által az akkreditált II. típusú Európai Iskoláknak nyújtott támogatás
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az Európai Iskolák Igazgatótanácsa által akkreditált II. típusú Európai Iskolákhoz a Régiók Bizottsága
által tett hozzájárulás fedezésére, vagy az Európai Iskolák Igazgatótanácsa által akkreditált II. típusú Európai Iskolákhoz
a Bizottság által a Régiók Bizottsága nevében és képviseletében tett hozzájárulásnak a megbízási és szolgáltatási
megállapodás alapján történő megtérítésére szolgál. Az előirányzat a Régiók Bizottsága személyzetének a II. típusú
iskolákban tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermekei után fizetendő költségeket fedezi.
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2. CÍM
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi
előirányzatok

Megnevezés

2015. évi
előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

2 0. ALCÍM
200

Épületek és járulékos költségek

2000

Bérleti díjak

2001

2003

2005

2007

Nem differenciált előirányzatok

1 601 113

1 581 779

1 509 537,—

94,28

Nem differenciált előirányzatok

8 778 978

8 672 838

8 856 626,—

100,88

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

0,—

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

0,—

Éves bérleti díjak

Ingatlanvásárlás

Ingatlanépítés

Épületek belső kialakítása
Nem differenciált előirányzatok

2008

2 0 0. jogcímcsoport – Összesen

42 021

42 011

94 805,—

225,61

p.m.

p.m.

0,—

10 533 657

11 201 221,—

106,10

Nem differenciált előirányzatok

1 874 383

1 873 942

1 743 402,—

93,01

Nem differenciált előirányzatok

585 857

585 720

339 840,—

58,01

Nem differenciált előirányzatok

1 772 825

1 494 808

1 494 468,—

84,30

Nem differenciált előirányzatok

55 387

55 374

22 590,—

40,79

2 0 2. jogcímcsoport – Összesen

4 288 452

4 009 844

3 600 300,—

83,95

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

14 845 399

14 543 501

14 801 521,—

99,70

Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

2022

Takarítás és karbantartás

2028

549,01

10 556 947

202

2026

740 253,—

Előzetes előirányzat az intézmény ingatlancélú befektetéseire
Nem differenciált előirányzatok

2024

237 029

Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek
Nem differenciált előirányzatok

2009

134 835

Energiafogyasztás

Épületek biztonsága és őrzése

Biztosítás
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2 1. ALCÍM — INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS INGÓSÁGOK: VÁSÁRLÁS, BÉRLÉS ÉS KARBANTARTÁS
2 3. ALCÍM — IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi
előirányzatok

Megnevezés

2015. évi
előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

2 1. ALCÍM
210

Berendezések, üzemeltetési költségek, informatikával és
távközléssel kapcsolatos szolgáltatások

2100

Berendezések és szoftverek szervizelése és karbantartása és
ehhez kapcsolódó munkák
Nem differenciált előirányzatok

1 170 853

1 158 650

1 203 343,—

102,77

Nem differenciált előirányzatok

1 820 557

1 595 209

1 658 015,—

91,07

Nem differenciált előirányzatok

189 147

189 102

163 589,—

86,49

2 1 0. jogcímcsoport – Összesen

3 180 557

2 942 961

3 024 947,—

95,11

Nem differenciált előirányzatok

116 847

159 315

73 778,—

63,14

Nem differenciált előirányzatok

692 089

693 821

767 207,—

110,85

Nem differenciált előirányzatok

78 111

71 984

80 000,—

102,42

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

4 067 604

3 868 081

3 945 932,—

97,01

Nem differenciált előirányzatok

127 548

148 591

120 212,—

94,25

Nem differenciált előirányzatok

2 000

4 500

1 125,—

56,25

Nem differenciált előirányzatok

30 000

30 000

30 000,—

100,00

Nem differenciált előirányzatok

76 500

86 800

53 920,—

70,48

Nem differenciált előirányzatok

105 067

84 223

90 671,—

86,30

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

341 115

354 114

295 928,—

86,75

2102

Szoftverrendszerek működtetésének, fejlesztésének és karbantartásának külső támogatása

2103

Távközlés

212

214

216

Bútorok

Műszaki eszközök és berendezések

Közlekedési eszközök

2 3. ALCÍM
230

231

232

236

238

Irodaszerek, irodai és egyéb fogyóeszközök

Pénzügyi költségek

Jogi költségek és kártérítés

Postai és kézbesítési díjak

Az intézmény igazgatásával kapcsolatos egyéb költségek
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2 5. ALCÍM — ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK
2 6. ALCÍM — SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG ÉS TÁJÉKOZTATÁS: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS
TERJESZTÉS
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi
előirányzatok

Megnevezés

2015. évi
előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

2 5. ALCÍM
254

Ülések, konferenciák, kongresszusok, szemináriumok stb.

2540

Belső ülések

2541

2542

2546

Nem differenciált előirányzatok

100 000

100 000

85 000,—

85,00

Nem differenciált előirányzatok

76 990

77 000

37 595,—

48,83

Nem differenciált előirányzatok

431 205

422 750

399 214,—

92,58

Nem differenciált előirányzatok

150 000

150 000

150 000,—

100,00

2 5 4. jogcímcsoport – Összesen

758 195

749 750

671 809,—

88,61

2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

758 195

749 750

671 809,—

88,61

668 834

655 720

735 557,—

109,98

Nem differenciált előirányzatok

774 471

808 305

715 552,—

92,39

Nem differenciált előirányzatok

150 000

150 000

187 500,—

125,00

2 6 0. jogcímcsoport – Összesen

1 593 305

1 614 025

1 638 609,—

102,84

449 409

449 409

432 808,—

96,31

125 458

128 292

105 645,—

84,21

Nem differenciált előirányzatok

121 500

126 560

144 892,—

119,25

2 6 2. jogcímcsoport – Összesen

696 367

704 261

683 345,—

98,13

Harmadik felek

Rendezvényszervezés (Brüsszelben vagy azon kívül) helyi és
regionális önkormányzatokkal, azok szövetségeivel vagy más
uniós intézményekkel partnerségben

Reprezentációs költségek

2 6. ALCÍM
260

Kommunikáció és kiadványok

2600

Sajtókapcsolatok (európai, nemzeti, regionális, helyi vagy szaksajtó), illetve partnerségek kialakítása az audiovizuális, írott vagy
rádiós médiával
Nem differenciált előirányzatok

2602

2604

Papíralapú, audiovizuális, elektronikus vagy internetes/intranetes
tájékoztatóanyagok szerkesztése és terjesztése

Hivatalos Lap

262

Dokumentumok beszerzése és archiválás

2620

Külső szakértőkkel készíttetett tanulmányok
Nem differenciált előirányzatok

2622

Dokumentációs és könyvtári költségek
Nem differenciált előirányzatok

2624

Archívumok felszereléseire eszközölt kiadások
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2 6. ALCÍM — SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG ÉS TÁJÉKOZTATÁS: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS
TERJESZTÉS (folytatás)
Jogcímcsoport
Jogcím

264

2016. évi
előirányzatok

Megnevezés

2015. évi
előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

Kiadványok költségei, információ és nyilvános rendezvényeken
való részvétel: információ és kommunikációs tevékenység
Nem differenciált előirányzatok

469 200

460 000

424 900,—

90,56

2 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

2 758 872

2 778 286

2 746 854,—

99,56

2. cím – Összesen

22 771 185

22 293 732

22 462 044,—

98,64
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2. CÍM
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
Megjegyzések
2015-ben a két bizottság közös szolgálatai számára a 2. cím alatt rendelkezésre bocsátott összeg az Európai Gazdasági
és Szociális Bizottság esetében 24 016 993 EUR-t, a Régiók Bizottsága esetében pedig 17 695 576 EUR-t tett ki.

2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

200

Épületek és járulékos költségek

2000

Bérleti díjak
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 601 113

2014. évi teljesítés

1 581 779

1 509 537,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az épületek bérleti díjának, valamint az olyan értekezletekkel összefüggő bérleti díjaknak a fedezésére
szolgál, amelyeket a nem állandóan használt épületekben tartanak.
2001

Éves bérleti díjak
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

8 778 978

2014. évi teljesítés

8 672 838

8 856 626,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az intézménynek a bérletre, illetve a vételre vonatkozó szerződések értelmében az örökbérleti díjak és
a hasonló jellegű kiadások fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 1 500 EUR.
2003

Ingatlanvásárlás
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az ingatlanvásárlások fedezésére szolgál. A telkekre és azok közművesítésére fordítandó támogatások
kezelése a költségvetési rendeletnek megfelelően történik.
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2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (folytatás)

200

(folytatás)

2005

Ingatlanépítés
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
E jogcím alá kerül majd egy esetleges ingatlanépítésre fordítandó előirányzat.
2007

Épületek belső kialakítása
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

134 835

2014. évi teljesítés

237 029

740 253,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az épületek belső kialakításával kapcsolatos munkálatok fedezésére szolgál, ideértve az olyan
munkákat, mint a biztonsági berendezéshez, az étteremhez stb. kapcsolódó munkálatok. Ide tartoznak az EMAS
keretében megvalósított épületfelújítási projektek is, amelyek az energiafogyasztást hivatottak csökkenteni.
2008

Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

42 021

2014. évi teljesítés

42 011

94 805,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az ingatlanokkal kapcsolatos olyan költségek fedezésére szolgál, amelyek nem tartoznak kifejezetten a
jelen alcím más jogcímcsoportjai alá és különösen:
— az épületek belső kialakításának projektjeivel kapcsolatos építészeti tanácsadói szolgáltatások és az épületekre
vonatkozó lehetséges vételi opcióval kapcsolatos jogi díjak,
— az EMAS-szal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások,
— egyéb tanulmányok különféle projektekhez.
2009

Előzetes előirányzat az intézmény ingatlancélú befektetéseire
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—
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2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (folytatás)

200

(folytatás)

2009

(folytatás)
Megjegyzések
Ez az előirányzat az intézmény esetleges ingatlancélú befektetési kiadásainak fedezésére szolgál.
Ez az előirányzat kizárólag előzetes jellegű, és a költségvetési rendeletnek megfelelően csak a megfelelő tételekhez való
átcsoportosítás után használható fel.

202

Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

2022

Takarítás és karbantartás
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 874 383

2014. évi teljesítés

1 873 942

1 743 402,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a helyiségek, a felvonók, a fűtés, a légkondicionálás, a tűzgátló ajtók takarítási és karbantartási
költségeinek, továbbá a rágcsálóirtás, a festési felújítás, a javítási munkák, az épületeken és környezetükön végzett
esztétikai munkálatok költségeinek fedezésére szolgál, ideértve többek közt a vizsgálatoknak, az elemzéseknek, az
engedélyezéseknek, illetve a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS) előírásai betartásának
költségeit is.
2024

Energiafogyasztás
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

585 857

2014. évi teljesítés

585 720

339 840,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat konkrétan a víz-, gáz-, elektromosáram- és fűtési díjak fedezésére szolgál.
2026

Épületek biztonsága és őrzése
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 772 825

2014. évi teljesítés

1 494 808

1 494 468,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat alapvetően az épületek biztonságával és őrzésével kapcsolatos emberierőforrás-költségek fedezésére
szolgál.
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2028

Biztosítás
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

55 387

2014. évi teljesítés

55 374

22 590,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a biztosítási díjak fedezésére szolgál.

2 1. ALCÍM — INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS INGÓSÁGOK: VÁSÁRLÁS, BÉRLÉS ÉS KARBANTARTÁS

210

Berendezések, üzemeltetési költségek, informatikával és távközléssel kapcsolatos szolgáltatások

2100

Berendezések és szoftverek szervizelése és karbantartása és ehhez kapcsolódó munkák
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 170 853

2014. évi teljesítés

1 158 650

1 203 343,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a hardvereszközök és szoftverek beszerzésével, bérlésével, fenntartásával és karbantartásával, valamint
az ezek vonatkozásában felmerülő munkákkal kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.
2102

Szoftverrendszerek működtetésének, fejlesztésének és karbantartásának külső támogatása
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 820 557

2014. évi teljesítés

1 595 209

1 658 015,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a számítástechnikai tanácsadó és szolgáltató cégek munkájának az informatikai központ és a hálózat
üzemeltetése, alkalmazások készítése és karbantartása, a felhasználók – köztük a tagok – támogatása, vizsgálatok
elvégzése, valamint műszaki dokumentáció írása és számítógépre vitele céljából történő igénybevételével kapcsolatos
kiadások fedezésére szolgál.
2103

Távközlés
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

189 147

2014. évi teljesítés

189 102

163 589,—
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2103

(folytatás)

Megjegyzések
Ez az előirányzat a vezetéken vagy rádióhullámokkal történő távközlési szolgáltatások (vezetékes és mobiltelefon,
televízió) előfizetési díjainak és költségeinek, valamint az adatátviteli hálózatokkal és a telematikai szolgáltatásokkal
kapcsolatos kiadásoknak a fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 10 000 EUR.

212

Bútorok
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

116 847

2014. évi teljesítés

159 315

73 778,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a bútorok beszerzésének, bérlésének, karbantartásának és javításának, különösen az ergonomikus
bútorok vásárlásának, az elhasznált és használaton kívül helyezett bútorok cseréjének fedezésére szolgál.
A műalkotások tekintetében ez az előirányzat fedezi egyrészt a beszerzési költségeket és a különleges anyagok
megvásárlásának költségeit, másrészt az ezzel kapcsolatos folyó költségeket, így többek közt a keretezés, a felújítás, a
tisztítás, a biztosítás és az esetleges szállítás költségeit.

214

Műszaki eszközök és berendezések
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

692 089

2014. évi teljesítés

693 821

767 207,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbi műszaki eszközök és berendezések beszerzésének, bérlésének, karbantartásának és
javításának fedezésére szolgál:
— különféle – szövegszerkesztési, irat- és adattárolási, biztonsági, étkeztetési, ingatlannal kapcsolatos stb. – helyhez
kötött és mozdítható műszaki eszközök és felszerelések,
— többek közt nyomdai, irattári, telefonközponti, étkezdei, beszerzőközponti, biztonsági, audiovizuális és konferenciatermi műszaki berendezések,
— a belső ülés- és konferenciatermek műszaki eszközeinek és berendezéseinek karbantartása és javítása.
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216

Közlekedési eszközök
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

78 111

2014. évi teljesítés

71 984

80 000,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a közlekedési eszközök (gépkocsi- és kerékpárállomány) beszerzésének, karbantartásának, használatának és javításának, valamint a gépkocsik, taxik, buszok és tehergépjárművek bérlésének (vezetővel vagy anélkül, a
megfelelő biztosításokat is beleértve) fedezésére szolgál.

2 3. ALCÍM — IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

230

Irodaszerek, irodai és egyéb fogyóeszközök
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

127 548

2014. évi teljesítés

148 591

120 212,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a papír, borítékok, irodai eszközök, a nyomda és a sokszorosítóüzem készletei stb. beszerzésének,
valamint a külső nyomdáknak kiadott egyes munkák kifizetésének a fedezésére szolgál.
231

Pénzügyi költségek
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2 000

2014. évi teljesítés

4 500

1 125,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a banki (megbízások, ázsiók, egyéb költségek) és az egyéb pénzügyi költségek (beleértve az épületek
járulékos költségeit is) fedezésére szolgál.
232

Jogi költségek és kártérítés
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

30 000

2014. évi teljesítés

30 000

30 000,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:
— a Régiók Bizottságának az uniós és a nemzeti bíróságok előtti megjelenésével kapcsolatos minden esetleges költség,
jogi szolgáltatások igénybevétele, jogi célú tárgyak és szakirodalom beszerzése, valamint minden egyéb – peres vagy
pert megelőző – jogi jellegű költség,
— a kártérítésekkel, a kamatokkal, valamint a költségvetési rendelet 11. cikkének (3) bekezdésében foglalt ehhez
kapcsolódó adósságokkal kapcsolatos kiadások.
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236

Postai és kézbesítési díjak
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

76 500

2014. évi teljesítés

86 800

53 920,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a postai szolgáltatások vagy csomagküldő szolgálat igénybevétele esetén a bérmentesítés, a kezelés és a
kézbesítés díjának fedezésére szolgál.

238

Az intézmény igazgatásával kapcsolatos egyéb költségek
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

105 067

2014. évi teljesítés

84 223

90 671,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:
— olyan biztosítások, amelyek nem tartoznak kifejezetten más jogcím alá,
— az őrök, a gépjárművezetők, a költöztetők, valamint az orvosi és különféle műszaki részlegeken dolgozók
munkaruháinak beszerzése és karbantartása,
— a költöztetések és a csomagoló-, illetve rakodómunka költségei, beleértve a költöztetőcégek, illetve a külső
ügynökségek által biztosított, ideiglenesen alkalmazott rakodószemélyzet által végzett munka költségeit is,
— különféle működési költségek, például dekorációk, adományok stb.

2 5. ALCÍM — ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

254

Ülések, konferenciák, kongresszusok, szemináriumok stb.

2540

Belső ülések
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

100 000

2014. évi teljesítés

100 000

85 000,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az intézmény által tartott megbeszéléseken felszolgált italok és alkalmanként a felszolgált ételek vagy
munkaebédek költségeinek a fedezésére szolgál.
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2541

Harmadik felek
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

76 990

2014. évi teljesítés

77 000

37 595,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Régiók Bizottsága tevékenységeiben részt vevő harmadik felek utazási és szállásköltségeinek
fedezésére szolgál.
2542

Rendezvényszervezés (Brüsszelben vagy azon kívül) helyi és regionális önkormányzatokkal, azok szövetségeivel vagy
más uniós intézményekkel partnerségben
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

431 205

2014. évi teljesítés

422 750

399 214,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbi kiadások fedezésére szolgál, beleértve a reprezentációs és logisztikai kiadásokat is:
— általános vagy különleges jellegű rendezvények szervezése a Régiók Bizottsága által, amelyek célja a Régiók
Bizottsága politikai vagy konzultatív munkájának népszerűsítése; az ilyen rendezvényekre Brüsszelben vagy azon
kívül kerülhet sor, általában helyi és regionális önkormányzatokkal, azok szövetségeivel vagy a többi uniós
intézménnyel partnerségben,
— a Régiók Bizottsága képviselőinek harmadik felek (uniós intézmények, helyi vagy regionális önkormányzatok vagy
azok szövetségei) által szervezett kongresszusokon, konferenciákon, eszmecseréken, szemináriumokon, szimpóziumokon stb. való részvételével kapcsolatos költségek.
2546

Reprezentációs költségek
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

150 000

2014. évi teljesítés

150 000

150 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az intézmény reprezentációs kötelezettségeivel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
Ezenkívül bizonyos tisztviselőknek az intézmény érdekében kifejtett reprezentációs tevékenységének költségeit is fedezi.
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260

Kommunikáció és kiadványok

2600

Sajtókapcsolatok (európai, nemzeti, regionális, helyi vagy szaksajtó), illetve partnerségek kialakítása az audiovizuális,
írott vagy rádiós médiával
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

668 834

2014. évi teljesítés

655 720

735 557,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbi költségek fedezésére szolgál:
— a helyi és regionális sajtó újságíróinak vendégül látása Brüsszelben a Régiók Bizottsága ülései során és az általa
szervezett rendezvények alatt,
— a Régiók Bizottsága olyan külső kommunikációs és tájékoztatási kezdeményezései, amelyek célja az általa szervezett
kulturális vagy más típusú rendezvények népszerűsítése, ideértve az ezzel kapcsolatos audiovizuális szolgáltatások és
eszközök költségeit is,
— szerkesztői partnerségek és kiadási támogatások (újságok, audiovizuális vagy rádióanyagok szerkesztése).
2602

Papíralapú, audiovizuális, elektronikus vagy internetes/intranetes tájékoztatóanyagok szerkesztése és terjesztése
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

774 471

2014. évi teljesítés

808 305

715 552,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a Régiók Bizottsága azon költségeinek a fedezésére szolgál, amelyek valamely típusú médium
szerkesztése és közzététele során merülnek fel. Ide tartozik többek között:
— általános vagy tematikus tartalmú nyomtatott kiadványok szerkesztése és közzététele,
— elektronikus hírlevelek összeállítása a Régiók Bizottsága honlapján helyi és regionális önkormányzatok, illetve a
regionális és nemzeti szintű sajtó számára,
— a Régiók Bizottsága hivatalos honlapjának fejlesztése 24 nyelvi változatban,
— video- vagy más audiovizuális vagy rádiós dokumentumok készítése.
2604

Hivatalos Lap
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

150 000

2014. évi teljesítés

150 000

187 500,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az Európai Unió Hivatalos Lapjában közölt anyagok nyomtatási költségeinek, valamint a szállítás és
egyéb járulékos költségek fedezésére szolgál.
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Dokumentumok beszerzése és archiválás

2620

Külső szakértőkkel készíttetett tanulmányok
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

449 409

2014. évi teljesítés

449 409

432 808,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az olyan tanulmányok költségeinek fedezésére szolgál, amelyeket magasan képzett szakértőkkel és
kutatóintézetekkel szerződés útján készíttetnek el.
2622

Dokumentációs és könyvtári költségek
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

125 458

2014. évi teljesítés

128 292

105 645,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:
— az általános kézikönyvtári részleg kibővítése és felújítása, valamint a könyvtár törzsállományának frissítése,
— előfizetés napilapokra, folyóiratokra, információs ügynökségek kiadványaira és online szolgáltatásaira, ideértve az
említett kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formában történő sokszorosítása és terjesztése után járó szerzői
jogdíjakat is,
— előfizetés vagy szolgáltatási szerződés a folyóiratok tartalmáról készített rövid vagy részletes összefoglalás
készítésére, illetve a folyóiratok egyes cikkeinek optikai adathordozón történő rögzítésére,
— külső dokumentációs és statisztikai adatbázisok használatával kapcsolatos költségek, a számítógépes hardver és a
telekommunikáció költségeit nem számolva,
— a Régiók Bizottságának a nemzetközi, illetve intézményközi együttműködés keretében elvállalt kötelezettségeivel
kapcsolatos költségek,
— különleges műszaki tárgyak beszerzése vagy bérlése, ideértve a (hagyományos vagy hibrid) könyvtár elektromos,
elektronikus és informatikai eszközeit és/vagy rendszereit, valamint ezeknek az eszközöknek vagy rendszereknek a
beszerzésére, fejlesztésére, üzembe helyezésére, használatára és karbantartására igénybe vett külső szolgáltatásokat,
— a könyvtár tevékenységével kapcsolatos szolgáltatások költségei, különösen az ügyfelek (adatgyűjtés, elemzés), a
minőségbiztosítási rendszer stb. vonatkozásában,
— a könyvtár, a dokumentumtár és a médiatár állományának kötési és állagmegóvási munkálatai és az ezzel
kapcsolatos anyagköltségek,
— szótárak, lexikonok és más, a Fordítási Igazgatóság használatára szánt referenciaművek beszerzése.
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2624

Archívumok felszereléseire eszközölt kiadások
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

121 500

2014. évi teljesítés

126 560

144 892,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: archiválási műveletek – szétválogatás, osztályokba sorolás és átsorolás
– végzésével kapcsolatos külső szolgáltatások költségei, irattári szolgáltatások költségei, az archívum törzsállományának
átvitele másodlagos adathordozókra (mikrofilm, lemez, kazetta stb.), különleges (elektronikai, informatikai, elektromos)
berendezések vásárlása, bérlése és karbantartása, valamint a minden adathordozón tárolt kiadványok (füzetek, CDROM-ok stb.) költségei.
264

Kiadványok költségei, információ és nyilvános rendezvényeken való részvétel: információ és kommunikációs
tevékenység
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

469 200

2014. évi teljesítés

460 000

424 900,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a politikai tevékenységekből és a bizottság tagjainak az uniós mandátumaik keretében történő
tájékoztatásából eredő költségek fedezésére szolgál:
— a Régiók Bizottsága tagjai szerepének a politikai csoportjuk tevékenységén keresztül történő támogatása és erősítése,
— a polgárok tájékoztatása a Régiók Bizottsága, mint az Unió regionális és helyi önkormányzatainak intézményi
képviselője által betöltött szerepről.
Jogalap
0008/2010 (Régiók Bizottsága) rendelet a Régiók Bizottsága tagjainak politikai és tájékoztatási tevékenységeinek
finanszírozásáról.
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RÉGIÓK BIZOTTSÁGA

10. CÍM
EGYÉB KIADÁSOK
10 0. ALCÍM — ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK
10 1. ALCÍM — RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP
10 2. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÁTVÉTELÉRE FENNTARTOTT ALAP
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi
előirányzatok

Megnevezés

10 0. ALCÍM
10 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

10 1. ALCÍM

2015. évi
előirányzatok

2014. évi teljesítés

p.m.

880 004

0,—

p.m.

880 004

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

10 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

10. cím – Összesen

p.m.

10 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

10 2. ALCÍM

MINDÖSSZESEN

90 248 203

880 004

0,—

88 867 199

86 338 546,—

% 2014–2016

95,67
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RÉGIÓK BIZOTTSÁGA

10. CÍM
EGYÉB KIADÁSOK

10 0. ALCÍM — ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

2014. évi teljesítés

880 004

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat kizárólag előzetes jellegű, és a költségvetési rendeletnek megfelelően csak a megfelelő tételekhez való
átcsoportosítás után használható fel.

10 1. ALCÍM — RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

10 2. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÁTVÉTELÉRE FENNTARTOTT ALAP
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—
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RÉGIÓK BIZOTTSÁGA

SZEMÉLYZET
VII. szakasz – Régiók Bizottsága

Régiók Bizottsága
Tisztségcsoport és besorolási fokozat

2015

2016
Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Kategórián kívüli

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

1

1

AD 16
AD 15

6

6

AD 14

24

3

23

1

AD 13

19

2

19

3

AD 12

25

2

25

3

AD 11

21

1

22

1

AD 10

20

3

19

3

AD 9

30

4

27

3

AD 8

56

58

1

AD 7

33

7

39

7

AD 6

30

11

48

11

264

34

286

34

AD 5
AD összesen
AST 11

5

5

AST 10

5

5

AST 9

7

6

AST 8

13

12

AST 7

19

AST 6

29

3

18

3

28

AST 5

50

7

49

7

AST 4

36

3

38

3

AST 3

6

2

9

1

AST 2

10

1

19

2

180

16

189

16

AST 1
AST összesen
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2

2

2

2

2

AST/SC 1
AST/SC összesen
Mindösszesen
Személyzet összesen

446

50
496 ( )
1

477

50
527

(1) A számok a Régiók Bizottsága és az Európai Parlament közötti együttműködési megállapodás végrehajtásának becsült eredményeként még változhatnak. A végeredmény
valószínűleg 2016 áprilisában válik ismertté, amikor befejeződnek a kirendelések.
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VIII. SZAKASZ
EURÓPAI OMBUDSMAN
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EURÓPAI OMBUDSMAN

BEVÉTELEK
Az Európai Uniónak az ombudsman kiadásaihoz való hozzájárulása a 2016-es
pénzügyi évre vonatkozóan
Összeg

Megnevezés

Kiadások

10 658 951

Saját források

– 1 232 850

Esedékes hozzájárulások

9 426 101
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EURÓPAI OMBUDSMAN

SAJÁT FORRÁSOK
4. CÍM
AZ INTÉZMÉNYEKHEZ ÉS EGYÉB UNIÓS SZERVEKHEZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS
BEVÉTELEK
4 0. ALCÍM — KÜLÖNFÉLE ADÓK ÉS VISSZATARTÁSOK
4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

Az intézmény tagjai, tisztviselők, egyéb alkalmazottak és
nyugdíjra jogosultak bére, fizetése és juttatásai utáni
adóbevételek

644 005

633 691

659 473,—

102,40

Az intézmény tagjai, tisztviselői és az egyéb aktív állományban lévő alkalmazottak bérét terhelő speciális levonásokból és szolidaritási adóból eredő bevételek

70 335

51 854

95 684,—

136,04

714 340

685 545

755 157,—

105,71

518 510

539 267

476 846,—

91,96

Megnevezés

% 2014–2016

4 0. ALCÍM
400

404

4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

4 1. ALCÍM
410

A munkaerő által a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékok

411

Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve
átvitele

p.m.

p.m.

0,—

412

Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő
tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe
fizetett járulékai

p.m.

p.m.

0,—

4 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

518 510

539 267

476 846,—

91,96

4. cím – Összesen

1 232 850

1 224 812

1 232 003,—

99,93
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EURÓPAI OMBUDSMAN

4. CÍM
AZ INTÉZMÉNYEKHEZ ÉS EGYÉB UNIÓS SZERVEKHEZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS
BEVÉTELEK

4 0. ALCÍM — KÜLÖNFÉLE ADÓK ÉS VISSZATARTÁSOK

400

Az intézmény tagjai, tisztviselők, egyéb alkalmazottak és nyugdíjra jogosultak bére, fizetése és juttatásai utáni
adóbevételek
2015. évi költségvetési év

2016. évi költségvetési év

644 005

2014. évi költségvetési év

633 691

659 473,—

Jogalap
Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv és különösen annak 12. cikke.
A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a
Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke
elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi
rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.).
Az Európai Közösségeket illető adó alkalmazása feltételeinek és eljárásának megállapításáról szóló, 1968. február 29-i
260/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 56., 1968.3.4., 8. o.).
Az ombudsman feladatai teljesítésének szabályairól és általános feltételeiről szóló, 1994. március 9-i 94/262/ESZAK,
EK, Euratom európai parlamenti határozat (HL L 113., 1994.5.4., 15. o.) és különösen annak 10. cikke (2) és (3)
bekezdése.

404

Az intézmény tagjai, tisztviselői és az egyéb aktív állományban lévő alkalmazottak bérét terhelő speciális
levonásokból és szolidaritási adóból eredő bevételek
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

70 335

2014. évi költségvetési év

51 854

95 684,—

Jogalap
Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv és különösen annak 12. cikke.
A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a
Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke
elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi
rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.).
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 66a. cikke, valamint az Európai Unió
egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
Az ombudsman feladatai teljesítésének szabályairól és általános feltételeiről szóló, 1994. március 9-i 94/262/ESZAK,
EK, Euratom európai parlamenti határozat (HL L 113., 1994.5.4., 15. o.) és különösen annak 10. cikke (2) és (3)
bekezdése.
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EURÓPAI OMBUDSMAN

4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK

410

A munkaerő által a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékok
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

518 510

2014. évi költségvetési év

539 267

476 846,—

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 83. cikke (2) bekezdése.
411

Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 4. cikke, 11. cikkének (2) és (3) bekezdése,
valamint VIII. mellékletének 48. cikke.
412

Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe
fizetett járulékai
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 40. cikke (3) bekezdése, valamint az
Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 17. cikke.
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EURÓPAI OMBUDSMAN

6. CÍM
UNIÓS EGYEZMÉNYEK ÉS PROGRAMOK HOZZÁJÁRULÁSAI ÉS JÓVÁÍRÁSAI
6 6. ALCÍM — EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

0,—

6 6 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

6 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

Megnevezés

2014. évi költségvetési év

6 6. ALCÍM
660

Egyéb hozzájárulások és visszatérítések

6600

Egyéb hozzájárulások és visszatérítések – Címzett bevétel

% 2014–2016
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EURÓPAI OMBUDSMAN

6. CÍM
UNIÓS EGYEZMÉNYEK ÉS PROGRAMOK HOZZÁJÁRULÁSAI ÉS JÓVÁÍRÁSAI

6 6. ALCÍM — EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

660

Egyéb hozzájárulások és visszatérítések

6600

Egyéb hozzájárulások és visszatérítések – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a jogcím szolgál a 6. cím egyéb részei alatt nem előirányzott bevételek
kimutatására, amelyeket további előirányzatok létrehozására használnak olyan költségek finanszírozásához, amelyek
tekintetében ezek a bevételek címzettek.
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EURÓPAI OMBUDSMAN

9. CÍM
EGYÉB BEVÉTELEK
9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

9 184,—

9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

9 184,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

9 184,—

MINDÖSSZESEN

1 232 850

1 224 812

Megnevezés

2014. évi költségvetési év

% 2014–2016

9 0. ALCÍM
900

Egyéb bevételek

1 241 187,—

100,68
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EURÓPAI OMBUDSMAN

9. CÍM
EGYÉB BEVÉTELEK

9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK

900

Egyéb bevételek
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

Megjegyzések
Ez a jogcímcsoport az egyéb bevételek kimutatására szolgál.

2014. évi költségvetési év

9 184,—
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EURÓPAI OMBUDSMAN

KIADÁSOK
Az előirányzatok (2016 és 2015) és az egyenleg (2014) általános összegzése
Cím
Alcím

Megnevezés

2016. évi előirányzatok

1

AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ
SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

10

AZ INTÉZMÉNY TAGJAI

12

TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

14
16

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

591 880

645 293

711 447,53

6 999 269

6 727 510

6 719 115,41

EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

649 502

562 502

436 190,45

AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGEK

381 000

321 000

60 388,95

8 621 651

8 256 305

7 927 142,34

1. cím – Összesen

2

ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

20

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

860 000

749 000

715 000,—

21

ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK:
VÁSÁRLÁS, BÉRLÉS, KARBANTARTÁS

234 000

167 000

109 457,58

23

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

444 000

596 500

462 136,80

1 538 000

1 512 500

1 286 594,38

2. cím – Összesen

3

AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL BETÖLTÖTT KÜLÖNLEGES
FUNKCIÓK GYAKORLÁSA SORÁN FELMERÜLŐ
KÖLTSÉGEK

30

ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

238 000

238 000

197 205,01

32

SZAKÉRTELEM ÉS TÁJÉKOZTATÁS: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, GYÁRTÁS ÉS TERJESZTÉS

242 000

335 000

209 150,24

33

TANULMÁNYOK ÉS EGYÉB TÁMOGATÁSOK

17 800

2 800

25 320,10

34

AZ OMBUDSMAN HATÁSKÖRÉVEL KAPCSOLATOS
KÖLTSÉGEK

1 500

1 500

2 100,—

499 300

577 300

433 775,35

3. cím – Összesen

10

EGYÉB KÖLTSÉGEK

10 0

ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK

p.m.

p.m.

0,—

10 1

RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

10. cím – Összesen

MINDÖSSZESEN

10 658 951

10 346 105

9 647 512,07
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EURÓPAI OMBUDSMAN

1. CÍM
AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
1 0. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY TAGJAI
1 2. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi
előirányzatok

Megnevezés

2015. évi
előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

1 0. ALCÍM
100

102

103

104

105

Bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok
Nem differenciált előirányzatok

426 880

431 160

415 457,78

97,32

Nem differenciált előirányzatok

124 000

163 133

160 474,17

129,41

Nem differenciált előirányzatok

4 000

104 432,34

2 610,81

Nem differenciált előirányzatok

35 000

50 000

30 983,24

88,52

2 000

1 000

100,—

5,00

Ideiglenes juttatások

Nyugdíjak

Kiküldetési költségek

Nyelv- és számítógépes tanfolyamok
Nem differenciált előirányzatok

108

p.m.

A szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével
kapcsolatos juttatások és költségek
Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

0,—

1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

591 880

645 293

711 447,53

120,20

Nem differenciált előirányzatok

6 916 269

6 699 510

6 639 226,52

95,99

Nem differenciált előirányzatok

3 000

3 000

902,49

30,08

Nem differenciált előirányzatok

80 000

25 000

78 986,40

98,73

1 2 0. jogcímcsoport – Összesen

6 999 269

6 727 510

6 719 115,41

96,00

p.m.

p.m.

0,—

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

0,—

1 2 2. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

6 999 269

6 727 510

1 2. ALCÍM
120

Díjazás és egyéb juttatások

1200

Díjazás és juttatások

1202

1204

Fizetett túlóra

Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati
viszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

122

A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó
juttatások

1220

A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó
juttatások
Nem differenciált előirányzatok

1222

Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati
jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer
tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára

1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

6 719 115,41

96,00
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1 4. ALCÍM — EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK
1 6. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGEK
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi
előirányzatok

Megnevezés

2015. évi
előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

1 4. ALCÍM
140

Egyéb alkalmazottak és külső személyzet

1400

Egyéb alkalmazottak
Nem differenciált előirányzatok

1404

487 502

407 502

348 639,32

71,52

Nem differenciált előirányzatok

162 000

155 000

87 551,13

54,04

1 4 0. jogcímcsoport – Összesen

649 502

562 502

436 190,45

67,16

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

649 502

562 502

436 190,45

67,16

Nem differenciált előirányzatok

5 000

5 000

2 120,23

42,40

Nem differenciált előirányzatok

95 000

55 000

52 563,54

55,33

1 6 1. jogcímcsoport – Összesen

100 000

60 000

54 683,77

54,68

Gyakornoki időszakok, ösztöndíjak és tisztviselői csereprogramok

1 6. ALCÍM
161

Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

1610

Munkaerő-felvételi költségek

1612

Továbbképzés

163

Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

1630

Szociális jólét
Nem differenciált előirányzatok

1632

p.m.

p.m.

0,—

A személyzet tagjai közötti szociális kapcsolatok és egyéb
szociális intézkedések
Nem differenciált előirányzatok

6 000

6 000

5 705,18

95,09

1 6 3. jogcímcsoport – Összesen

6 000

6 000

5 705,18

95,09

Nem differenciált előirányzatok

275 000

255 000

0,—

0

1 6 5. jogcímcsoport – Összesen

275 000

255 000

0,—

0

1 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

381 000

321 000

60 388,95

15,85

1. cím – Összesen

8 621 651

8 256 305

7 927 142,34

91,94

165

Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek

1650

Európai Iskolák
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1. CÍM
AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 0. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY TAGJAI

100

Bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

426 880

2014. évi teljesítés

431 160

415 457,78

Megjegyzések
Ez az előirányzat az ombudsman bérével kapcsolatos bérek, juttatások és a bérekhez kapcsolódó egyéb kifizetések, azaz
az intézmény által fizetett baleseti kockázat és foglalkozási ártalom esetére fizetett biztosítási járulék, az intézmény által
fizetett betegbiztosítási járulék, szülési segély, halálozás esetén fizetendő juttatás, éves orvosi vizsgálatok stb. fedezésére
szolgál.

Jogalap
A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a
Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke
elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi
rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.) és különösen annak 4a., 11. és 14. cikke.
Az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről szóló, 1994. március 9-i 94/
262/ESZAK, EK, Euratom európai parlamenti határozat (HL L 113., 1994.5.4., 15. o.).

102

Ideiglenes juttatások
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

124 000

2014. évi teljesítés

163 133

160 474,17

Megjegyzések
Ez az előirányzat az ideiglenes juttatás, a családi támogatások, valamint a lakóhely szerinti korrekciós együtthatók
fedezésére szolgál.

Jogalap
A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a
Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke
elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi
rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.) és különösen annak 7. cikke.
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1 0. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY TAGJAI (folytatás)

103

Nyugdíjak
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

4 000

2014. évi teljesítés

p.m.

104 432,34

Megjegyzések
Ez az előirányzat az intézmény tagjainak öregségi nyugdíja és a lakóhelyük szerinti korrekciós együttható, valamint a
túlélő házastársak és árvák nyugdíja és a lakóhelyük szerinti korrekciós együttható fedezésére szolgál.
Jogalap
A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a
Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke
elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi
rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.) és különösen annak 8., 9., 15. és 18. cikke.
104

Kiküldetési költségek
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

35 000

2014. évi teljesítés

50 000

30 983,24

Megjegyzések
Ez az előirányzat az útiköltségek, a kiküldetéssel járó napidíjak, valamint a kiküldetéssel járó többlet- vagy kivételes
kiadások fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 1 000 EUR.
Jogalap
A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a
Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke
elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi
rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.) és különösen annak 6. cikke.
105

Nyelv- és számítógépes tanfolyamok
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2 000

2014. évi teljesítés

1 000

100,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a nyelvtanfolyamok és a szakmai képzéshez kapcsolódó egyéb tanfolyamok költségeinek fedezésére
szolgál.
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108

A szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos juttatások és költségek
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az intézmény tagjait (ideértve a családtagokat is) a szolgálati jogviszony megkezdésekor és
megszűnésekor megillető utazási költségek, a szolgálati jogviszonyuk megkezdésekor és megszűnésekor felmerülő
letelepedési és hazatelepülési juttatások, valamint a szolgálati jogviszony megkezdésekor és megszűnésekor felmerülő
költözési költségek fedezésére szolgál.
Jogalap
A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a
Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke
elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi
rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.) és különösen annak 5. cikke.

1 2. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

120

Díjazás és egyéb juttatások

1200

Díjazás és juttatások
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

6 916 269

2014. évi teljesítés

6 699 510

6 639 226,52

Megjegyzések
Ez az előirányzat elsősorban a létszámtervben szereplő álláshelyet betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak
esetében a következők fedezésére szolgál:
— bérek, juttatások és a bérhez kapcsolódó egyéb kifizetések,
— betegség-, baleset- és foglalkozási megbetegedések elleni biztosítás, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek,
— túlórákra vonatkozó átalányjuttatások,
— egyéb juttatások és támogatások,
— tisztviselők, ideiglenes alkalmazottak, házastársuk és eltartottaik az alkalmazás helyéről a származási helyre történő
utazási költségeinek kifizetése,
— az alkalmazás helye szerinti országtól eltérő országba folyósított javadalmazásra és járandóságok részösszegére
alkalmazott bérkorrekciós együtthatók hatása,
— munkanélküliségi biztosítás az ideiglenes alkalmazottak számára és a nyugdíjjogosultságok származási országukban
történő megszerzése és megtartása érdekében az intézmény által részükre történő kifizetések.
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1 2. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK (folytatás)

120

(folytatás)

1200

(folytatás)
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

1202

Fizetett túlóra
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

3 000

3 000

902,49

Megjegyzések
Ez az előirányzat a túlórák kifizetésének a fenti rendelkezésekben előírt feltételek szerinti fedezésére szolgál.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 56. cikke és VI. melléklete.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
1204

Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

80 000

2014. évi teljesítés

25 000

78 986,40

Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak (ideértve azok családjait is) a szolgálati jogviszony megkezdése,
megszűnése vagy az alkalmazás más helyre történő áthelyezése miatt felmerült utazási költségei,
— az olyan tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak részére fizetendő beilleszkedési/újrabeilleszkedési támogatások és
költözési költségek, akik a munkavállalás megkezdésekor, más szolgálatteljesítési helyre történő áthelyezéskor és az
intézmény végleges elhagyásakor és máshol történő telepedéskor bizonyíthatóan lakóhelyük megváltoztatására
kényszerülnek,
— napidíj azoknak a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak, akik bizonyítják, hogy a szolgálati jogviszony
megkezdésekor vagy az alkalmazás helyének megváltozásakor a tartózkodási helyük megváltoztatása szükséges,
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120

(folytatás)

1204

(folytatás)
— munkájuk nyilvánvaló elégtelensége miatt felmentett próbaidős tisztviselők végkielégítése,
— az ideiglenes személyzet olyan tagjainak végkielégítése, akiknek az intézmény mondja fel a szerződését.

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

122

A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások

1220

A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat azon tisztviselők juttatásainak fedezésére szolgál, akik:
— az intézményen belüli létszámleépítés keretén belül kerültek nem aktív státusba,
— AD 16 vagy AD 15 fokozatú beosztásban voltak, és a szolgálat érdekében nyugdíjazták őket.
Ez az előirányzat a munkaadói betegbiztosítási járulék és az ezen juttatásokra alkalmazandó korrekciós együtthatók
fedezésére is szolgál.

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 41. és 50. cikke, valamint IV. melléklete.
1222

Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—
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122

(folytatás)

1222

(folytatás)
Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— a személyzeti szabályzat vagy a 3518/85/ESZAK, EGK, Euratom vagy a 2688/95/EK, Euratom, ESZAK rendelet
alapján fizetendő juttatások,
— a juttatásokra jogosultak betegbiztosítására fizetett munkaadói járulék,
— a különböző juttatások esetében alkalmazandó bérkorrekciós együtthatók hatása.
Jogalap
A Spanyolország és Portugália csatlakozása következtében az Európai Közösségekben a tisztviselők szolgálati jogviszonyát megszüntető különleges intézkedések bevezetéséről szóló, 1985. december 12-i 3518/85/ESZAK, EGK, Euratom
tanácsi rendelet (HL L 335., 1985.12.13., 56. o.) és az Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozása következtében
az Európai Közösségekben a tisztviselők szolgálati jogviszonyát megszüntető különleges intézkedések bevezetéséről
szóló, 1995. november 17-i 2688/95/EK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 280., 1995.11.23., 1. o.).
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 64. és 72. cikke.

1 4. ALCÍM — EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

140

Egyéb alkalmazottak és külső személyzet

1400

Egyéb alkalmazottak
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

487 502

2014. évi teljesítés

407 502

348 639,32

Megjegyzések
Az előirányzat célja elsősorban az alábbiak finanszírozása:
— egyéb alkalmazottak, köztük a szerződéses alkalmazottak és helyi alkalmazottak, valamint különleges tanácsadók
javadalmazása (az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételeinek értelmében), a
különböző szociális biztonsági rendszerekbe fizetett munkáltatói járulékok, valamint az ezen alkalmazottak javadalmazása esetében alkalmazandó bérkorrekciók hatásai,
— a szolgáltatások nyújtására kötött megállapodások értelmében fizetett személyzet díja, valamint különleges
esetekben a helyettesítő személyzet alkalmazási költségei.
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140

(folytatás)

1400

(folytatás)
Jogalap
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

1404

Gyakornoki időszakok, ösztöndíjak és tisztviselői csereprogramok
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

162 000

2014. évi teljesítés

155 000

87 551,13

Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— gyakornokok részére fizetett juttatás, utazási és kiküldetési költségek, valamint baleset- és betegbiztosítás a
tanfolyamok idejére,
— az ombudsman és a tagállamok, vagy a szabályzatban meghatározott más országok állami szektora közötti
személycserék költségei.
Jogalap
Az európai ombudsman határozata a gyakornoki időszakokról és az európai ombudsman határozata az európai
ombudsman hivatalához rendelt nemzetközi, nemzeti és regionális vagy helyi tisztviselőkről.

1 6. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGEK

161

Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

1610

Munkaerő-felvételi költségek
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

5 000

2014. évi teljesítés

5 000

2 120,23

Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— a 2002/621/EK határozat 3. cikkében foglalt versenyvizsgák szervezésével kapcsolatban felmerülő költségek és a
felvételi elbeszélgetésre, valamint orvosi vizsgálatra behívott jelöltek útiköltsége és tartózkodási költségei,
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(folytatás)

1610

(folytatás)
— a tisztviselők és az egyéb személyzet kiválasztási folyamatának szervezése során felmerülő költségek.
A működési követelmények által kellően indokolt esetekben az Európai Személyzeti Felvételi Hivatallal történő
egyeztetést követően ez az előirányzat felhasználható a maguk az intézmények által szervezett versenyvizsgákra is.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27–31. és 33. cikke, valamint III.
melléklete.
Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók
Bizottsága és az európai ombudsman 2002. július 25-i 2002/620/EK határozata az Európai Közösségek Személyzeti
Felvételi Hivatalának létrehozásáról (HL L 197., 2002.7.26., 53. o.) és az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság
főtitkárainak, a Bíróság hivatalvezetőjének, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága
főtitkárainak, továbbá az európai ombudsman képviselőjének 2002. július 25-i 2002/621/EK határozata az Európai
Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának szervezeti felépítéséről és működéséről (HL L 197., 2002.7.26., 56. o.).
1612

Továbbképzés
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

95 000

2014. évi teljesítés

55 000

52 563,54

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— az alkalmazottak képességeinek továbbfejlesztését, valamint az intézmény teljesítményének és hatékonyságának
fokozását célzó képzéssel kapcsolatos kiadások,
— a tisztviselők és egyéb alkalmazottak útiköltségei, a kiküldetési napidíjak, valamint a kiküldetés során felmerülő
járulékos költségek és (a 3 0 0. jogcímcsoporttól eltérő) rendkívüli kiadások.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 24a. cikke.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
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Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

1630

Szociális jólét
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— a fogyatékkal élő személyek segítésével kapcsolatos politika részeként a következő kategóriák valamelyikébe tartozó,
fogyatékkal élő személyek támogatására:
— aktív alkalmazásban lévő hivatalnokok és ideiglenes személyzet,
— aktív alkalmazásban lévő hivatalnokok és ideiglenes személyzet házastársai,
— az Európai Unió személyzeti szabályzata rendelkezéseinek értelmében valamennyi eltartott gyermek,
a lakóhely szerinti vagy származási országban nemzeti szinten megítélt jogosultságok kimerítése után a szükségesnek elismert, a fogyatékosság következményeként felmerülő, kellően indokolt és a közös egészségbiztosítási
rendszer által nem fedezett, nem egészségügyi jellegű költségek megtérítése a költségvetési kereteken belül,
— a különösen nehéz helyzetbe került tisztviselők és egyéb alkalmazottak tekintetében hozott intézkedések.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 9. cikke (3) bekezdésének harmadik
albekezdése, valamint 76. cikke.
Az európai ombudsman 2004. január 15-i határozata az európai ombudsman hivatala tisztviselőinek és egyéb
állományának nyújtott szociális támogatásról szóló szabályok elfogadásáról.
1632

A személyzet tagjai közötti szociális kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

6 000

2014. évi teljesítés

6 000

5 705,18

Megjegyzések
Ez az előirányzat a különféle nemzetiségű alkalmazottak közötti szociális kapcsolatok fejlesztését célzó tevékenységek
ösztönzésére, ezek anyagi hátterének, például az alkalmazotti kluboknak, sportegyesületeknek, kulturális társaságoknak
stb. nyújtott támogatások révén történő biztosítására, valamint a személyzeti bizottság által szervezett tevékenységek
(kulturális tevékenységek, szabadidőprogramok stb.) költségeihez való hozzájárulás fedezésére szolgál.
Ezenkívül az intézményközi szociális tevékenységekben való anyagi részvételt is fedezi.
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Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek
Európai Iskolák
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

275 000

2014. évi teljesítés

255 000

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— az európai ombudsman hozzájárulása az Európai Iskolák Igazgatótanácsa által akkreditált II. típusú Európai
Iskolákhoz, vagy
— az európai ombudsman nevében és helyett, a Bizottsággal kötött Mandátum és Szolgáltatási Megállapodás alapján,
az Európai Iskolák Igazgatótanácsa által akkreditált II. típusú Európai Iskoláknak a Bizottság által nyújtott
hozzájárulás visszafizetése.
Az előirányzat fedezi az európai ombudsman személyzete gyermekeinek a II. típusú Európai Iskola költségeit.
Jogalap
A Bizottság 2013. augusztus 1-jei C(2013) 4886. számú határozata (HL C 222., 2013.8.2., 8. o.).
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2. CÍM
ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
2 1. ALCÍM — ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLÉS, KARBANTARTÁS
2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi
előirányzatok

Megnevezés

2015. évi
előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

2 0. ALCÍM
200

Épületek

2000

Bérleti díjak
Nem differenciált előirányzatok

860 000

749 000

715 000,—

83,14

2 0 0. jogcímcsoport – Összesen

860 000

749 000

715 000,—

83,14

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

860 000

749 000

715 000,—

83,14

200 000

133 000

75 457,58

37,73

2 1. ALCÍM
210

Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések,
működési költségek és szolgáltatások

2100

Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák
Nem differenciált előirányzatok

2101

Távközlési berendezések beszerzése, szervizelése és karbantartása
Nem differenciált előirányzatok

212

216

p.m.

p.m.

0,—

2 1 0. jogcímcsoport – Összesen

200 000

133 000

75 457,58

37,73

Nem differenciált előirányzatok

15 000

15 000

15 000,—

100,00

Nem differenciált előirányzatok

19 000

19 000

19 000,—

100,00

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

234 000

167 000

109 457,58

46,78

12 000

18 000

10 752,30

89,60

7 000

12 000

4 632,88

66,18

Bútorok

Járművek

2 3. ALCÍM
230

Igazgatási kiadások

2300

Irodaszerek, irodai eszközök és egyéb fogyóeszközök
Nem differenciált előirányzatok

2301

Levelek postaköltsége és szállítási díjak
Nem differenciált előirányzatok
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Jogcímcsoport
Jogcím

230

(folytatás)

2302

Távközlés

2303

2304

2305

231

232

2016. évi
előirányzatok

Megnevezés

2015. évi
előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

Nem differenciált előirányzatok

6 000

7 000

4 524,01

75,40

Nem differenciált előirányzatok

500

500

30,70

6,14

Nem differenciált előirányzatok

3 500

4 000

2 851,80

81,48

Nem differenciált előirányzatok

5 000

15 000

0,—

0

2 3 0. jogcímcsoport – Összesen

34 000

56 500

22 791,69

67,03

Nem differenciált előirányzatok

315 000

445 000

389 500,—

123,65

Nem differenciált előirányzatok

95 000

95 000

49 845,11

52,47

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

444 000

596 500

462 136,80

104,08

2. cím – Összesen

1 538 000

1 512 500

1 286 594,38

83,65

Pénzügyi költségek

Egyéb költségek

Jogi költségek és kártérítés

Fordítás és tolmácsolás

Tevékenységek támogatása
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ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

200

Épületek

2000

Bérleti díjak
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

860 000

2014. évi teljesítés

749 000

715 000,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az Európai Parlament által a strasbourgi és brüsszeli épületekben az ombudsman rendelkezésére
bocsátott helyiségekért fizetett átalányösszeg fedezésére szolgál. Az összeg fedezi a biztosítás, a víz, az elektromos áram,
a fűtés, a takarítás, a fenntartás, a biztonsági szolgálat és a felügyelet költségeit, valamint az egyéb, ingatlannal
kapcsolatos költségeket, beleértve a szóban forgó helyiségek átalakítását, javítását és felújítását is.
Jogalap
Az ombudsman és az Európai Parlament között létrejött igazgatási megállapodás.

2 1. ALCÍM — ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLÉS, KARBANTARTÁS

Megjegyzések
A közbeszerzéssel kapcsolatban az intézmény konzultál a többi intézménnyel az általuk kapott szerződéses feltételekről.

210

Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások

2100

Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

200 000

2014. évi teljesítés

133 000

Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— berendezések vásárlása, bérlése és karbantartása, valamint szoftverek fejlesztése,
— az adatfeldolgozó rendszerek működtetéséhez és karbantartásához kapcsolódó segítségnyújtás,

75 457,58
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210

(folytatás)

2100

(folytatás)
— a harmadik félre bízott adatfeldolgozó tevékenység vagy az adatfeldolgozáshoz kapcsolódó egyéb költségek,
— távközlési berendezések vásárlása, bérlése, állagmegőrzése és karbantartása, valamint más, távközléssel kapcsolatos
kiadások (átviteli hálózatok, telefonközpontok, telefon- és hasonló készülékek, távmásolók, telexgépek, felszerelési
költségek stb.).
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 1 000 EUR.

2101

Távközlési berendezések beszerzése, szervizelése és karbantartása
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a távközlési berendezések bérléséhez, karbantartásához és fenntartásához kapcsolódó költségek,
valamint a távközléssel kapcsolatos egyéb költségek (adatátviteli hálózatok, telefonközpontok, telefonok és hasonló
berendezések, faxok, telexek, beszerelési költségek stb.) fedezésére szolgál.

212

Bútorok
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

15 000

2014. évi teljesítés

15 000

15 000,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a berendezési tárgyak vásárlása, bérlése, karbantartása és javítása költségeinek fedezésére szolgál,
beleértve az ergonomikus bútorok beszerzését, az elhasznált vagy törött bútorok, illetve irodai gépek cseréjét.

216

Járművek
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

19 000

2014. évi teljesítés

19 000

19 000,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a járművek (szolgálati gépjárművek) beszerzésének, karbantartásának, használatának és javításának,
valamint a gépkocsik, taxik, távolsági autóbuszok és teherautók járművezetővel vagy anélkül történő bérlésének
fedezésére szolgál, beleértve a szükséges biztosítási fedezetet és az esetleges bírságok kifizetését.
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230

Igazgatási kiadások
Megjegyzések
A közbeszerzéssel kapcsolatban az intézmény konzultál a többi intézménnyel az általuk kapott szerződéses feltételekről.

2300

Irodaszerek, irodai eszközök és egyéb fogyóeszközök
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

12 000

2014. évi teljesítés

18 000

10 752,30

Megjegyzések
Ez az előirányzat a papír, borítékok, irodai eszközök, a nyomda és a sokszorosítóüzem készletei stb. beszerzésének
fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 1 000 EUR.
2301

Levelek postaköltsége és szállítási díjak
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

7 000

2014. évi teljesítés

12 000

4 632,88

Megjegyzések
Ez az előirányzat a postaköltségek, valamint a postaszolgálat, illetve a magántulajdonban lévő szállítócégek által történő
feldolgozás és szállítás díjának fedezésére szolgál.
2302

Távközlés
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

6 000

2014. évi teljesítés

7 000

4 524,01

Megjegyzések
Ez az előirányzat a vezetékes és rádiókommunikáció (vezetékes és mobiltelefonok, valamint televízió) előfizetésének és
díjának, valamint az adatátviteli hálózatokkal és telematikai szolgáltatásokkal kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.
2303

Pénzügyi költségek
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

500

2014. évi teljesítés

500

30,70

Megjegyzések
Ez az előirányzat a bankköltségek (jutalék, ázsió és egyéb költségek) és egyéb pénzügyi költségek fedezésére szolgál,
beleértve az épületek finanszírozásának járulékos költségeit.
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230

(folytatás)

2303

(folytatás)
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 10 000 EUR.

2304

Egyéb költségek
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

3 500

2014. évi teljesítés

4 000

2 851,80

Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— más jogcímben külön meg nem határozott biztosítás,
— egyéb működési költségek, mint például a vasúti és légi menetrendek beszerzése, használt berendezések értékesítéséről szóló közlemények közzététele újságokban stb.,
— előlegszámlák Brüsszelben és Strasbourgban.
2305

Jogi költségek és kártérítés
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

5 000

2014. évi teljesítés

15 000

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— az európai ombudsmannak az uniós, illetve nemzeti bíróságok előtti megjelenésével kapcsolatos minden esetleges
költsége, jogi szolgáltatások igénybevétele, jogi célú tárgyak és szakirodalom beszerzése, valamint minden egyéb, a
jogi szolgálatot érintő – peres vagy pert megelőző – jogi jellegű költség,
— a kártérítésekkel, a kamatokkal, valamint a költségvetési rendelet 11. cikkének (3) bekezdésében foglalt esetleges
adósságokkal kapcsolatos kiadások,
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 1 000 EUR.

231

Fordítás és tolmácsolás
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

315 000

2014. évi teljesítés

445 000

389 500,—
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EURÓPAI OMBUDSMAN

2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK (folytatás)

231

(folytatás)
Megjegyzések
Ez az előirányzat a kiegészítő szolgáltatások, elsősorban az éves beszámoló és egyéb dokumentumok fordítása és
gépelése, a szerződéses és alkalmi tolmácsok alkalmazása és egyéb járulékos költségek fedezésére szolgál, beleértve a
jegyekkel és foglalásokkal kapcsolatos járulékos költségeket is.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

232

Tevékenységek támogatása
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

95 000

2014. évi teljesítés

95 000

49 845,11

Megjegyzések
Ez az előirányzat az Európai Parlamentnek fizetendő általános igazgatási költségek fedezésére szolgál az olyan
szolgáltatások során felhasznált munkaórák költségeinek tekintetében, mint például a könyvvizsgálat, belső ellenőrzés,
egészségügyi szolgálat stb.
Fedezi továbbá az olyan különböző intézményközi szolgáltatások költséget, amelyeknek fedezete más költségvetési cím
alapján nem biztosított.
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3. CÍM
AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL BETÖLTÖTT KÜLÖNLEGES FUNKCIÓK GYAKORLÁSA SORÁN FELMERÜLŐ
KÖLTSÉGEK
3 0. ALCÍM — ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK
3 2. ALCÍM — SZAKÉRTELEM ÉS TÁJÉKOZTATÁS: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, GYÁRTÁS ÉS TERJESZTÉS
3 3. ALCÍM — TANULMÁNYOK ÉS EGYÉB TÁMOGATÁSOK
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi
előirányzatok

Megnevezés

2015. évi
előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

3 0. ALCÍM
300

Kiküldetési költségek
Nem differenciált előirányzatok

302

303

304

157 000

157 000

145 000,—

92,36

Nem differenciált előirányzatok

7 000

10 000

1 664,30

23,78

Nem differenciált előirányzatok

47 000

36 000

24 650,91

52,45

Nem differenciált előirányzatok

27 000

35 000

25 889,80

95,89

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

238 000

238 000

197 205,01

82,86

Nem differenciált előirányzatok

8 000

10 000

4 999,61

62,50

Nem differenciált előirányzatok

15 000

15 000

15 000,—

100,00

3 2 0. jogcímcsoport – Összesen

23 000

25 000

19 999,61

86,95

Nem differenciált előirányzatok

219 000

310 000

189 150,63

86,37

3 2 1. jogcímcsoport – Összesen

219 000

310 000

189 150,63

86,37

3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

242 000

335 000

209 150,24

86,43

Nem differenciált előirányzatok

17 800

2 800

2 700,—

15,17

Fogadási és reprezentációs költségek

Általános ülések

Belső ülések

3 2. ALCÍM
320

Információk és szakismeretek beszerzése

3200

Dokumentációs és könyvtári költségek

3201

Az archív állomány költségei

321

Gyártás és terjesztés

3210

Kommunikáció és publikációk

3 3. ALCÍM
330

Tanulmányok és támogatások

3300

Tanulmányok

2016.2.24.
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3 3. ALCÍM — TANULMÁNYOK ÉS EGYÉB TÁMOGATÁSOK (folytatás)
3 4. ALCÍM — AZ OMBUDSMAN HATÁSKÖRÉVEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

330

(folytatás)

3301

Kapcsolattartás a nemzeti/regionális ombudsmanokkal és
hasonló szervekkel, valamint az Ombudsmanok Európai
Hálózata tevékenységének támogatása
Nem differenciált előirányzatok

2016. évi
előirányzatok

2015. évi
előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

22 620,10

3 3 0. jogcímcsoport – Összesen

17 800

2 800

25 320,10

142,25

3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

17 800

2 800

25 320,10

142,25

Nem differenciált előirányzatok

1 500

1 500

2 100,—

140,00

3 4 0. jogcímcsoport – Összesen

1 500

1 500

2 100,—

140,00

3 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 500

1 500

2 100,—

140,00

3. cím – Összesen

499 300

577 300

433 775,35

86,88

3 4. ALCÍM
340

Az ombudsman hatáskörével kapcsolatos költségek

3400

Egyéb költségek

L 48/2176
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3. CÍM
AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL BETÖLTÖTT KÜLÖNLEGES FUNKCIÓK GYAKORLÁSA SORÁN FELMERÜLŐ
KÖLTSÉGEK

3 0. ALCÍM — ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

300

Kiküldetési költségek
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

157 000

2014. évi teljesítés

157 000

145 000,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a tisztviselők és egyéb alkalmazottak útiköltségei, a kiküldetési napidíjak, valamint a kiküldetés során
felmerülő járulékos költségek és rendkívüli kiadások fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 71. cikke, valamint VII. melléklete 11., 12.
és 13. cikke.

302

Fogadási és reprezentációs költségek
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

7 000

2014. évi teljesítés

10 000

1 664,30

Megjegyzések
Ez az előirányzat az intézmény fogadási és reprezentációs költségekkel, valamint az ombudsman által kínált reprezentációs cikkek beszerzésével kapcsolatos költségeinek a fedezésére szolgál.

303

Általános ülések
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

47 000

2014. évi teljesítés

36 000

24 650,91

Megjegyzések
Ez az előirányzat a bizottságokban, munkacsoportokban vagy munkaüléseken részt vevő szakértők és egyéb személyek
útiköltsége, tartózkodási költsége és előre nem látható kiadásai, valamint egyéb kapcsolódó költségek (terembérlet,
tolmácsolási igények stb.) fedezésére szolgál.
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3 0. ALCÍM — ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK (folytatás)

304

Belső ülések
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

27 000

2014. évi teljesítés

35 000

25 889,80

Megjegyzések
Ez az előirányzat az intézmény által tartott belső ülések megszervezésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 2. ALCÍM — SZAKÉRTELEM ÉS TÁJÉKOZTATÁS: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, GYÁRTÁS ÉS TERJESZTÉS

320

Információk és szakismeretek beszerzése

3200

Dokumentációs és könyvtári költségek
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

8 000

2014. évi teljesítés

10 000

4 999,61

Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— az általános referenciaművek részlegének bővítése és frissítése, valamint a könyvtári állomány naprakészen tartása,
— újságok és folyóiratok előfizetése, hírügynökségi előfizetések és azok közzététele, valamint online szolgáltatások,
beleértve a fentiek sokszorosításának és írásban és/vagy elektronikus formátumban való terjesztésének szerzői
jogdíját,
— a folyóiratok tartalmának összefoglalásával és elemzésével kapcsolatos előfizetések vagy szolgáltatási szerződések
vagy az e folyóiratokból származó cikkek optikai adathordozókon való tárolása,
— külső dokumentációs és statisztikai adatbázisok felhasználása (kivéve a számítógépes hardvert és a távközlési
díjakat),
— speciális könyvtári, dokumentációs és adathordozó anyagok beszerzése vagy bérlése, beleértve az elektromos,
elektronikus és számítógépes berendezéseket és/vagy kutatási rendszereket, valamint külső szolgáltatások igénybevétele ezen berendezések és rendszerek beszerzése, fejlesztése, telepítése, használata és karbantartása céljából,
— a könyvtár tevékenységével összefüggő, elsősorban az ügyfelekkel történő kapcsolattartás (felmérések, elemzések)
során felmerülő kiadások, a minőségbiztosítási rendszerek stb. költségei,
— könyvkötő és állagmegóvó berendezések és munkák a könyvtár, a dokumentáció és az adathordozói könyvtár
számára,
— szótárak, lexikonok és egyéb művek beszerzése az ombudsman szolgálatai számára.
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3 2. ALCÍM — SZAKÉRTELEM ÉS TÁJÉKOZTATÁS: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, GYÁRTÁS ÉS TERJESZTÉS (folytatás)

320

(folytatás)

3201

Az archív állomány költségei
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

15 000

2014. évi teljesítés

15 000

15 000,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— az archiválási műveletekkel kapcsolatban igénybe vett külső szolgáltatások költségei, beleértve a kiválogatást, a
raktárakban történő aktákba rendezést és átrendezést, az archiválási szolgáltatások költségét, valamint az archív
állomány helyettesítő adathordozókon történő beszerzését és használatát (mikrofilmek, lemezek, kazetták stb.),
továbbá a speciális (elektronikus, informatikai és elektromos) berendezések beszerzésével, bérlésével és fenntartásával, illetve a bármilyen jellegű segédanyag (tájékoztató füzetek, CD-ROM-ok stb.) formájában történő
megjelentetéssel kapcsolatos költségek,
— az ombudsman által hivatala gyakorlása során összegyűjtött és jogi adományok vagy hagyaték formájában az
Európai Parlamentnek, az Európai Unió Levéltárának (HAEU), illetve egy egyesületnek vagy alapítványnak az európai
ombudsman által megállapított szabályokkal összhangban átadott iratok feldolgozási költségei.
Jogalap
Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i
1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.) és az ombudsman hivatala által
elfogadott végrehajtási intézkedések.
321

Gyártás és terjesztés

3210

Kommunikáció és publikációk
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

219 000

2014. évi teljesítés

310 000

189 150,63

Megjegyzések
Ez az előirányzat a közzétételi és információs költségek fedezésére szolgál és különösen:
— a nyomtatás és az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzététel költségei,
— a hivatalos nyelveken megjelenő különböző kiadványok (éves beszámoló stb.) nyomtatási és közzétételi költségei,
— az ombudsmanra vonatkozó információk terjesztését (tájékoztatás és az ombudsman létezésének tudatosítása a
közvéleményben) célzó nyomtatott anyag (hagyományos vagy elektronikus úton),
— az intézmény információs politikájához kapcsolódó egyéb költségek (szimpóziumok, szemináriumok, nyilvános
eseményeken való részvétel stb.).
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 1 000 EUR.
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3 3. ALCÍM — TANULMÁNYOK ÉS EGYÉB TÁMOGATÁSOK

330

Tanulmányok és támogatások

3300

Tanulmányok
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

17 800

2014. évi teljesítés

2 800

2 700,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az okleveles szakértőkre és kutatóintézetekre bízott kutatások és/vagy felmérések finanszírozására,
valamint a tanulmányok kiadásához kapcsolódó költségek és egyéb járulékos költségek fedezésére szolgál.
3301

Kapcsolattartás a nemzeti/regionális ombudsmanokkal és hasonló szervekkel, valamint az Ombudsmanok Európai
Hálózata tevékenységének támogatása
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

22 620,10

Megjegyzések
Ez az előirányzat az ombudsman és a nemzeti vagy regionális ombudsmanok, illetve a hasonló szervek közötti
kapcsolatok előremozdítását és együttműködés megerősítését célzó költségek fedezésére szolgál.
Fedezheti különösen az ombudsmanok európai hálózatának tevékenységével összefüggő (a 3 2 1 0. jogcímtől eltérő)
projektek pénzügyi támogatását.
Fedezheti továbbá az ombudsmanhoz látogató csoportokkal kapcsolatos költségeket is.

3 4. ALCÍM — AZ OMBUDSMAN HATÁSKÖRÉVEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

340

Az ombudsman hatáskörével kapcsolatos költségek

3400

Egyéb költségek
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 500

2014. évi teljesítés

1 500

2 100,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az ombudsman kötelezettségeinek sajátosságaiból fakadó költségek fedezésére szolgál, úgymint a
nemzeti ombudsmanokkal és a nemzetközi ombudsmanszervezetekkel való kapcsolattartás, valamint a nemzetközi
szervezetekhez való csatlakozás.
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10. CÍM
EGYÉB KÖLTSÉGEK
10 0. ALCÍM — ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK
10 1. ALCÍM — RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi
előirányzatok

2015. évi
előirányzatok

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

10 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

10. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

Megnevezés

10 0. ALCÍM
10 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

10 1. ALCÍM

MINDÖSSZESEN

10 658 951

10 346 105

2014. évi teljesítés

9 647 512,07

% 2014–2016

90,51
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10. CÍM
EGYÉB KÖLTSÉGEK

10 0. ALCÍM — ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Jogalap
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

10 1. ALCÍM — RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a pénzügyi év során hozott költségvetési döntésekből eredő költségek fedezésére szolgál (előre nem
látható költségek).
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SZEMÉLYZET
VIII. szakasz – Európai ombudsman

Tisztségcsoport és besorolási
fokozat

2015

2016
Állandó álláshelyek

AD 16

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

1

1

AD 15

2

2

AD 14

1

1

AD 13

4

4

Ideiglenes álláshelyek

1

AD 12

1

AD 11

1

1

1

1

AD 10

3

2

3

2

AD 9

3

1

3

AD 8

2

1

2

2

AD 7

5

1

3

1

AD 6

7

AD 5

2

1

2

1

30

9

30

8

AD összesen

8

AST 11
AST 10
AST 9
AST 8

2

2

AST 7

1

AST 6

5

AST 5

2

3

5

3

AST 4

3

3

3

3

AST 3

4

1

4

1

1

1

1

AST összesen

1

2

AST 2
AST 1

1

1

1
16

10

17

11

19

47

19

AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3

1

AST/SC 2
AST/SC 1
AST/SC összesen

1

Mindösszesen

47

Személyzet összesen

66

66
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IX. SZAKASZ
EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

L 48/2183
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EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

BEVÉTELEK
Az Európai Uniónak az európai adatvédelmi biztos kiadásaihoz való hozzájárulása a
2016-es pénzügyi évre vonatkozóan
Összeg

Megnevezés

Kiadások

9 288 043

Saját források

– 972 000

Esedékes hozzájárulások

8 316 043

2016.2.24.
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EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

SAJÁT FORRÁSOK
4. CÍM
KÜLÖNBÖZŐ UNIÓS ADÓK, LEVONÁSOK ÉS JÁRULÉKOK
4 0. ALCÍM — A DÍJAZÁSOKAT ÉRINTŐ LEVONÁSOK
4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

495 000

497 000

383 011,20

% 2014–2016

4 0. ALCÍM
400

Az intézmény tagjai, a tisztviselők és egyéb alkalmazottak
bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek

403

Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb aktív állományban
foglalkoztatott alkalmazottak béréből levont átmeneti hozzájárulásokból származó bevételek

404

Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb aktív állományban
foglalkoztatott alkalmazottak bérét terhelő különös adóból és
szolidaritási adóból származó bevételek
4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

77,38

0,13

83 000

81 000

72 176,49

86,96

578 000

578 000

455 187,82

78,75

394 000

381 000

325 035,78

82,50

4 1. ALCÍM
410

A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

411

A nyugdíjjogosultság személyzet által történő átvitele, illetve
megváltása

p.m.

p.m.

0,—

4 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

394 000

381 000

325 035,78

82,50

4. cím – Összesen

972 000

959 000

780 223,60

80,27
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EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

4. CÍM
KÜLÖNBÖZŐ UNIÓS ADÓK, LEVONÁSOK ÉS JÁRULÉKOK

4 0. ALCÍM — A DÍJAZÁSOKAT ÉRINTŐ LEVONÁSOK

400

Az intézmény tagjai, a tisztviselők és egyéb alkalmazottak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek

2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

495 000

2014. évi költségvetési év

497 000

383 011,20

Jogalap

Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv és különösen annak 12. cikke.

A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a
Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke
elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi
rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.).

Az Európai Közösségeket illető adó alkalmazása feltételeinek és eljárásának megállapításáról szóló, 1968. február 29-i
260/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 56., 1968.3.4., 8. o.).

Az európai adatvédelmi biztos feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről szóló, 2002.
július 1-jei 1247/2002/EK európai parlamenti, tanácsi és bizottsági határozat (HL L 183., 2002.7.12., 1. o.).

403

Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottak béréből levont átmeneti
hozzájárulásokból származó bevételek

2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,13

Jogalap

Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv és különösen annak 12. cikke.

A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a
Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke
elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi
rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.).
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EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

4 0. ALCÍM — A DÍJAZÁSOKAT ÉRINTŐ LEVONÁSOK (folytatás)

403

(folytatás)

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen a 2003. december 15-ig hatályban lévő
változat 66a. cikke.
Az európai adatvédelmi biztos feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről szóló, 2002.
július 1-jei 1247/2002/EK európai parlamenti, tanácsi és bizottsági határozat (HL L 183., 2002.7.12., 1. o.).

404

Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottak bérét terhelő különös
adóból és szolidaritási adóból származó bevételek
2015. évi költségvetési év

2016. évi költségvetési év

83 000

2014. évi költségvetési év

81 000

72 176,49

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 66a. cikke.

4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK

410

A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

394 000

2014. évi költségvetési év

381 000

325 035,78

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 83. cikke (2) bekezdése.

411

A nyugdíjjogosultság személyzet által történő átvitele, illetve megváltása
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 4. cikke, 11. cikkének (2) és (3) bekezdése,
valamint VIII. mellékletének 48. cikke.
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EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

9. CÍM
EGYÉB BEVÉTELEK
9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

0,—

9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

Megnevezés

2014. évi költségvetési év

% 2014–2016

9 0. ALCÍM
900

Egyéb bevételek

MINDÖSSZESEN

972 000

959 000

780 223,60

80,27

2016.2.24.
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L 48/2189
EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

9. CÍM
EGYÉB BEVÉTELEK

9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK

900

Egyéb bevételek
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

Megjegyzések
Ez az előirányzat az egyéb bevételek feltüntetésére szolgál.

2014. évi költségvetési év

0,—
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EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

KIADÁSOK
Az előirányzatok (2016 és 2015) és az egyenleg (2014) általános összegzése

Cím
Alcím

2016. évi előirányzatok

Megnevezés

1

AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ
SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

10

AZ INTÉZMÉNY TAGJAI

11

AKTÍV ÁLLOMÁNY
1. cím – Összesen

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI
KIADÁSOK

20

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI
KIADÁSOK
2. cím – Összesen

3

EURÓPAI ADATVÉDELMI TESTÜLET

30

A TESTÜLET MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

889 066

998 083

815 564,57

5 200 046

4 981 725

4 625 724,03

6 089 112

5 979 808

5 441 288,60

2 445 750

2 314 436

2 321 000,—

2 445 750

2 314 436

2 321 000,—

753 181

511 173

0,—

753 181

511 173

0,—

3. cím – Összesen

10

EGYÉB KIADÁSOK

10 0

ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK

p.m.

p.m.

0,—

10 1

RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

10. cím – Összesen

MINDÖSSZESEN

9 288 043

8 805 417

7 762 288,60

2016.2.24.
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EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

1. CÍM
AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
1 0. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY TAGJAI
1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNY
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi
előirányzatok

Megnevezés

2015. évi
előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

1 0. ALCÍM
100

A tagok bére, juttatásai és egyéb pótlékai

1000

Bérek és juttatások
Nem differenciált előirányzatok

1001

Nem differenciált előirányzatok
1002

Átmeneti juttatások

1003

Nyugdíjak

Nem differenciált előirányzatok

1004

627 689

588 087,43

p.m.

163 732

—

91,75

296 000

130 000,—

0,—

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

38 083,14

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

0,—

0

Előzetes előirányzat

1 0 0. jogcímcsoport – Összesen

804 672

923 689

756 170,57

93,97

25 000

15 000

0,—

0

Nem differenciált előirányzatok

59 394

59 394

59 394,—

100,00

1 0 1. jogcímcsoport – Összesen

84 394

74 394

59 394,—

70,38

1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

889 066

998 083

815 564,57

91,73

4 328 815

4 105 808

3 507 731,96

81,03

50 000

50 000

10 000,—

20,00

101

Az intézmény tagjaival kapcsolatos egyéb kiadások

1010

Szakmai továbbképzés
Nem differenciált előirányzatok

1011

640 940

Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével
összefüggő pótlékok

Kiküldetési és útiköltségek, valamint egyéb járulékos kiadások

1 1. ALCÍM
110

A tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak bére, juttatásai és
egyéb pótlékai

1100

Bérek és juttatások
Nem differenciált előirányzatok

1101

Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével, valamint
az áthelyezéssel összefüggő pótlékok
Nem differenciált előirányzatok

1102

1103

Fizetett túlóra
Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

0,—

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

—

0,—

Rendkívüli segélyek

L 48/2192
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EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNY (folytatás)
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi
előirányzatok

2015. évi
előirányzatok

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

0,—

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

—

0,—

Megnevezés

110

(folytatás)

1104

A szolgálati jogviszony idő előtti megszüntetésével összefüggő
juttatások és különböző hozzájárulások

1105

1 1 0. jogcímcsoport – Összesen

4 378 815

4 155 808

3 517 731,96

80,34

Nem differenciált előirányzatok

272 070

251 756

727 183,02

267,28

179 428

179 428

99 428,—

55,41

Nem differenciált előirányzatok

51 202

51 202

2 703,80

5,28

1 1 1. jogcímcsoport – Összesen

502 700

482 386

829 314,82

164,97

Nem differenciált előirányzatok

132 398

157 398

112 686,—

85,11

Nem differenciált előirányzatok

6 789

6 789

14 211,—

209,32

Nem differenciált előirányzatok

78 500

78 500

78 500,—

100,00

Egyéb személyzet

1110

Szerződéses alkalmazottak

1111

Gyakornoki költségek és személyzetcserével összefüggő
költségek
Nem differenciált előirányzatok
Egyéb szolgáltatások és szerződéses alapon végzendő munkák

112

A személyi állománnyal kapcsolatos egyéb kiadások

1120

Kiküldetési költségek, utazási költségek és egyéb járulékos
költségek

1121

1122

1123

Munkaerő-felvételi költségek

Szakmai továbbképzés

Szociális ellátás
Nem differenciált előirányzatok

1124

p.m.

0,—

14 844

14 844

7 422,—

50,00

80 000

80 000

60 000,—

75,00

Nem differenciált előirányzatok

6 000

6 000

5 858,25

97,64

1 1 2. jogcímcsoport – Összesen

318 531

343 531

278 677,25

87,49

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

5 200 046

4 981 725

4 625 724,03

88,96

1. cím – Összesen

6 089 112

5 979 808

5 441 288,60

89,36

Uniós bölcsődék, óvodák és egyéb, iskolaidő utáni gyermekmegőrző központok
Nem differenciált előirányzatok

1126

p.m.

Orvosi szolgálat
Nem differenciált előirányzatok

1125

% 2014–2016

Előzetes előirányzat

111

1112

2014. évi teljesítés

A személyzet tagjai közötti kapcsolatok és egyéb szociális
kiadások
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EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

1. CÍM
AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 0. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY TAGJAI

100

A tagok bére, juttatásai és egyéb pótlékai

1000

Bérek és juttatások
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

640 940

2014. évi teljesítés

627 689

588 087,43

Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— a tagok illetményének és juttatásainak finanszírozása, valamint a bérekre és a járandóságnak a foglalkoztatás helyétől
különböző országba átutalt részére alkalmazandó korrekciós együttható kihatásai,
— az intézmény által a baleset- és foglalkozási megbetegedésekre vonatkozó biztosításra fizetett munkáltatói járulék
(0,87 %),
— az intézmény hozzájárulása (3,4 %) a betegségbiztosításhoz,
— szülési támogatás,
— halál esetén fizetendő juttatások.
Jogalap
A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a
Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke
elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi
rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.).
Az európai adatvédelmi biztos feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről szóló, 2002.
július 1-jei 1247/2002/EK európai parlamenti, tanácsi és bizottsági határozat (HL L 183., 2002.7.12., 1. o.).
1001

Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével összefüggő pótlékok
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

—

2014. évi teljesítés

130 000,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az intézmény tagjainak (és családtagjaiknak) a szolgálati jogviszony megkezdésekor és megszűnésekor
járó utazási költségek, a szolgálati jogviszony megkezdésekor és megszűnésekor járó letelepedési és hazatelepülési
támogatások, valamint a szolgálati jogviszony megkezdésekor és megszűnésekor járó költözési költségek fedezésére
szolgál.
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EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

1 0. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY TAGJAI (folytatás)

100

(folytatás)

1001

(folytatás)
Jogalap
A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a
Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke
elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi
rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.) és különösen annak 5. cikke.

1002

Átmeneti juttatások
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

163 732

2014. évi teljesítés

296 000

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az átmeneti juttatások, a családi támogatások és az intézmény korábbi tagjainak lakóhelye szerinti
ország vonatkozásában alkalmazandó korrekciós együttható fedezésére szolgál.
Jogalap
A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a
Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke
elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi
rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.) és különösen annak 7. cikke.
1003

Nyugdíjak
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

38 083,14

Megjegyzések
Ez az előirányzat az intézmény tagjainak öregségi nyugdíja és a lakóhelyük szerinti ország vonatkozásában alkalmazandó korrekciós együttható, valamint a túlélő házastársak és árvák nyugdíja és a lakóhelyük szerinti ország
vonatkozásában korrekciós együttható fedezésére szolgál.
Jogalap
A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a
Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke
elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi
rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.) és különösen annak 8., 9., 15. és 18. cikke.
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100

(folytatás)

1004

Előzetes előirányzat
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a pénzügyi év során a Tanács által végrehajtott esetleges bér- és nyugdíjkorrekciók hatásaként
felmerülő kiadások fedezésére szolgál.
Ez az előirányzat kizárólag előzetes jellegű, és csak a megfelelő címsorokhoz való átcsoportosítás után használható fel a
költségvetési rendeletnek megfelelően.

Jogalap
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

101

Az intézmény tagjaival kapcsolatos egyéb kiadások

1010

Szakmai továbbképzés
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

25 000

2014. évi teljesítés

15 000

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a nyelvtanfolyamok, szemináriumok és szakmai képzések költségeinek fedezésére szolgál.
1011

Kiküldetési és útiköltségek, valamint egyéb járulékos kiadások
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

59 394

2014. évi teljesítés

59 394

59 394,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a kiküldetések során járó utazási költségek és napidíjak, valamint a kiküldetések során felmerülő
többlet- vagy különleges kiadások fedezésére szolgál.
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101

(folytatás)

1011

(folytatás)
Jogalap
A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a
Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke
elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi
rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.) és különösen annak 6. cikke.

1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNY

110

A tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak bére, juttatásai és egyéb pótlékai

1100

Bérek és juttatások
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

4 328 815

2014. évi teljesítés

4 105 808

3 507 731,96

Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak alapilletménye,
— a családi támogatások, ideértve a családfői támogatást, az eltartott gyermek után nyújtott támogatást és az
iskoláztatási támogatást is,
— a külföldi munkavégzéshez és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások,
— az intézmény által betegségbiztosításra, valamint baleset- és foglalkozási megbetegedésekre vonatkozó biztosításra
fizetett munkáltatói járulék,
— a Munkanélküli Különalapba fizetett intézményi hozzájárulás,
— az ideiglenes alkalmazottak számára a származási országukban való nyugdíjjogosultság létrehozását vagy fenntartását lehetővé tevő intézményi befizetések,
— a bérekre és a járandóságnak a foglalkoztatás helyétől különböző országba átutalt részére alkalmazandó korrekciós
együttható kihatásai,
— szülési támogatás,
— a foglalkoztatás helyéről a származási országba való utazás átalányköltsége,
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1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNY (folytatás)

110

(folytatás)

1100

(folytatás)
— lakásbérleti és közlekedési támogatások, reprezentációs átalányjuttatások,
— utazási átalányjuttatások,
— a számvitelért felelős tisztviselőket és az előlegelszámoló tisztviselőket megillető különleges juttatás.

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó
alkalmazási feltételek.
1101

Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével, valamint az áthelyezéssel összefüggő pótlékok
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

50 000

2014. évi teljesítés

50 000

10 000,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak (és családtagjaiknak) a szolgálati jogviszony
megkezdésével és megszűnésével, illetve földrajzi áthelyezésükkel kapcsolatos utazási költségei (20. és 71. cikk,
valamint a VII. melléklet 7. cikke), a letelepedési, hazatelepülési és áthelyezési juttatás (VII. melléklet 5. és 6. cikke), a
költözési költségek (20. és 71. cikk, valamint a VII. melléklet 9. cikke), továbbá az olyan alkalmazottaknak járó
ideiglenes napidíjak fedezésére szolgál, akik szolgálati jogviszonyuk megkezdését követően igazoltan lakhelyváltoztatásra kényszerültek (20. és 71. cikk, valamint a VII. melléklet 10. cikke).

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
1102

Fizetett túlóra
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

Megjegyzések
Ez az előirányzat a túlóradíjaknak a fent említett rendelkezésekben foglalt feltételek melletti kifizetésére szolgál.

0,—
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110

(folytatás)

1102

(folytatás)
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 56. cikke és VI. melléklete.

1103

Rendkívüli segélyek
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

—

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a különösen nehéz helyzetbe került tisztviselők és egyéb alkalmazottak érdekében tett intézkedések
költségeinek fedezésére szolgál.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 76. cikke.
1104

A szolgálati jogviszony idő előtti megszüntetésével összefüggő juttatások és különböző hozzájárulások
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— a nem aktív státusba helyezett vagy a szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak fizetendő juttatások,
— a fenti juttatásokban részesülők betegségbiztosítására fizetett munkáltatói járulék,
— a fenti juttatásokra alkalmazandó korrekciós együttható kihatásai, valamint a pénzügyi év folyamán a Tanács által
jóváhagyott esetleges illetménykorrekciók hatásaként felmerülő kiadások.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 41., 50., 64., 65. és 72. cikke, valamint IV.
melléklete.
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110

(folytatás)

1105

Előzetes előirányzat
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

—

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a pénzügyi év során a Tanács által végrehajtott esetleges illetmény- és juttatáskiigazítások hatásaként
felmerülő kiadások fedezésére szolgál.
Ez az előirányzat kizárólag előzetes jellegű, és csak a megfelelő címsorokhoz való átcsoportosítás után használható fel a
költségvetési rendeletnek megfelelően.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 65. és 65a. cikke, valamint XI. melléklete.
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

111

Egyéb személyzet

1110

Szerződéses alkalmazottak
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

272 070

2014. évi teljesítés

251 756

727 183,02

Megjegyzések
Ez az előirányzat a szerződéses alkalmazottak foglalkoztatásával kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.
Jogalap
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
1111

Gyakornoki költségek és személyzetcserével összefüggő költségek
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

179 428

2014. évi teljesítés

179 428

99 428,—
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111

(folytatás)

1111

(folytatás)
Megjegyzések
Ez az előirányzat a gyakornokok számára biztosított juttatások, utazási és kiküldetési költségek, valamint a gyakornoki
időszak alatti baleset- és betegségbiztosítás fedezésére szolgál.
Ez az előirányzat ezen felül egyrészt az európai adatvédelmi biztos, másrészt a tagállamok és az Európai Gazdasági
Térségben (EGT) részt vevő EFTA-országok közszférája, valamint nemzetközi szervezetek közötti személyzetcserékhez
kapcsolódó kiadások fedezésére is szolgál.

1112

Egyéb szolgáltatások és szerződéses alapon végzendő munkák
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

51 202

2014. évi teljesítés

51 202

2 703,80

Megjegyzések
Ez az előirányzat azon szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál, amelyeket nem az intézményhez tartozó
személyek, köztük az ideiglenes alkalmazottak végeznek.
112

A személyi állománnyal kapcsolatos egyéb kiadások

1120

Kiküldetési költségek, utazási költségek és egyéb járulékos költségek
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

132 398

2014. évi teljesítés

157 398

112 686,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az utazási költségeknek, a kiküldetési napidíjak kifizetésének és a kiküldetés teljesítése során felmerülő
járulékos vagy rendkívüli költségeknek a fedezésére szolgál.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 71. cikke, valamint VII. mellékletének 11.,
12. és 13. cikke.
1121

Munkaerő-felvételi költségek
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

6 789

2014. évi teljesítés

6 789

14 211,—
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112

(folytatás)

1121

(folytatás)
Megjegyzések
Ez az előirányzat a 2002/621/EK határozat 3. cikkében említett versenyvizsgák szervezésével kapcsolatban felmerülő
kiadásoknak, valamint a felvételi elbeszélgetésen és orvosi vizsgálaton részt vevő jelöltek utazási és ellátási költségeinek
a fedezésére szolgál.
Ez az előirányzat az ideiglenes és a szerződéses alkalmazottak kiválasztására irányuló eljárás megszervezésével
kapcsolatos költségeket is fedezi.
A működési követelmények által kellően indokolt esetekben az Európai Személyzeti Felvételi Hivatallal folytatott
egyeztetést követően ez az előirányzat az európai adatvédelmi biztos által szervezett versenyvizsgákra is felhasználható.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27–31. és 33. cikke, valamint III.
melléklete.
Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók
Bizottsága és az európai ombudsman 2002. július 25-i 2002/620/EK határozata (HL L 197., 2002.7.26., 53. o.) az
Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának létrehozásáról.
Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság főtitkárainak, a Bíróság hivatalvezetőjének, a Számvevőszék, a Gazdasági
és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága főtitkárainak, továbbá az ombudsman képviselőjének 2002. július 25-i
2002/621/EK határozata az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának szervezeti felépítéséről és
működéséről (HL L 197., 2002.7.26., 56. o.).

1122

Szakmai továbbképzés
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

78 500

2014. évi teljesítés

78 500

78 500,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a külső és belső szakmai továbbképzések és átképzések költségeinek fedezésére szolgál, beleértve az
intézményközi alapon szervezett – külső és belső – nyelvoktatást is.
Ez az előirányzat fedezi továbbá az oktatási és technikai eszközökkel kapcsolatos költségeket is.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 24a. cikke.
1123

Szociális ellátás
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—
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112

(folytatás)

1123

(folytatás)
Megjegyzések
Ez az előirányzat a fogyatékkal élők támogatását célzó intézményközi politika részeként – a rendelkezésre álló
költségvetési források lehetőségein belül és a tartózkodási hely szerinti vagy a származási ország nemzeti joga által
biztosított jogosultságok kimerítését követően – a fogyatékosság miatt szükségesnek ítélt, kellően megalapozott nem
orvosi költségek visszatérítésére szolgál a fogyatékossággal élők (az aktív állományban lévő tisztviselők és ideiglenes
alkalmazottak, házastársaik, valamint az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata értelmében eltartottnak
minősülő gyermekeik) számára.

1124

Orvosi szolgálat
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

14 844

2014. évi teljesítés

14 844

7 422,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az arra jogosult tisztviselők és egyéb alkalmazottak éves orvosi vizsgálatával kapcsolatos kiadások
fedezésére szolgál, beleértve az e vizsgálatok során kért labor- és orvosi vizsgálatokat is.
1125

Uniós bölcsődék, óvodák és egyéb, iskolaidő utáni gyermekmegőrző központok
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

80 000

2014. évi teljesítés

80 000

60 000,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az európai adatvédelmi biztosnak az uniós bölcsődékkel, óvodákkal és egyéb, iskolaidő utáni
gyermekmegőrző központokkal kapcsolatos kiadásokhoz való hozzájárulásának fedezésére szolgál.
1126

A személyzet tagjai közötti kapcsolatok és egyéb szociális kiadások
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

6 000

2014. évi teljesítés

6 000

5 858,25

Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— a különböző nemzetiségű alkalmazottak közötti társadalmi kapcsolatok előmozdítását szolgáló kezdeményezések –
például alkalmazotti klubok, sportkörök, kulturális tevékenységek – ösztönzése és pénzügyi támogatása, valamint
egy (kulturális, szabadidős tevékenységekre stb. szolgáló) állandó szabadidőközpont költségeihez való hozzájárulás,
valamint
— a Személyzeti Bizottság által szervezett tevékenységek (kulturális és szabadidős tevékenységek, étkezések stb.)
költségeihez való hozzájárulás.
Ez az előirányzat fedezi annak a mobilitási tervnek a végrehajtását is, amelynek célja az, hogy a személyzet tagjait a
tömegközlekedési eszközök igénybevételére és a személygépkocsik használatának csökkentésére ösztönözze, és így
mérsékelje a szén-dioxid-kibocsátást.
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2. CÍM
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi
előirányzatok

Megnevezés

2015. évi
előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

2 0. ALCÍM
200

Az ingatlanok bérleti díja, rezsije és fenntartási költsége
Nem differenciált előirányzatok

922 000

885 000

885 000,—

95,99

Nem differenciált előirányzatok

367 500

367 500

370 000,—

100,68

Nem differenciált előirányzatok

15 000

15 000

15 000,—

100,00

Nem differenciált előirányzatok

110 250

110 250

105 000,—

95,24

775 000

707 686

680 000,—

87,74

112 000

112 000

127 000,—

113,39

Nem differenciált előirányzatok

144 000

117 000

139 000,—

96,53

2 0 1. jogcímcsoport – Összesen

1 523 750

1 429 436

1 436 000,—

94,24

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

2 445 750

2 314 436

2 321 000,—

94,90

2. cím – Összesen

2 445 750

2 314 436

2 321 000,—

94,90

201

Az intézmény működésével és tevékenységével összefüggő
kiadások

2010

Berendezések

2011

2012

Anyagköltség

Egyéb működési kiadások

2013

Fordítási és tolmácsolási költségek

2014

Közzétételi és tájékoztatási kiadások

Nem differenciált előirányzatok

Nem differenciált előirányzatok
2015

Az intézmény tevékenységével összefüggő kiadások

L 48/2204

HU

2016.2.24.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

2. CÍM
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

200

Az ingatlanok bérleti díja, rezsije és fenntartási költsége
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

922 000

2014. évi teljesítés

885 000

885 000,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat, átalány- vagy pro rata alapon, a bérleti díjak és a biztosítási, víz-, elektromosáram-, fűtés-, takarítási és
fenntartási, biztonsági és őrzési díjak és költségek, valamint az épületekhez kapcsolódó egyéb kiadások – beleértve a
kérdéses irodák átalakításával, javításával és felújításával járó egyéb kiadásokat – fedezésére szolgál.
Jogalap
Az európai adatvédelmi biztos és az irodákat biztosító más intézmény közötti igazgatási együttműködésről szóló
megállapodás.
201

Az intézmény működésével és tevékenységével összefüggő kiadások

2010

Berendezések
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

367 500

2014. évi teljesítés

367 500

370 000,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— berendezések (beszerzés és bérlés), üzemeltetési és fenntartási kiadások, informatikával összefüggő szolgáltatások,
ideértve az adatfeldolgozó rendszerek működtetéséhez és azok karbantartásához nyújtott segítséget és a szoftverfejlesztést is,
— a harmadik féllel végeztetett informatikai műveletek és az egyéb informatikai szolgáltatásokkal összefüggő kiadások,
ideértve a honlapfejlesztést és -karbantartást is,
— a távközlési berendezések beszerzésével, bérlésével, karbantartásával, fenntartásával járó, valamint a távközléssel
összefüggő egyéb kiadások, ideértve a telefonon, távirat, telex, valamint elektronikus adatátvitel útján történő
kommunikáció költségeit is,
— a műszaki (biztonsági és egyéb), valamint irodai berendezések és felszerelések (irodagépek, például fénymásoló,
számológép stb.) beszerzése, cseréje és karbantartása,
— bútorbeszerzés, -karbantartás és -csere,
— a helyiségek kialakításával és annak járulékos költségeivel összefüggő minden egyéb tétel.

2016.2.24.
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (folytatás)

201

(folytatás)

2011

Anyagköltség
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

15 000

2014. évi teljesítés

15 000

15 000,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— papír, boríték és irodaszer beszerzése,
— levelezési és postai költségek, a futárszolgálat útján történő kézbesítés költségei, csomagköltségek, valamint a
nagyközönség körében történő terjesztés költségei.
2012

Egyéb működési kiadások
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

110 250

2014. évi teljesítés

110 250

105 000,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— az európai adatvédelmi biztos nevében általános szolgáltatásokat – például szerződések, bérek és juttatások kezelése
– nyújtó intézménynek fizetendő általános „kezelési” költségek,
— egyéb felmerülő adminisztratív költségek (pénzügyi költségek, jogi költségek stb.).
2013

Fordítási és tolmácsolási költségek
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

775 000

2014. évi teljesítés

707 686

680 000,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat valamennyi fordítási és tolmácsolási költség, valamint az egyéb kapcsolódó költségek fedezésére
szolgál.
Jogalap
Az európai adatvédelmi biztos és a szolgáltatást biztosító intézmény közötti igazgatási együttműködésről szóló
megállapodás.

L 48/2206
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (folytatás)

201

(folytatás)

2014

Közzétételi és tájékoztatási kiadások
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

112 000

2014. évi teljesítés

112 000

127 000,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a közzétételi és tájékoztatással összefüggő kiadások, különösen az alábbiak fedezésére szolgál:
— az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététel nyomdaköltségei,
— a különböző kiadványok hivatalos nyelveken történő megjelenésének nyomda- és sokszorosítási költsége,
— az európai adatvédelmi biztosról szóló tájékoztató kiadványok költségei,
— bármely egyéb, az intézményi tájékoztatási politikával összefüggő költség (szimpóziumok, szemináriumok,
nyilvános rendezvényeken való részvétel stb.),
— az európai adatvédelmi biztos céljainak, tevékenységének és szerepének népszerűsítésével összefüggő, illetve ezekről
szóló tájékoztató kampányok költségei,
— az európai adatvédelmi biztoshoz látogató csoportok fogadásával összefüggő kiadások.
2015

Az intézmény tevékenységével összefüggő kiadások
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

144 000

2014. évi teljesítés

117 000

139 000,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— fogadási és reprezentációs költségek, valamint reprezentációs cikkek beszerzési költségei,
— ülések költségei,
— a tanulmánycsoportok vagy munkaülések résztvevőiként meghívott szakértők és más személyek meghívási,
ezenbelül utazási, ellátási és egyéb kapcsolódó költségei,
— képzett szakértőkkel vagy kutatóintézetekkel szerződéses alapon készíttetett tanulmányok és/vagy felmérések
finanszírozása,
— az európai adatvédelmi biztos könyvtárával kapcsolatos költségek, beleértve a könyv- és CD-ROM-beszerzéssel,
időszaki kiadványokra és hírügynökségi szolgáltatásokra való előfizetéssel összefüggő költségeket is, valamint egyéb
járulékos költségek.

2016.2.24.

HU

L 48/2207

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

3. CÍM
EURÓPAI ADATVÉDELMI TESTÜLET
3 0. ALCÍM — A TESTÜLET MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi
előirányzatok

2015. évi
előirányzatok

p.m.

p.m.

0,—

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

0,—

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

0,—

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

Megnevezés

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

3 0. ALCÍM
300

Az elnök bére, juttatásai és egyéb pótlékai

3000

Bérek és juttatások
Nem differenciált előirányzatok

3001

3002

3003

Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével
összefüggő pótlékok

Átmeneti juttatások

Nyugdíjak

301

A tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak bére, juttatásai és
egyéb pótlékai

3010

Bérek és juttatások
Nem differenciált előirányzatok

3011

302

Egyéb alkalmazottak

3020

Szerződéses alkalmazottak

0

25 000

25 000

0,—

0

p.m.

p.m.

0,—

3 0 1. jogcímcsoport – Összesen

383 000

124 493

0,—

0

Nem differenciált előirányzatok

76 800

45 579

0,—

0

p.m.

0,—

0

p.m.

0,—

Gyakornoki programok és alkalmazotti csereprogramok
költségei
Nem differenciált előirányzatok

3022

0,—

A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésével kapcsolatos
juttatások és különböző hozzájárulások
Nem differenciált előirányzatok

3021

99 493

Szolgálati jogviszony megkezdésével, megszűnésével, valamint
az áthelyezéssel összefüggő pótlékok
Nem differenciált előirányzatok

3012

358 000

140 000

Szerződéses módon elvégzendő szolgáltatások és munka
Nem differenciált előirányzatok
3 0 2. jogcímcsoport – Összesen

303

A Testület alkalmazottaival kapcsolatos egyéb kiadások

3030

Kiküldetési költségek, utazási költségek és egyéb járulékos
költségek
Nem differenciált előirányzatok

p.m.
216 800

45 579

0,—

0

15 000

15 000

0,—

0
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

3 0. ALCÍM — A TESTÜLET MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK (folytatás)
Jogcímcsoport
Jogcím

303

(folytatás)

3031

Munkaerő-felvételi költségek

3032

3033

3034

2016. évi
előirányzatok

Megnevezés

4 500

0,—

0

Nem differenciált előirányzatok

10 990

4 710

0,—

0

Nem differenciált előirányzatok

891

891

0,—

0

Nem differenciált előirányzatok

16 000

16 000

0,—

0

3 0 3. jogcímcsoport – Összesen

53 381

41 101

0,—

0

Továbbképzés

Egészségügyi szolgálat

Uniós bölcsőde, óvoda és napközi

3040

A Testület ülései
Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

100 000

300 000

0,—

0

Külsős szakértők útiköltségei
Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

Külső konzultáció és tanulmányok
Nem differenciált előirányzatok

3046

0,—

Információ-technológiai felszerelések és szolgáltatások
Nem differenciált előirányzatok

3045

p.m.

Közzétételi és tájékoztatási kiadások
Nem differenciált előirányzatok

3044

p.m.

Fordítási és tolmácsolási költségek
Nem differenciált előirányzatok

3043

% 2014–2016

10 500

A Testület működésével és tevékenységével kapcsolatos
kiadások

3042

2014. évi teljesítés

Nem differenciált előirányzatok

304

3041

2015. évi
előirányzatok

Kiadások az Európai Adatvédelmi Testület tevékenységeivel
kapcsolatban
Nem differenciált előirányzatok
3 0 4. jogcímcsoport – Összesen

100 000

300 000

0,—

0

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

753 181

511 173

0,—

0

3. cím – Összesen

753 181

511 173

0,—

0
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

3. CÍM
EURÓPAI ADATVÉDELMI TESTÜLET

3 0. ALCÍM — A TESTÜLET MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

300

Az elnök bére, juttatásai és egyéb pótlékai

3000

Bérek és juttatások
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— a tagok illetményének, juttatásainak és ellátásainak finanszírozása, valamint a bérekre és a járandóságnak a
foglalkoztatás helyétől különböző országba átutalt részére alkalmazandó korrekciós együtthatók kihatásai,
— az intézmények által a baleset- és foglalkozási megbetegedésekre vonatkozó biztosításra fizetett munkáltatói járulék
(0,87 %),
— az intézmény hozzájárulása (3,4 %) a betegségbiztosításhoz,
— szülési támogatás,
— halál esetén fizetendő juttatások.
Jogalap
A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a
Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke
elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi
rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.).
3001

Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével összefüggő pótlékok
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a tagoknak (és családtagjainak) a szolgálati jogviszony megkezdésekor és a Testületből való kilépéskor
járó utazási költségek, a tagoknak a szolgálati jogviszony megkezdésekor és a Testületből való kilépéskor járó
letelepedési és hazatelepülési támogatások, valamint a tagoknak a szolgálati jogviszony megkezdésekor és a Testületből
való kilépéskor járó költözési költségek fedezésére szolgál.
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

3 0. ALCÍM — A TESTÜLET MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK (folytatás)

300

(folytatás)

3001

(folytatás)
Jogalap
A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a
Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke
elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi
rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.) és különösen annak 5. cikke.

3002

Átmeneti juttatások
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az átmeneti juttatások, a családi támogatások és a Testület korábbi tagjainak lakóhelye szerinti ország
vonatkozásában alkalmazandó korrekciós együtthatók fedezésére szolgál.
Jogalap
A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a
Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke
elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi
rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.) és különösen annak 7. cikke.
3003

Nyugdíjak
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a Testület tagjainak öregségi nyugdíja és a lakóhelyük szerinti ország vonatkozásában alkalmazandó
korrekciós együttható, valamint a túlélő házastársak és árvák nyugdíja és a lakóhelyük szerinti ország vonatkozásában
alkalmazandó korrekciós együttható fedezésére szolgál.
Jogalap
A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a
Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke
elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi
rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.) és különösen annak 8., 9., 15. és 18. cikke.
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

3 0. ALCÍM — A TESTÜLET MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK (folytatás)

301

A tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak bére, juttatásai és egyéb pótlékai

3010

Bérek és juttatások
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

358 000

2014. évi teljesítés

99 493

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak alapilletménye,
— családi támogatások, beleértve a családfői támogatást, az eltartott gyermek után nyújtott támogatást és az
iskoláztatási támogatást,
— a külföldi munkavégzéshez és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások,
— az intézmény által betegségbiztosításra, valamint baleset- és foglalkozási megbetegedésekre vonatkozó biztosításra
fizetett munkáltatói járulék,
— a Munkanélküli Különalapba fizetett intézményi hozzájárulás,
— az ideiglenes alkalmazottak számára a származási országukban való nyugdíjjogosultság létrehozását vagy fenntartását lehetővé tevő intézményi befizetések,
— a bérekre és a járandóságnak a foglalkoztatás helyétől különböző országba átutalt részére alkalmazandó korrekciós
együtthatók kihatásai,
— szülési támogatás,
— a foglalkoztatás helyéről a származási országba való éves utazás átalányköltsége,
— lakásbérleti és közlekedési támogatások, reprezentációs átalányjuttatások,
— utazási átalányjuttatások,
— a számvitelért felelős tisztviselőket és az előlegelszámoló tisztviselőket megillető különleges juttatások.

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
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3011

Szolgálati jogviszony megkezdésével, megszűnésével, valamint az áthelyezéssel összefüggő pótlékok
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

25 000

2014. évi teljesítés

25 000

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a tisztviselőknek és az ideiglenes alkalmazottaknak (valamint családtagjaiknak) a szolgálati jogviszony
megkezdésével és megszűnésével, illetve földrajzi áthelyezésével kapcsolatos utazási költségei (20. és 71. cikk, valamint
a VII. melléklet 7. cikke), a szolgálati viszonyuk megkezdésekor, annak megszűnésekor, vagy a munkavégzés új helyére
történő áthelyezésükkor lakóhelyük megváltoztatására kényszerülő alkalmazottaknak járó juttatások (VII. melléklet 5. és
6. cikke), a költözési költségek (20. és 71. cikk, valamint a VII. melléklet 9. cikke), továbbá azon alkalmazottaknak járó
ideiglenes napidíjak fedezésére szolgál, akik szolgálati jogviszonyuk megkezdését követően igazoltan lakóhelyük
megváltoztatására kényszerültek (20. és 71. cikk, valamint a VII. melléklet 10. cikke).

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
3012

A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésével kapcsolatos juttatások és különböző hozzájárulások
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— a nem aktív státusba helyezett vagy a szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak fizetendő juttatások,
— a fenti juttatásokra jogosultak betegségbiztosítására fizetett munkáltatói járulék,
— a fenti juttatásokra alkalmazandó korrekciós együtthatók hatásai, valamint a pénzügyi év folyamán a Tanács által
jóváhagyott esetleges illetménykorrekciók hatásaként felmerülő kiadások.

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 41., 50., 64., 65. és 72. cikke, valamint IV.
melléklete.
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302

Egyéb alkalmazottak

3020

Szerződéses alkalmazottak
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

76 800

2014. évi teljesítés

45 579

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a szerződéses alkalmazottakhoz kapcsolódó kiadások fedezésére szolgál.
Jogalap
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
3021

Gyakornoki programok és alkalmazotti csereprogramok költségei
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

140 000

2014. évi teljesítés

p.m.

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a gyakornokok juttatásainak, útiköltségeinek és küldetés során történő kiadásainak fedezésére,
valamint a gyakornoki idő alatti baleset- és betegségbiztosítás kifizetésére szolgál. Ez az előirányzat fedezi az Európai
Adatvédelmi Testület, valamint az EU-tagállamok és az Európai Gazdasági Térséghez tartozó EFTA-tagállamok, illetve
más nemzetközi szervezetek között megvalósuló alkalmazotti csereprogram kapcsán felmerülő költségeket.
3022

Szerződéses módon elvégzendő szolgáltatások és munka
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az intézményhez nem kapcsolódó személyek, és különösen az ideiglenes alkalmazottak által elvégzett
szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál.
303

A Testület alkalmazottaival kapcsolatos egyéb kiadások

3030

Kiküldetési költségek, utazási költségek és egyéb járulékos költségek
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

15 000

2014. évi teljesítés

15 000

0,—
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3030

(folytatás)
Megjegyzések
Ez az előirányzat az utazási költségeknek, a kiküldetési napidíjak kifizetésének és a kiküldetés teljesítése során felmerülő
járulékos vagy rendkívüli költségeknek a fedezésére szolgál

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 71. cikke, valamint VII. mellékletének
11–13. cikke.
3031

Munkaerő-felvételi költségek
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

10 500

2014. évi teljesítés

4 500

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a 2002/621/EK határozat 3. cikkében említett versenyvizsgák szervezésével kapcsolatban felmerülő
kiadásoknak, a felvételi meghallgatásokon részt vevő jelöltek utazási és ellátási költségeinek, valamint az orvosi
vizsgálatok költségeinek a fedezésére szolgál.
Ez az előirányzat az ideiglenes és a szerződéses alkalmazottak kiválasztására szolgáló eljárás megszervezésével
kapcsolatos költségeket is fedezi.
Szakmai követelmények által megfelelően indokolt esetekben és az Európai Személyzeti Felvételi Hivatallal folytatott
konzultációt követően ez az előirányzat az Európai Adatvédelmi Testület által szervezett versenyvizsgákra is
felhasználható.

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27–31. és 33. cikke, valamint III.
melléklete.
Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók
Bizottsága és az európai ombudsman 2002. július 25-i 2002/620/EK határozata az Európai Közösségek Személyzeti
Felvételi Hivatalának létrehozásáról (HL L 197., 2002.7.26., 53. o.).
Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság főtitkárainak, a Bíróság hivatalvezetőjének, a Számvevőszék, a Gazdasági
és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága főtitkárainak, továbbá az ombudsman képviselőjének 2002. július 25-i
2002/621/EK határozata az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának szervezeti felépítéséről és
működéséről (HL L 197., 2002.7.26., 56. o.).
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3032

Továbbképzés
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

10 990

2014. évi teljesítés

4 710

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a szakmai továbbképzések és átképzések költségeinek fedezésére szolgál, beleértve az intézményközi
alapon szervezett – külső és belső – nyelvoktatást is.
Ez az előirányzat fedezi továbbá az oktatási és technikai eszközökkel kapcsolatos költségeket is.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 24a. cikke.
3033

Egészségügyi szolgálat
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

891

2014. évi teljesítés

891

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az arra jogosult tisztviselők és egyéb alkalmazottak éves orvosi ellenőrzésével kapcsolatos kiadások
fedezésére szolgál, beleértve az e vizsgálatok során kért labor- és orvosi vizsgálatokat is.
3034

Uniós bölcsőde, óvoda és napközi
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

16 000

2014. évi teljesítés

16 000

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az Európai Adatvédelmi Testület hozzájárulásának fedezésére szolgál az uniós bölcsődékkel, óvodákkal
és napközikkel kapcsolatos kiadásokat illetően
304

A Testület működésével és tevékenységével kapcsolatos kiadások

3040

A Testület ülései
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—
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3040

(folytatás)
Megjegyzések
Ez az előirányzat a bizottságokban, tanulmányozócsoportokban és munkacsoportokban részt vevő szakértők és egyéb
személyek utazási, napidíjjellegű és járulékos költségei, valamint egyéb kapcsolódó költségek (terembérlet, tolmácsolási
igények, ellátás stb.) fedezésére szolgál).

3041

Fordítási és tolmácsolási költségek
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat valamennyi fordítási és tolmácsolási költség, valamint az egyéb kapcsolódó költségek fedezésére
szolgál
Jogalap
Az Európai Adatvédelmi Testület és a szolgáltatást biztosító intézmények közötti igazgatási együttműködésről szóló
megállapodás.
3042

Közzétételi és tájékoztatási kiadások
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a közzétételi és tájékoztatással összefüggő kiadások, és konkrétan az alábbiak fedezésére szolgál:
— az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététel nyomdaköltségei,
— a különböző kiadványok hivatalos nyelveken történő megjelenésének nyomda- és sokszorosítási költségei,
— az Európai Adatvédelmi Testületről szóló tájékoztató kiadványok költségei,
— bármely egyéb, az intézményi tájékoztatási politikával összefüggő költség (szimpóziumok, szemináriumok,
nyilvános rendezvényeken való részvétel stb.),
— az Európai Adatvédelmi Testület céljainak, fellépéseinek és szerepének népszerűsítésével összefüggő, illetve ezekről
szóló tájékoztató kampányok költségei,
— az Európai Adatvédelmi Testülethez látogató csoportok fogadásával összefüggő kiadások.
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3043

Információ-technológiai felszerelések és szolgáltatások
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

100 000

2014. évi teljesítés

300 000

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— berendezések (beszerzés és bérlés), üzemeltetési és fenntartási kiadások, informatikával összefüggő szolgáltatások,
ideértve a működtetéshez nyújtott segítséget, az adatfeldolgozó rendszerek karbantartását és a szoftverfejlesztést is,
— harmadik féllel végeztetett informatikai műveletek és az egyéb informatikai szolgáltatásokkal összefüggő kiadások,
ideértve a honlapfejlesztést és -karbantartást is,
— a távközlési berendezések beszerzésével, bérlésével, karbantartásával, fenntartásával járó, valamint a távközléssel
összefüggő egyéb kiadások, ideértve a telefonon, távirat és telex útján történő kommunikáció, valamint az
elektronikus adatátvitel költségeit is.
3044

Külsős szakértők útiköltségei
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a szakértők és más, a tanulmányi csoportokba vagy munkaértekezletekre meghívott személyek
meghívási költségeinek, beleértve útiköltségének, napidíjának és egyéb kapcsolódó kiadásainak fedezésére szolgál.
3045

Külső konzultáció és tanulmányok
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat minősített szakértők és kutatóintézetek által elvégzendő tanulmányok finanszírozására, konzulens
szolgáltatások és/vagy felmérések költségei fedezésére szolgál
3046

Kiadások az Európai Adatvédelmi Testület tevékenységeivel kapcsolatban
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—
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(folytatás)
Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— fogadások költségei, reprezentációs kiadások és reprezentációhoz kapcsolódó eszközök beszerzése,
— szemináriumok, műhelymunkák vagy egyéb képzési programok szervezése a tagállamok adatvédelmi hatóságoknál
dolgozó alkalmazottai, a harmadik országok adatvédelmi hatóságainál dolgozó alkalmazottak és az Európai
Adatvédelmi Testület által meghívott egyéb illetékes adatvédelmi szakértők részére,
— adatvédelmi hatóságok közötti információ-, illetve tapasztalatcsere elősegítéséhez kapcsolódó tevékenységek,
— az adatvédelem tudatosításához kapcsolódó tevékenységek,
— adatvédelmi hatóságok közötti nemzetközi szintű ismeretátadás, adatvédelmi jogra vonatkozó dokumentáció
megosztása és tapasztalatcsere elősegítéséhez kapcsolódó tevékenységek,
— bizonyos jogi adatbázisokhoz való hozzáférés díjai,
— az Európai Adatvédelmi Testület könyvtárához kapcsolódó kiadások, beleértve könyvek és CD-ROM-ok beszerzése,
folyóiratok előfizetése, valamint hírügynökségekhez való feliratkozás és egyéb kapcsolódó költségek.
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10. CÍM
EGYÉB KIADÁSOK
10 0. ALCÍM — ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK
10 1. ALCÍM — RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi
előirányzatok

2015. évi
előirányzatok

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

10 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

10. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

9 288 043

8 805 417

Megnevezés

10 0. ALCÍM
10 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

10 1. ALCÍM

MINDÖSSZESEN

2014. évi teljesítés

7 762 288,60

% 2014–2016

83,57
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EGYÉB KIADÁSOK

10 0. ALCÍM — ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Jogalap
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

10 1. ALCÍM — RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a pénzügyi év során hozott költségvetési döntések nyomán felmerülő előre nem becsülhető kiadások
fedezésére szolgál.
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SZEMÉLYZET
IX. szakasz – Európai adatvédelmi biztos

Európai adatvédelmi biztos
Tisztségcsoport és besorolási
fokozat

2015

2016
Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Kategórián kívüli

—

—

—

—

AD 16

1

—

—

—

AD 15

—

—

1

—

AD 14

2

—

1

—

AD 13

2

—

3

—

AD 12

2

—

—

—

AD 11

2

—

2

—

AD 10

4

—

3

AD 9

6+1()

—

8+1()

—

AD 8

7

—

5

—

AD 7

5+1()

—

7

—

AD 6

—

—

1

—

AD 5

—

—

—

—

31 + 2 (1)

—

31 + 1 (1)

—

AD összesen

1

1

AST 11

1

—

1

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

—

1

—

AST 8

1

—

1

—

AST 7

1

—

1

—

AST 6

2

—

1

AST 5

3+1()

—

4+1()

—

AST 4

2

—

2

—

AST 3

0+1()

—

1

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

11 + 2 ( )

—

12 + 1 ( )

—

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST összesen

1

1

1

—
1

—
1

AST/SC 3

1

—

1

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

AST/SC összesen

1

—

1

—

Mindösszesen

47

—

46

—

( ) Az átmenetileg az európai adatvédelmi biztos létszámterve által tartalmazott, a munkacsoportba javasolt tisztviselők.
1

—
1
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EURÓPAI KÜLÜGYI SZOLGÁLAT (EKSZ)

BEVÉTELEK
Az Európai Uniónak az Európai Külügyi Szolgálat kiadásainak finanszírozásához
való hozzájárulása a 2016-es pénzügyi évre vonatkozóan
Összeg

Megnevezés

Kiadások

633 628 000

Saját források

– 40 727 000

Esedékes hozzájárulások

592 901 000
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EURÓPAI KÜLÜGYI SZOLGÁLAT (EKSZ)

SAJÁT FORRÁSOK
4. CÍM
KÜLÖNBÖZŐ UNIÓS ADÓK, LEVONÁSOK ÉS JÁRULÉKOK
4 0. ALCÍM — LEVONÁSOK AZ ALKALMAZOTTAK JAVADALMAZÁSÁBÓL
4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi
költségvetési év

Megnevezés

2015. évi
költségvetési év

2014. évi
költségvetési év

% 2014–2016

4 0. ALCÍM
400

A tisztviselők és egyéb alkalmazottak bére, fizetése és
juttatásai utáni adóbevételek

404

Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív dolgozóinak béréből levont különös adóból és szolidaritási adóból
származó bevételek
4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

19 861 000

22 070 000

19 208 741,16

96,72

3 767 000

2 091 000

3 576 081,70

94,93

23 628 000

24 161 000

22 784 822,86

96,43

17 099 000

13 635 000

15 740 216,83

92,05

4 1. ALCÍM
410

A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

411

A nyugdíjjogosultság személyzet által történő átruházása,
illetve megváltása

p.m.

p.m.

0,—

412

A személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő
tisztviselők nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

p.m.

p.m.

0,—

4 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

17 099 000

13 635 000

15 740 216,83

92,05

4. cím – Összesen

40 727 000

37 796 000

38 525 039,69

94,59
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4. CÍM
KÜLÖNBÖZŐ UNIÓS ADÓK, LEVONÁSOK ÉS JÁRULÉKOK

4 0. ALCÍM — LEVONÁSOK AZ ALKALMAZOTTAK JAVADALMAZÁSÁBÓL

400

A tisztviselők és egyéb alkalmazottak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

19 861 000

2014. évi költségvetési év

22 070 000

19 208 741,16

Megjegyzések
Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv és különösen annak 12. cikke.
Az Európai Közösségeket illető adó alkalmazása feltételeinek és eljárásának megállapításáról szóló, 1968. február 29-i
260/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 56., 1968.3.4., 8. o.).
404

Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív dolgozóinak béréből levont különös adóból és szolidaritási
adóból származó bevételek
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

3 767 000

2014. évi költségvetési év

2 091 000

3 576 081,70

Megjegyzések
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 66a. cikke.

4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK

410

A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

17 099 000

2014. évi költségvetési év

13 635 000

15 740 216,83

Megjegyzések
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 83. cikke (2) bekezdése.
411

A nyugdíjjogosultság személyzet által történő átruházása, illetve megváltása
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VIII. melléklete 4. cikke, 11. cikke és 48.
cikke.
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4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK (folytatás)

412

A személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VIII. melléklete 40. cikkének (3) bekezdése.
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5. CÍM
AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
5 0. ALCÍM — INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
5 1. ALCÍM — BÉRBEADÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
5 2. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ
BEVÉTELEK
5 5. ALCÍM — SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS ELVÉGZETT MUNKÁKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

2016. évi
költségvetési év

2015. évi
költségvetési év

2014. évi
költségvetési év

5 0. ALCÍM
500

Ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek

5000

Járművek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

5001

Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – Címzett
bevétel

p.m.

p.m.

0,—

5002

A javaknak más intézmények vagy szervek rendelkezésére
bocsátásából származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

5 0 0. jogcímcsoport – Összesen
502

Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből
származó bevételek
5 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

5 1. ALCÍM
510

Bútorok és berendezések bérbeadásából származó bevételek

p.m.

p.m.

0,—

511

Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó
bevételek, valamint a bérbeadással kapcsolatos költségek visszatérítése

p.m.

p.m.

0,—

5 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevételek,
az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai

p.m.

p.m.

427 366,19

5 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

427 366,19

Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve
a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és
általuk visszatérített kiküldetési ellátmányokat – Címzett
bevétel

p.m.

p.m.

0,—

Harmadik felektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy
elvégzett munkákból származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

5 2. ALCÍM
520

5 5. ALCÍM
550

551

5 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

% 2014–2016
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5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS
VISSZATÉRÍTÉSEK
5 8. ALCÍM — EGYÉB TÉRÍTÉSEK
5 9. ALCÍM — AZ ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

2016. évi
költségvetési év

2015. évi
költségvetési év

2014. évi
költségvetési év

5 7. ALCÍM
570

Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó
bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

9 765 794,02

571

Meghatározott célra előirányzott bevételek, úgymint az alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és hagyatékokból
származó jövedelmek, beleértve az egyes intézményekre
meghatározott bevételeket – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

572

Más intézmény nevében kifizetett szociális kiadások visszatérítése – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

573

Egyéb, az intézmény működésével járó hozzájárulások és visszafizetések – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

23 365,15

574

Az uniós küldöttségek vonatkozásában a Bizottság által az
Európai Külügyi Szolgálatnak (EKSZ) nyújtott hozzájárulásból származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

263 846 450,37

p.m.

p.m.

273 635 609,54

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

5 9. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

274 062 975,73

5 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

5 8. ALCÍM
580

Egyéb térítések
5 8. ALCÍM – ÖSSZESEN

5 9. ALCÍM
590

Az adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek

% 2014–2016
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5. CÍM
AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0. ALCÍM — INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

500

Ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek

5000

Járművek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.
5001

Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.
5002

A javaknak más intézmények vagy szervek rendelkezésére bocsátásából származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

502

Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—
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5 0. ALCÍM — INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (folytatás)

502

(folytatás)
Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 1. ALCÍM — BÉRBEADÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

510

Bútorok és berendezések bérbeadásából származó bevételek
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.
511

Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek, valamint a bérbeadással kapcsolatos költségek
visszatérítése
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 2. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

520

Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevételek, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

427 366,19

5 5. ALCÍM — SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS ELVÉGZETT MUNKÁKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

550

Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek,
beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési ellátmányokat –
Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—
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5 5. ALCÍM — SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS ELVÉGZETT MUNKÁKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (folytatás)

550

(folytatás)

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

551

Harmadik felektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek – Címzett
bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

570

Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

9 765 794,02

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

571

Meghatározott célra előirányzott bevételek, úgymint az alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és
hagyatékokból származó jövedelmek, beleértve az egyes intézményekre meghatározott bevételeket – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

572

Más intézmény nevében kifizetett szociális kiadások visszatérítése – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—
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5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK
(folytatás)

572

(folytatás)

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

573

Egyéb, az intézmény működésével járó hozzájárulások és visszafizetések – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

23 365,15

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

574

Az uniós küldöttségek vonatkozásában a Bizottság által az Európai Külügyi Szolgálatnak (EKSZ) nyújtott
hozzájárulásból származó bevételek – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

263 846 450,37

Megjegyzések
Ez a bevétel a Bizottság által az EKSZ-nek nyújtott azon hozzájárulásból származik, amely az uniós küldöttségeken
dolgozó, az Európai Fejlesztési Alap (EFA) által finanszírozott bizottsági személyzetet is magában foglaló bizottsági
személyzet helyileg kezelt kiadásait fedezi, valamint egyéb, többek között a sajtó- és tájékoztatási tevékenységekhez
kapcsolódó kiadásokat.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdésével összhangban bármely bevételt az ebben a szakaszban
szereplő költségkimutatás 3 0 0 5. jogcíméhez kapcsolódó további előirányzatok biztosítására használják fel.

5 8. ALCÍM — EGYÉB TÉRÍTÉSEK

580

Egyéb térítések
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—
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5 8. ALCÍM — EGYÉB TÉRÍTÉSEK (folytatás)

580

(folytatás)
Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 9. ALCÍM — AZ ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

590

Az adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—
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6. CÍM
HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK UNIÓS MEGÁLLAPODÁSOK ÉS PROGRAMOK KERETÉBEN
6 1. ALCÍM — EGYÉB KIADÁSOK VISSZATÉRÍTÉSE
6 3. ALCÍM — HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNLEGES MEGÁLLAPODÁSOK KERETÉBEN
6 6. ALCÍM — EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

Olyan kiadások visszatérítése, amelyek kifejezetten a kérésre,
fizetség ellenében végzett munka során merültek fel – Címzett
bevétel

p.m.

p.m.

0,—

6 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

6 3 1. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

6 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

6 6 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

6 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

Megnevezés

2014. évi költségvetési év

6 1. ALCÍM
612

6 3. ALCÍM
631

Hozzájárulások a schengeni vívmányok keretében – Címzett
bevétel

6311

Hozzájárulás az Izlanddal és Norvégiával kötött keretmegállapodásból eredő adminisztratív költségekhez – Címzett bevétel

6 6. ALCÍM
660

Egyéb hozzájárulások és visszatérítések

6600

Egyéb címzett hozzájárulások és visszatérítések – Címzett
bevétel

% 2014–2016
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6. CÍM
HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK UNIÓS MEGÁLLAPODÁSOK ÉS PROGRAMOK KERETÉBEN

6 1. ALCÍM — EGYÉB KIADÁSOK VISSZATÉRÍTÉSE

612

Olyan kiadások visszatérítése, amelyek kifejezetten a kérésre, fizetség ellenében végzett munka során merültek fel –
Címzett bevétel

2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

6 3. ALCÍM — HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNLEGES MEGÁLLAPODÁSOK KERETÉBEN

631

Hozzájárulások a schengeni vívmányok keretében – Címzett bevétel

6311

Hozzájárulás az Izlanddal és Norvégiával kötött keretmegállapodásból eredő adminisztratív költségekhez – Címzett
bevétel

2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések

Az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, e két államnak a schengeni
vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás alkalmazását szolgáló
egyes szabályokról szóló, 1999. május 17-i 1999/437/EK tanácsi határozat (HL L 176., 1999.7.10., 31. o.).

Hozzájárulás az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, e két államnak a
schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött, 1999. május 18-i
megállapodásból (HL L 176., 1999.7.10., 36. o.) és különösen annak 12. cikkéből eredő adminisztratív költségekhez.

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.
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6 6. ALCÍM — EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

660

Egyéb hozzájárulások és visszatérítések

6600

Egyéb címzett hozzájárulások és visszatérítések – Címzett bevétel
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Megjegyzések
A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok
beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.
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7. CÍM
KÉSEDELMI KAMAT
7 0. ALCÍM — KÉSEDELMI KAMAT
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

7 0. ALCÍM
700

Késedelmi kamat

7000

A tagállamok kincstárai által vezetett számlákra késedelmesen
befizetett összegek után járó kamatok

p.m.

p.m.

0,—

7001

Egyéb késedelmi kamatok

p.m.

p.m.

0,—

7 0 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

7 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

7. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

% 2014–2016
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7. CÍM
KÉSEDELMI KAMAT

7 0. ALCÍM — KÉSEDELMI KAMAT

700

Késedelmi kamat

7000

A tagállamok kincstárai által vezetett számlákra késedelmesen befizetett összegek után járó kamatok
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Jogalap
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) és különösen annak 78. cikke (4) bekezdése.
7001

Egyéb késedelmi kamatok
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

0,—

Jogalap
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) és különösen annak 78. cikke (4) bekezdése.
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9. CÍM
EGYÉB BEVÉTELEK
9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

586 011,66

9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

586 011,66

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

586 011,66

Megnevezés

2014. évi költségvetési év

% 2014–2016

9 0. ALCÍM
900

Egyéb bevételek

MINDÖSSZESEN

40 727 000

37 796 000 313 174 027,08

768,96
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9. CÍM
EGYÉB BEVÉTELEK

9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK

900

Egyéb bevételek
2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

p.m.

p.m.

2014. évi költségvetési év

586 011,66
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KIADÁSOK
Az előirányzatok (2016 és 2015) és az egyenleg (2014) általános összegzése
Cím
Alcím

2016. évi előirányzatok

Megnevezés

1

A SZÉKHELYEKEN FOGLALKOZTATOTT ALKALMAZOTTAK

11

A SZEMÉLYZETI SZABÁLYZAT HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ
ÁLLOMÁNYHOZ KAPCSOLÓDÓ JAVADALMAZÁS ÉS
EGYÉB JUTTATÁSOK

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

124 998 000

121 879 000

119 614 028,62

12

A KÜLSŐ MUNKATÁRSAKHOZ KAPCSOLÓDÓ JAVADALMAZÁS ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK

19 190 000

18 615 000

18 793 098,04

13

A SZEMÉLYZETI IGAZGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB
KIADÁSOK

2 407 000

2 307 000

2 454 842,44

14

KIKÜLDETÉSEK

8 123 000

8 123 000

7 723 305,—

15

AZ ALKALMAZOTTAKAT TÁMOGATÓ INTÉZKEDÉSEK

1 528 000

1 672 000

1 701 935,—

156 246 000

152 596 000

150 287 209,10

1. cím – Összesen

2

ÉPÜLETEK, FELSZERELÉS ÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK A
SZÉKHELYEKEN

20

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

29 983 000

29 985 000

29 262 734,57

21

INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK

30 782 000

30 727 000

25 030 666,40

22

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

5 606 000

5 626 500

6 051 968,26

66 371 000

66 338 500

60 345 369,23

411 011 000

383 902 386

301 802 570,91

411 011 000

383 902 386

301 802 570,91

2. cím – Összesen

3

KÜLDÖTTSÉGEK

30

KÜLDÖTTSÉGEK
3. cím – Összesen

10

EGYÉB KIADÁSOK

10 0

ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK

p.m.

p.m.

10 1

RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

633 628 000

602 836 886

10. cím – Összesen

MINDÖSSZESEN

512 435 149,24
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1. CÍM
A SZÉKHELYEKEN FOGLALKOZTATOTT ALKALMAZOTTAK
1 1. ALCÍM — A SZEMÉLYZETI SZABÁLYZAT HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ ÁLLOMÁNYHOZ KAPCSOLÓDÓ
JAVADALMAZÁS ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK
1 2. ALCÍM — A KÜLSŐ MUNKATÁRSAKHOZ KAPCSOLÓDÓ JAVADALMAZÁS ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi
előirányzatok

Megnevezés

2015. évi
előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

1 1. ALCÍM
110

A személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó állományhoz
kapcsolódó javadalmazás és egyéb juttatások

1100

Alapbérek

1101

A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszonyhoz
kapcsolódó jogosultságok

Nem differenciált előirányzatok

95 648 000

93 271 000

91 339 873,54

95,50

564 000

626 000

476 157,74

84,43

Nem differenciált előirányzatok

24 959 000

24 284 000

24 217 554,70

97,03

Nem differenciált előirányzatok

3 827 000

3 698 000

3 580 442,64

93,56

p.m.

p.m.

Nem differenciált előirányzatok
1102

1103

1104

A személyzeti szabályzat alapján az alkalmazott személyes
körülményeihez kapcsolódó jogosultságok

Szociális juttatások

A javadalmazások súlyozása és kiigazítása
Nem differenciált előirányzatok
1 1 0. jogcímcsoport – Összesen

124 998 000

121 879 000 119 614 028,62

95,69

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

124 998 000

121 879 000 119 614 028,62

95,69

1 2. ALCÍM
120

A külső munkatársakhoz kapcsolódó javadalmazás és egyéb
juttatások

1200

Szerződéses alkalmazottak
Nem differenciált előirányzatok

1201

1202

7 288 000

7 198 000

6 980 214,40

95,78

Nem differenciált előirányzatok

3 571 000

3 497 000

3 668 994,—

102,74

Nem differenciált előirányzatok

358 000

357 000

362 690,—

101,31

Kirendelt nemzeti nem katonai szakértők

Gyakornoki időszak

1203

Külső szolgáltatások

1204

Kölcsönmunkaerő és különleges tanácsadók

Nem differenciált előirányzatok

Nem differenciált előirányzatok
1205

p.m.

p.m.

200 000

103 000

206 271,64

103,14

Nem differenciált előirányzatok

7 773 000

7 460 000

7 574 928,—

97,45

1 2 0. jogcímcsoport – Összesen

19 190 000

18 615 000

18 793 098,04

97,93

Kirendelt nemzeti katonai szakértők
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1
1
1
1

2. ALCÍM
3. ALCÍM
4. ALCÍM
5. ALCÍM

—
—
—
—

A KÜLSŐ MUNKATÁRSAKHOZ KAPCSOLÓDÓ JAVADALMAZÁS ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK (folytatás)
A SZEMÉLYZETI IGAZGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB KIADÁSOK
KIKÜLDETÉSEK
AZ ALKALMAZOTTAKAT TÁMOGATÓ INTÉZKEDÉSEK

Jogcímcsoport
Jogcím

122

Megnevezés

2016. évi
előirányzatok

2015. évi
előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

Előzetes előirányzat
Nem differenciált előirányzatok
1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

19 190 000

18 615 000

18 793 098,04

97,93

Nem differenciált előirányzatok

50 000

100 000

70 000,—

140,00

Nem differenciált előirányzatok

947 000

947 000

974 842,44

102,94

Nem differenciált előirányzatok

1 410 000

1 260 000

1 410 000,—

100,00

1 3 0. jogcímcsoport – Összesen

2 407 000

2 307 000

2 454 842,44

101,99

1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

2 407 000

2 307 000

2 454 842,44

101,99

Nem differenciált előirányzatok

8 123 000

8 123 000

7 723 305,—

95,08

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

8 123 000

8 123 000

7 723 305,—

95,08

Nem differenciált előirányzatok

191 000

199 000

187 935,—

98,40

Nem differenciált előirányzatok

520 000

595 000

590 000,—

113,46

1 3. ALCÍM
130

Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

1300

Munkaerő-felvétel

1301

1302

Képzés

Szolgálati jogviszony megkezdéséhez, az áthelyezéshez és a
szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok

1 4. ALCÍM
140

Kiküldetések

1 5. ALCÍM
150

Az alkalmazottakat támogató intézkedések

1500

Az alkalmazottaknak nyújtott szociális szolgáltatások és
támogatás

1501

1502

Egészségügyi szolgálat

Éttermek és étkezdék
Nem differenciált előirányzatok

1503

p.m.

p.m.

Bölcsődék és napközi otthonok
Nem differenciált előirányzatok

817 000

878 000

924 000,—

113,10

1 5 0. jogcímcsoport – Összesen

1 528 000

1 672 000

1 701 935,—

111,38

1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 528 000

1 672 000

1 701 935,—

111,38

1. cím – Összesen

156 246 000

152 596 000 150 287 209,10

96,19
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1. CÍM
A SZÉKHELYEKEN FOGLALKOZTATOTT ALKALMAZOTTAK

1 1. ALCÍM — A SZEMÉLYZETI SZABÁLYZAT HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ ÁLLOMÁNYHOZ KAPCSOLÓDÓ JAVADALMAZÁS ÉS EGYÉB
JUTTATÁSOK

Megjegyzések
Az ebbe az alcímbe bevitt előirányzatokat az EKSZ-nek a pénzügyi évre vonatkozó létszámterve alapján értékelik.

110

A személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó állományhoz kapcsolódó javadalmazás és egyéb juttatások

1100

Alapbérek
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

95 648 000

2014. évi teljesítés

93 271 000

91 339 873,54

Megjegyzések
Ez az előirányzat a létszámtervben szereplő álláshelyeket betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak alapbérének,
valamint a személyzeti szabályzat 50. cikkében előirányzott juttatás fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
1101

A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

564 000

2014. évi teljesítés

626 000

476 157,74

Megjegyzések
Ez az előirányzat a létszámtervben szereplő álláshelyeket betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak esetében
különösen az alábbiak fedezésére szolgál:
— titkársági juttatások,
— lakhatási és közlekedési támogatások,
— átalányösszegű helyi utazási támogatások,
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1 1. ALCÍM — A SZEMÉLYZETI SZABÁLYZAT HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ ÁLLOMÁNYHOZ KAPCSOLÓDÓ JAVADALMAZÁS ÉS EGYÉB
JUTTATÁSOK (folytatás)
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(folytatás)

1101

(folytatás)
— váltott műszakban történő munkavégzésért vagy a tisztviselő munkahelyi vagy otthoni készenléti szolgálatáért
fizetett juttatások,
— egyéb juttatások és visszafizetések,
— túlóra.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

1102

A személyzeti szabályzat alapján az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

24 959 000

2014. évi teljesítés

24 284 000

24 217 554,70

Megjegyzések
Ez az előirányzat a létszámtervben szereplő álláshelyeket betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak esetében
különösen az alábbiak fedezésére szolgál:
— külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodási támogatások,
— háztartási támogatás, eltartott gyermek utáni támogatás és iskoláztatási támogatás,
— szülői vagy családi szabadság esetén járó támogatások,
— a tisztviselő vagy ideiglenes alkalmazott, házastársa és az általa eltartott személyek számára a munkavégzés helyéről
a származási országba történő utazás költségeinek kifizetése,
— egyéb támogatások és juttatások.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
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(folytatás)

1103

Szociális juttatások
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

3 827 000

2014. évi teljesítés

3 698 000

3 580 442,64

Megjegyzések
Ez az előirányzat elsősorban a létszámtervben szereplő álláshelyeket betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak
esetében az alábbiak fedezésére szolgál:
— betegség-, baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás, illetve egyéb szociális kiadások,
— munkanélküliségi biztosítás az ideiglenes alkalmazottak számára és a nyugdíjjogosultságok származási országukban
történő megszerzése és megtartása érdekében az intézmény által részükre történő kifizetések.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
1104

A javadalmazások súlyozása és kiigazítása
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

Megjegyzések
Ez az előirányzat a létszámtervben szereplő álláshelyeket betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára a
foglalkoztatás helye szerinti országtól eltérő országba folyósított javadalmazásra és járandóságok részösszegére
alkalmazott bérkorrekciós együtthatók hatásaként felmerülő költségek fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

2016.2.24.

HU

L 48/2247

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

EURÓPAI KÜLÜGYI SZOLGÁLAT (EKSZ)
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A külső munkatársakhoz kapcsolódó javadalmazás és egyéb juttatások

1200

Szerződéses alkalmazottak
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

7 288 000

2014. évi teljesítés

7 198 000

6 980 214,40

Megjegyzések
Az előirányzat a következő kiadások fedezésére szolgál: a szerződéses alkalmazottak javadalmazása (az Európai Unió
egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételeinek értelmében), a különböző szociális biztonsági rendszerekbe
fizetett munkáltatói járulékok, valamint az ezen alkalmazottak javadalmazása esetében alkalmazandó korrekciós
együtthatók hatásai.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.
Jogalap
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
1201

Kirendelt nemzeti nem katonai szakértők
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

3 571 000

2014. évi teljesítés

3 497 000

3 668 994,—

Megjegyzések
Az előirányzat az Európai Unió Katonai Törzsébe szolgálatra rendelt nemzeti szakértőkön kívüli egyéb nemzeti
szakértők juttatásainak és adminisztratív költségeinek fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.
Jogalap
Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének 2014. február 4-i határozata az Európai Külügyi Szolgálathoz
kirendelt nemzeti szakértőkre vonatkozó szabályok megállapításáról.
1202

Gyakornoki időszak
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

358 000

2014. évi teljesítés

357 000

362 690,—

Megjegyzések
Az előirányzat az oklevéllel rendelkező fiatalok olyan szakmai gyakorlatával járó kiadások fedezésére szolgál, amelynek
célja, hogy áttekintést nyújtson az Unió célkitűzéseiről és az előtte álló kihívásokról, megismertesse a gyakornokot az
intézmények működésével, valamint az EKSZ-nél végzett munkatapasztalat révén bővítse ismereteit.
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(folytatás)

1202

(folytatás)
Fedezi az ösztöndíjak összegét és az azokhoz kapcsolódó egyéb kiadásokat (eltartottak utáni vagy gyakornokok,
mozgáskorlátozottak számára járó pótlék, betegség- és baleset-biztosítás stb.); a szakmai gyakorlat során – különösen a
szakmai gyakorlat elején és végén – felmerülő útiköltségek visszatérítését, valamint a szakmai gyakorlat programjához
kötődő események – látogatások, fogadások – szervezési költségeit. Az előirányzat fedezi továbbá az értékeléssel
kapcsolatos kiadásokat a szakmai gyakorlatok programjának, valamint a tájékoztató kampányok optimalizálása céljából.
A gyakornokok kiválasztása objektív és átlátható kritériumok alapján történik, és tükrözi a földrajzi egyensúlyt.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

1203

Külső szolgáltatások
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

Megjegyzések
Az előirányzat azon szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál, amelyeket nem az intézményhez tartozó személyek
végeznek, különösen:
— a különböző szolgáltatásokat végző ideiglenes alkalmazottak,
— kisegítő alkalmazottak az ülésekre,
— a munkafeltételekkel foglalkozó szakértők.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.
1204

Kölcsönmunkaerő és különleges tanácsadók
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

200 000

2014. évi teljesítés

103 000

206 271,64

Megjegyzések
Az előirányzat elsősorban a következő kiadások fedezésére szolgál: a kölcsönmunkaerő, az ideiglenes személyzet és a
különleges tanácsadók javadalmazása a KBVP/KKBP területét is ideértve, a különböző szociális biztonsági rendszerekbe
fizetett munkáltatói járulékok, valamint az ezen alkalmazottak javadalmazása esetében alkalmazandó korrekciós
együtthatók hatásai.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.
Jogalap
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
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1205

Kirendelt nemzeti katonai szakértők
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

7 773 000

2014. évi teljesítés

7 460 000

7 574 928,—

Megjegyzések
Az előirányzat a KBVP/KKBP keretében az Európai Unió Katonai Törzsébe szolgálatra rendelt nemzeti katonai szakértők
járandóságának fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.
Jogalap
Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének 2014. február 4-i határozata az Európai Külügyi Szolgálathoz
kirendelt nemzeti szakértőkre vonatkozó szabályok megállapításáról.
122

Előzetes előirányzat
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

Megjegyzések
Az előirányzat a pénzügyi év során végrehajtott illetménykiigazítások hatásaként felmerülő költségek fedezésére szolgál.
Az előirányzat előzetes jellegű, és csak az ebben az alcímben található megfelelő tételekhez való átcsoportosítás után
használható fel.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.
Jogalap
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

1 3. ALCÍM — A SZEMÉLYZETI IGAZGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB KIADÁSOK

130

Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

1300

Munkaerő-felvétel
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

50 000

2014. évi teljesítés

100 000

70 000,—
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(folytatás)

1300

(folytatás)
Megjegyzések
Az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— a 2002/621/EK határozat 3. cikkében foglalt versenyvizsgák szervezésével kapcsolatban felmerülő költségek és a
felvételi elbeszélgetésre, valamint orvosi vizsgálatra behívott jelöltek útiköltsége és tartózkodási költségei,
— az ideiglenes alkalmazottak, a kisegítő alkalmazottak és a helyi alkalmazottak kiválasztási folyamatának szervezése
során felmerülő költségek.
A működési követelmények által kellően indokolt esetekben az Európai Személyzeti Felvételi Hivatallal történő
egyeztetést követően ez az előirányzat felhasználható az intézmény által szervezett versenyvizsgákra is.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27–31. és 33. cikke, valamint III.
melléklete.
Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók
Bizottsága és az európai ombudsman 2002. július 25-i 2002/620/EK határozata (HL L 197., 2002.7.26., 53. o.) az
Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának létrehozásáról és az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság
főtitkárainak, a Bíróság hivatalvezetőjének, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága
főtitkárainak, továbbá az európai ombudsman képviselőjének 2002. július 25-i 2002/621/EK határozata (HL L 197.,
2002.7.26., 56. o.) az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának szervezeti felépítéséről és működéséről.

1301

Képzés
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

947 000

2014. évi teljesítés

947 000

974 842,44

Megjegyzések
Az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— a szakmai továbbképzések és átképzések kapcsán felmerült kiadások, beleértve az intézményközi alapon működő
nyelvoktatást, a tanfolyamdíjakat, az oktatók költségeit és olyan logisztikai költségeket, mint a terem- és felszerelésbérlés, valamint különféle kapcsolódó költségeket, így például a frissítők és ételek költségeit, továbbá az Európai
Unió Katonai Törzsének megbízatásából adódó tanfolyamokon, konferenciákon és kongresszusokon való részvétel
költségeit,
— a szemináriumokon és konferenciákon való részvétel díjai.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.
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1301

(folytatás)
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 24a. cikke.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
Az Európai Unió Katonai Törzsének létrehozásáról szóló, 2001. január 22-i 2001/80/KKBP tanácsi határozat (HL L 27.,
2001.1.30., 7. o.).
Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének 2014. február 4-i határozata az Európai Külügyi Szolgálathoz
kirendelt nemzeti szakértőkre vonatkozó szabályok megállapításáról.

1302

Szolgálati jogviszony megkezdéséhez, az áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 410 000

2014. évi teljesítés

1 260 000

1 410 000,—

Megjegyzések
Az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— a tisztviselőknek, az ideiglenes alkalmazottaknak és a szerződéses alkalmazottaknak (családtagjaikat is ideértve) járó
utazásiköltség-térítés a szolgálati jogviszony megkezdésekor, távozáskor vagy a munkavégzés helyének megváltozásával járó áthelyezés esetén,
— az olyan tisztviselők, ideiglenes alkalmazottak és szerződéses alkalmazottak részére fizetendő beilleszkedési/
újrabeilleszkedési juttatások és költözési költségek, akik a szolgálati jogviszony megkezdésekor, más szolgálatteljesítési helyre történő áthelyezéskor és az intézmény végleges elhagyásakor és máshol történő letelepedéskor
lakóhelyük megváltoztatására kényszerülnek,
— azoknak a tisztviselőknek, ideiglenes alkalmazottaknak és szerződéses alkalmazottaknak fizetett napidíj, akik a
szolgálati jogviszony megkezdésekor vagy más szolgálatteljesítési helyre történő áthelyezéskor bizonyíthatóan
lakóhelyük megváltoztatására kényszerülnek,
— a nyilvánvaló alkalmatlanság miatt elbocsátott próbaidős tisztviselőket megillető juttatás,
— az olyan ideiglenes alkalmazottak vagy szerződéses alkalmazottak végkielégítése, akiknek az intézmény mondja fel a
szerződését.
Az előirányzat azon tisztviselők juttatásainak fedezésére is szolgál, akik:
— az intézményen belüli létszámleépítés keretén belül kerültek tartalékállományba,
— AD 14–AD 16 fokozatú beosztásban voltak, és akiket a szolgálat érdekében nyugdíjaztak.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.
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EURÓPAI KÜLÜGYI SZOLGÁLAT (EKSZ)

1 3. ALCÍM — A SZEMÉLYZETI IGAZGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB KIADÁSOK (folytatás)

130

(folytatás)

1302

(folytatás)
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

1 4. ALCÍM — KIKÜLDETÉSEK

140

Kiküldetések
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

8 123 000

2014. évi teljesítés

8 123 000

7 723 305,—

Megjegyzések
Az előirányzat a következő kiadások fedezésére szolgál:
— a főképviselőnél felmerült kiküldetési költségek,
— az EKSZ tisztviselőinek, ideiglenes és szerződéses alkalmazottainak, valamint különleges tanácsadóinak kiküldetései
és hivatalos útjai során felmerülő költségek, beleértve az utazási költségeket, a napidíjakat, valamint a kiküldetés
során felmerülő járulékos vagy rendkívüli költségeket,
— az Európai Unió Katonai Törzsének megbízatásából adódóan felmerült kiküldetési költségek,
— az EKSZ-hez kirendelt nemzeti szakértők kiküldetési költségei,
— a főképviselő különleges tanácsadóinak és különmegbízottainak kiküldetési költségei,
— a szolgálat megkezdése előtt képzésre behívott sikeres pályázók kiküldetési költségei.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 11., 12. és 13. cikke.
Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének határozata az EKSZ-személyzet kiküldetésére alkalmazandó
szabályokról.
Az Európai Unió Katonai Törzsének létrehozásáról szóló, 2001. január 22-i 2001/80/KKBP tanácsi határozat (HL L 27.,
2001.1.30., 7. o.).
Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének 2014. február 4-i határozata az Európai Külügyi Szolgálathoz
kirendelt nemzeti szakértőkre vonatkozó szabályok megállapításáról.
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1 5. ALCÍM — AZ ALKALMAZOTTAKAT TÁMOGATÓ INTÉZKEDÉSEK

150

Az alkalmazottakat támogató intézkedések

1500

Az alkalmazottaknak nyújtott szociális szolgáltatások és támogatás
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

191 000

2014. évi teljesítés

199 000

187 935,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— különösen a nehéz helyzetben lévő tisztviselők és egyéb alkalmazottak támogatására hozott intézkedések,
— az alkalmazottak társadalmi kapcsolataihoz kapcsolódó költségek,
— a tömegközlekedéssel való munkába járás költségeinek részleges visszatérítése a személyzet számára. Ez az
intézkedés a tömegközlekedés igénybevételének ösztönzésére szolgál.
Ez az előirányzat a fogyatékkal élők támogatását célzó politika részeként az alábbi kategóriákba tartozó, fogyatékkal élő
személyek támogatásának fedezésére szolgál:
— hivatalban lévő tisztviselők,
— hivatalban lévő tisztviselők házastársa,
— az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata értelmében eltartott minden gyermek.
Az előirányzat a fogyatékosság miatt szükségesnek ítélt, kellően megalapozott nem orvosi költségek visszatérítésére
szolgál, a rendelkezésre álló költségvetési források lehetőségein belül a tartózkodási hely szerinti vagy a származási
ország nemzeti joga által biztosított lehetőségek kimerítését követően.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 24. és 76. cikke.
1501

Egészségügyi szolgálat
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

520 000

2014. évi teljesítés

595 000

590 000,—
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1 5. ALCÍM — AZ ALKALMAZOTTAKAT TÁMOGATÓ INTÉZKEDÉSEK (folytatás)

150

(folytatás)

1501

(folytatás)
Megjegyzések
Ez az előirányzat különösen az alábbiak fedezésére szolgál:
— a rendelőintézetek működési költségei, a fogyóeszközök és a bölcsődei ellátás és gyógyszerek költségei, az orvosi
vizsgálatokkal kapcsolatos költségek, valamint a rokkantsági bizottságnak és a védőszemüvegekkel kapcsolatos
kiadások visszatérítésének a költségei,
— fedez továbbá bizonyos, gyógyászati szempontból szükségesnek ítélt munkaeszközök beszerzésével kapcsolatos
kiadásokat is.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 59. cikke, valamint II. mellékletének 8.
cikke.

1502

Éttermek és étkezdék
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

Megjegyzések
Ez az előirányzat az éttermek és étkezdék üzemeltetője által nyújtott szolgáltatások díjazásának fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.
1503

Bölcsődék és napközi otthonok
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

817 000

2014. évi teljesítés

878 000

924 000,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a Gyermekfelügyleti Központ és más bölcsődék, óvodák és gyermekgondozási létesítmények
költségeihez való (a Bizottság és/vagy a Tanács részére fizetendő) EKSZ-hozzájárulás fedezésére szolgál.
A szülői hozzájárulásból és a szülőket foglalkoztató szervezetek hozzájárulásaiból származó bevételek címzett bevételeket tesznek lehetővé.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.
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2. CÍM
ÉPÜLETEK, FELSZERELÉS ÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK A SZÉKHELYEKEN
2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
2 1. ALCÍM — INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi
előirányzatok

Megnevezés

2015. évi
előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

2 0. ALCÍM
200

Épületek

2000

Bérleti díj és éves lízingdíjak kifizetése
Nem differenciált előirányzatok

2001

Nem differenciált előirányzatok
2002

p.m.

p.m.

100 000

167 215,35

71,16

2 0 0. jogcímcsoport – Összesen

18 403 000

18 472 000

18 381 215,35

99,88

4 190 000

4 330 000

3 897 885,86

93,03

1 120 000

1 293 000

1 047 600,—

93,54

Nem differenciált előirányzatok

6 090 000

5 700 000

5 746 825,36

94,36

Nem differenciált előirányzatok

50 000

60 000

39 500,—

79,00

Nem differenciált előirányzatok

130 000

130 000

149 708,—

115,16

2 0 1. jogcímcsoport – Összesen

11 580 000

11 513 000

10 881 519,22

93,97

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

29 983 000

29 985 000

29 262 734,57

97,60

12 837 000

12 837 000

13 117 000,—

102,18

13 745 000

13 745 000

11 571 082,38

84,18

Takarítás és karbantartás
Nem differenciált előirányzatok
Víz, gáz, elektromos áram és fűtés
Nem differenciált előirányzatok

2014

100,25

235 000

2010

2013

18 214 000,—

Nem differenciált előirányzatok

Épületekkel kapcsolatos költségek

2012

18 372 000

Épületek berendezése és biztonsági munkák

201

2011

18 168 000

Ingatlanvásárlás

Az épületek biztonsága és őrzése

Biztosítás

Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

2 1. ALCÍM
210

Informatika és távközlés

2100

Információs és kommunikációs technológiák
Nem differenciált előirányzatok

2101

Kriptográfia és szigorúan titkos információs és kommunikációs
technológiák
Nem differenciált előirányzatok
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2 1. ALCÍM — INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK (folytatás)
2 2. ALCÍM — EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi
előirányzatok

Megnevezés

210

(folytatás)

2102

Információs és kommunikációs technológiák védelme az „EU
restricted” szintig
Nem differenciált előirányzatok

2103

% 2014–2016

2 550 000

Nem differenciált előirányzatok

1 250 000

1 250 000

2 1 0. jogcímcsoport – Összesen

30 382 000

30 382 000

24 688 082,38

81,26

155 000

200 000

154 309,42

99,55

Nem differenciált előirányzatok

150 000

50 000

83 974,60

55,98

Nem differenciált előirányzatok

95 000

95 000

104 300,—

109,79

2 1 1. jogcímcsoport – Összesen

400 000

345 000

342 584,02

85,65

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

30 782 000

30 727 000

25 030 666,40

81,32

Nem differenciált előirányzatok

485 000

485 000

735 100,—

151,57

Nem differenciált előirányzatok

50 000

50 000

50 000,—

100,00

2 2 0. jogcímcsoport – Összesen

535 000

535 000

785 100,—

146,75

Nem differenciált előirányzatok

765 000

923 000

740 282,15

96,77

Nem differenciált előirányzatok

450 000

450 000

495 000,—

110,00

Nem differenciált előirányzatok

41 000

41 000

25 565,36

62,35

Nem differenciált előirányzatok

295 000

295 000

187 808,50

63,66

2 2 1. jogcímcsoport – Összesen

1 551 000

1 709 000

1 448 656,01

93,40

Technikai biztonsági ellenintézkedések

Bútorok, műszaki berendezések és szállítás

2110

Bútorok
Nem differenciált előirányzatok

2112

2014. évi teljesítés

2 550 000

211

2111

2015. évi
előirányzatok

Műszaki berendezések és felszerelések

Szállítás

2 2. ALCÍM
220

Konferenciák, kongresszusok és ülések

2200

Ülések, konferenciák és kongresszusok szervezése

2201

Szakértők utazási költségei

221

Tájékoztatás

2210

Dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadások

2211

2212

2213

Műholdas képek

Általános kiadványok

Tömegtájékoztatás és nyilvános rendezvények
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2 2. ALCÍM — EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (folytatás)
Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés

222

Nyelvi szolgálatok

2220

Fordítás
Nem differenciált előirányzatok

2221

223

Egyéb kiadások
Irodai eszközök

2232

2233

2234

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

Nem differenciált előirányzatok

490 000

450 000

579 150,—

118,19

2 2 2. jogcímcsoport – Összesen

490 000

450 000

579 150,—

118,19

Nem differenciált előirányzatok

323 000

323 000

323 235,—

100,07

Nem differenciált előirányzatok

155 000

155 000

156 710,—

101,10

Nem differenciált előirányzatok

49 000

49 500

29 387,—

59,97

Nem differenciált előirányzatok

1 893 000

1 795 000

2 037 146,—

107,61

Nem differenciált előirányzatok

120 000

120 000

124 100,—

103,42

Nem differenciált előirányzatok

5 000

5 000

5 000,—

100,00

Nem differenciált előirányzatok

25 000

25 000

63 484,25

253,94

Nem differenciált előirányzatok

10 000

10 000

2 2 3. jogcímcsoport – Összesen

2 580 000

2 482 500

2 739 062,25

106,17

Nem differenciált előirányzatok

450 000

450 000

500 000,—

111,11

2 2 4. jogcímcsoport – Összesen

450 000

450 000

500 000,—

111,11

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

5 606 000

5 626 500

6 051 968,26

107,96

2. cím – Összesen

66 371 000

66 338 500

60 345 369,23

90,92

Bérmentesítés

Tanulmányok, felmérések és konzultációk költsége

Intézményközi együttműködés

Költöztetés

2235

Pénzügyi költségek

2236

Jogi kiadások és költségek, kár- és költségtérítések

2237

2015. évi
előirányzatok

Tolmácsolás

2230

2231

2016. évi
előirányzatok

Egyéb működési költségek

224

Konfliktusmegelőző és közvetítéstámogató szolgáltatások
(folytatás)

2240

Konfliktusmegelőző és közvetítéstámogató szolgáltatások (folytatás)
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2. CÍM
ÉPÜLETEK, FELSZERELÉS ÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK A SZÉKHELYEKEN

2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

200

Épületek

2000

Bérleti díj és éves lízingdíjak kifizetése
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

18 168 000

2014. évi teljesítés

18 372 000

18 214 000,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az EKSZ által Brüsszelben használt épületek bérleti díjainak és adóinak, illetve az üléstermek, a raktár
és a parkolók bérlésének fedezésére szolgál.
Ez a meglévő vagy előkészítés alatt álló bérleti szerződések alapján bérelt épületek vagy épületrészek éves lízingdíjának
fedezésére is szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege: p.m.
2001

Ingatlanvásárlás
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

Megjegyzések
Ez az előirányzat az ingatlanvásárlás fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.
2002

Épületek berendezése és biztonsági munkák
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

235 000

2014. évi teljesítés

100 000

Megjegyzések
Ez az előirányzat különösen az épületek alábbi berendezési költségeinek fedezésére szolgál:
— az intézményi épületek bővítéséről és átalakításáról szóló tanulmányok,
— az épületeknek a személyek és javak fizikai és anyagi biztonságát szolgáló kialakítási munkálatai,

167 215,35
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EURÓPAI KÜLÜGYI SZOLGÁLAT (EKSZ)

2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (folytatás)

200

(folytatás)

2002

(folytatás)
— az épületeknek a működési követelményekkel összhangban történő berendezése és átalakítása,
— az épületeknek és műszaki létesítményeknek a hatályos biztonsági és egészségvédelmi követelményeknek és szabványoknak való megfelelés érdekében történő átalakítása.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap
A munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről
szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv (HL L 183., 1989.6.29., 1. o.).

201

Épületekkel kapcsolatos költségek

2010

Takarítás és karbantartás
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

4 190 000

2014. évi teljesítés

4 330 000

3 897 885,86

Megjegyzések
Az előirányzat az alábbi takarítási és karbantartási költségek fedezésére szolgál:
— irodák, műhelyek és raktárak (ideértve a függönyöket, kárpitokat, szőnyegeket, napellenzőket stb.) takarítása,
— elhasználódott függönyök, kárpitok és szőnyegek cseréje,
— festés,
— egyéb karbantartási munkák,
— műszaki berendezések javítása,
— műszaki felszerelések,
— különböző műszaki berendezések (légkondicionálás, fűtés, hulladékkezelés, felvonók, biztonsági berendezések és
lehallgatásbiztos helyiségek) karbantartására vonatkozó szerződések.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.
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201

(folytatás)

2011

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

1 120 000

2014. évi teljesítés

1 293 000

1 047 600,—

Megjegyzések
Az előirányzat a víz-, gáz-, elektromosáram- és fűtési költségek fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.
2012

Az épületek biztonsága és őrzése
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

6 090 000

2014. évi teljesítés

5 700 000

5 746 825,36

Megjegyzések
Az előirányzat az EKSZ épületei felügyeleti és őrzési költségeinek fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.
2013

Biztosítás
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

50 000

2014. évi teljesítés

60 000

39 500,—

Megjegyzések
Az előirányzat az EKSZ által használt épületekre vonatkozóan a biztosítótársaságokkal kötött szerződések biztosítási
díjainak, valamint az ezekbe az épületekbe érkező látogatókra vonatkozó felelősségbiztosítás fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.
2014

Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

130 000

2014. évi teljesítés

130 000

149 708,—
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201

(folytatás)

2014

(folytatás)
Megjegyzések
Az előirányzat a Cortenberg és az ER épületet is magában foglaló épületekkel kapcsolatos olyan egyéb folyó kiadások
fedezésére szolgál, amelyek nem tartoznak ezen alcím más jogcímcsoportjai alá, nevezetesen a szemétszállítás, a jelzésre
szolgáló felszerelés, valamint a szakosodott szervek által végzett ellenőrzések költségei stb.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 1. ALCÍM — INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK

210

Informatika és távközlés

2100

Információs és kommunikációs technológiák
2016. évi előirányzatok

12 837 000

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

12 837 000

13 117 000,—

Megjegyzések
Az előirányzat a nem minősített információs és kommunikációs technológiák kiadásainak fedezésére szolgál, különösen
a következőkhöz kapcsolódóan:
— a számítógépes rendszerekhez és alkalmazásokhoz tartozó berendezések és szoftverek beszerzése vagy bérlése,
— a számítógépes rendszerek és alkalmazások működtetéséhez és fejlesztéséhez számítógépes szolgáltató és tanácsadó
cégektől igénybe vett szolgáltatás és képzés, beleértve a felhasználóknak nyújtott szolgáltatást is,
— a számítógépes berendezések és rendszerek, valamint az alkalmazásokhoz tartozó szoftverek karbantartása,
— kommunikációs szolgáltatások nyújtói,
— kommunikációs és adatátviteli költségek.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.
2101

Kriptográfia és szigorúan titkos információs és kommunikációs technológiák
2016. évi előirányzatok

13 745 000

2015. évi előirányzatok

13 745 000

2014. évi teljesítés

11 571 082,38
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210

(folytatás)

2101

(folytatás)

Megjegyzések
Az előirányzat a kriptográfiával és a nagyon biztonságos információs és kommunikációs technológiákkal kapcsolatos
kiadások fedezésére szolgál, különösen a következőkhöz kapcsolódóan:
— a biztonságos számítógépes rendszerekhez és alkalmazásokhoz tartozó berendezések és szoftverek beszerzése vagy
bérlése,
— a számítógépes rendszerek és alkalmazások működtetéséhez és fejlesztéséhez számítógépes szolgáltató és tanácsadó
cégektől igénybe vett szolgáltatás és képzés, beleértve a felhasználóknak nyújtott szolgáltatást is, – a biztonságos
számítógépes berendezések és rendszerek, valamint az alkalmazásokhoz tartozó szoftverek karbantartása,
— biztonságos kommunikációs szolgáltatásokra való előfizetés,
— a biztonságos kommunikáció és adatátvitel költségei.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.
2102

Információs és kommunikációs technológiák védelme az „EU restricted” szintig
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2 550 000

2014. évi teljesítés

2 550 000

Megjegyzések
Az előirányzat az információbiztonság technikai biztonsági ellenintézkedések révén, „EU restricted” szintig történő
biztosítását célzó kiadások, nevezetesen e célból az alábbiakkal kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál:
— berendezések és szoftverek beszerzése vagy bérlése,
— a biztonságos számítógépes rendszerek és alkalmazások működtetéséhez és fejlesztéséhez számítógépes szolgáltató
és tanácsadó cégektől igénybe vett szolgáltatás és képzés, beleértve a felhasználóknak nyújtott szolgáltatást is,
— a számítógépes berendezések és rendszerek, valamint az alkalmazásokhoz tartozó szoftverek karbantartása és
szervizelése,
— kommunikációs szolgáltatásokra való előfizetés,
— kommunikációs és adatátviteli költségek.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.
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210

(folytatás)

2103

Technikai biztonsági ellenintézkedések
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 250 000

2014. évi teljesítés

1 250 000

Megjegyzések
Az előirányzat az információbiztonság technikai biztonsági ellenintézkedések révén történő biztosítását célzó kiadások,
nevezetesen e célból az alábbiakkal kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál:
— berendezések vagy szoftverek beszerzése vagy bérlése a központok, küldöttségek, valamint konferenciákhoz és
ülésekhez használt épületek helyszíneinek „sweep” ellenőrzésére,
— szakosodott szolgáltató cégek, gyártók és tanácsadó cégek által ilyen berendezések vagy szoftverek működtetéséhez
és fejlesztéséhez biztosított segítségnyújtás és képzés, beleértve a felhasználóknak nyújtott szolgáltatást is,
— ilyen berendezések, rendszerek és az alkalmazásokhoz tartozó szoftverek karbantartása és szervizelése,
— az épületek „sweep” ellenőrzéséhez szükséges felszerelés szállítási költségei,
— a lehallgatásbiztos helyiségekhez szükséges speciális berendezések beszerzése, szállítása és beszerelése,
— a személyzetnek a helyszínek „sweep” ellenőrzéséhez vagy a lehallgatásbiztos helyiségek berendezéséhez szükséges
kiküldetéseivel kapcsolatban felmerült költségek,
— az EKSZ épületeihez szükséges biztonsági rendszerek beszerzése vagy bérlése.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

211

Bútorok, műszaki berendezések és szállítás

2110

Bútorok
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

155 000

Megjegyzések
Az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— bútorok és speciális bútorok vásárlása vagy cseréje,

2014. évi teljesítés

200 000

154 309,42
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211

(folytatás)

2110

(folytatás)
— bútorok bérbevétele az EKSZ épületein kívüli kiküldetések és ülések során,
— bútorok karbantartása és javítása.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2111

Műszaki berendezések és felszerelések
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

150 000

2014. évi teljesítés

50 000

83 974,60

Megjegyzések
Az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— a különböző – különösen az archiválás, a biztonság, a konferenciák, az étkezdék és az épületek számára szükséges –
rögzített és mobil műszaki berendezések és felszerelések vásárlása és cseréje,
— különösen a konferenciák és étkezdék számára szükséges technikai segítségnyújtás és ellenőrzés,
— műszaki berendezések és felszerelések bérlésével kapcsolatos költségek, valamint e berendezések karbantartási és
javítási költségei.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.
2112

Szállítás
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

95 000

2014. évi teljesítés

95 000

104 300,—

Megjegyzések
Az előirányzat többek között az alábbiak fedezésére szolgál:
— szolgálati gépjárművek lízingje vagy beszerzése,
— a gépjárműkölcsönzés költségei, amennyiben az EKSZ rendelkezésére álló szállítóeszközök használatára nincs
lehetőség, különösen kiküldetések alkalmával,
— a szolgálati gépjárművek működtetésének és karbantartásának költségei (üzemanyag, gumiabroncsok stb. vásárlása).
A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.
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220

Konferenciák, kongresszusok és ülések

2200

Ülések, konferenciák és kongresszusok szervezése
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

485 000

2014. évi teljesítés

485 000

735 100,—

Megjegyzések
Az előirányzat a következő költségek fedezésére szolgál:
— a Külügyek Tanácsa informális üléseinek és más informális ülések szervezése,
— miniszteri és vezető tisztviselői szinten folytatott politikai párbeszéd üléseinek szervezése,
— konferenciák és kongresszusok szervezése,
— belső ülések, beleértve szükség esetén a különleges alkalmakkor felszolgált ételek és frissítők költségeit,
— az intézményre a fogadások költségei és reprezentációs költségek formájában háruló kötelezettségek teljesítése,
— protokollal kapcsolatos tevékenységek.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.
2201

Szakértők utazási költségei
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

50 000

2014. évi teljesítés

50 000

50 000,—

Megjegyzések
Az előirányzat az EKSZ által valamilyen ülésre meghívott vagy kiküldetésbe küldött szakértők utazási költségeinek és
napidíjának fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

221

Tájékoztatás

2210

Dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadások
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

765 000

2014. évi teljesítés

923 000

740 282,15
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221

(folytatás)

2210

(folytatás)
Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— a földrajzi adatokat is tartalmazó, külső dokumentációs és statisztikai adatbázisokhoz való hozzáférés költségei,
— hírlapok, folyóiratok, tartalomelemzést biztosító szolgáltatások és más online kiadványok előfizetése. Ez az
előirányzat az ilyen kiadványok sokszorosításával, valamint papíralapú hordozón és/vagy elektronikus úton
történő terjesztésével kapcsolatban felmerülő szerzői jogi díjak fedezésére is szolgál,
— könyvek és más művek papíralapú hordozón és/vagy digitális formában történő vásárlása a könyvtár számára,
— a telex-hírügynökségi előfizetések költségei,
— a könyvek és folyóiratok megőrzéséhez szükséges kötési és egyéb költségek.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.
Jogalap
Az Európai Unió Katonai Törzsének létrehozásáról szóló, 2001. január 22-i 2001/80/KKBP tanácsi határozat (HL L 27.,
2001.1.30., 7. o.).

2211

Műholdas képek
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

450 000

2014. évi teljesítés

450 000

495 000,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat az EKSZ számára műholdas képek beszerzési költségeinek fedezésére szolgál, különösen válságmegelőzés és -kezelés céljából.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.
2212

Általános kiadványok
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

41 000

2014. évi teljesítés

41 000

25 565,36
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221

(folytatás)

2212

(folytatás)

Megjegyzések
Ez az előirányzat a tagállamok hivatalos nyelvein készült kiadványok előkészítése, valamint hagyományos (papíron vagy
mikrofilmen), illetve elektronikus kiadása költségeinek, valamint az EKSZ-kiadványok – az Európai Unió Hivatalos
Lapjában közzétetteket is ideértve – terjesztési költségeinek fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.
2213

Tömegtájékoztatás és nyilvános rendezvények
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

295 000

2014. évi teljesítés

295 000

187 808,50

Megjegyzések
Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— az Unió külpolitikájáról és a főképviselő tevékenységéről szóló nyilvános tájékoztatást szolgáló audiovizuális
szolgáltatások,
— az EKSZ internetes oldalának fejlesztése és működtetése,
— az intézmény tevékenységéhez kapcsolódó kiadványok közzétételének és értékesítésük ösztönzésének, továbbá a
nyilvános rendezvényeknek a költségei, ideértve a járulékos igazgatási és infrastrukturális költségeket is,
— a KBVP/KKBP keretében folytatott tájékoztatás kiadásai,
— az egyéb információs tevékenységek és közönségkapcsolatok költségei, a promóciós tárgyakat is ideértve.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

222

Nyelvi szolgálatok

2220

Fordítás
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés
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222

(folytatás)

2220

(folytatás)
Megjegyzések
Ez az előirányzat a Tanács Főtitkársága és a Bizottság által az EKSZ számára nyújtott fordítási szolgáltatásokhoz
kapcsolódó kiadások fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2221

Tolmácsolás
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

490 000

2014. évi teljesítés

450 000

579 150,—

Megjegyzések
Ez az előirányzat a Bizottság tolmácsai által az EKSZ-nek nyújtott szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál.
Ez a Bizottság tolmácsai által az EKSZ-nek a Politikai és Biztonsági Bizottság és a Katonai Bizottság ülései és egyéb,
kifejezetten a KBVP/KKBP keretében tartott ülések alkalmából nyújtott szolgáltatások költségeinek fedezésére is szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.
Jogalap
A Tanács főtitkárának/a közös kül- és biztonságpolitika főképviselőjének 111/2007 sz. határozata az Európai Tanács, a
Tanács és a Tanács előkészítő szervei számára végzett tolmácsolásról.

223

Egyéb kiadások

2230

Irodai eszközök
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

323 000

Megjegyzések
Az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— papír beszerzése,
— fénymásolatok és díjak,

2014. évi teljesítés

323 000

323 235,—
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(folytatás)

2230

(folytatás)
— irodaszerek és irodai eszközök (napi használatra szolgáló eszközök),
— nyomtatott anyagok,
— a küldemények továbbításához szükséges eszközök (borítékok, csomagolópapír, a bérmentesítő géphez tartozó
klisék),
— a sokszorosítóüzem készletei (a nyomtatóhoz szükséges tinta, ofszetlemezek, a klisék előkészítéséhez szükséges
filmek és vegyszerek).
A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2231

Bérmentesítés
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

155 000

2014. évi teljesítés

155 000

156 710,—

Megjegyzések
Az előirányzat a küldemények bérmentesítésének fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.
2232

Tanulmányok, felmérések és konzultációk költsége
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

49 000

2014. évi teljesítés

49 500

29 387,—

Megjegyzések
Az előirányzat magasan képzett szakértők által szerződéses alapon készített tanulmányok és konzultációk költségeinek
fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.
2233

Intézményközi együttműködés
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

1 893 000

2014. évi teljesítés

1 795 000

2 037 146,—
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(folytatás)

2233

(folytatás)
Megjegyzések
Az előirányzat az intézményközi tevékenységekkel kapcsolatos kiadások – különösen az EKSZ személyzetét, épületeit és
levéltárait kezelő bizottsági, a hivatalokhoz tartozó és tanácsi igazgatási személyzet költségeinek – fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2234

Költöztetés
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

120 000

2014. évi teljesítés

120 000

124 100,—

Megjegyzések
Az előirányzat a költöztetés és a berendezések szállítási költségeinek fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.
2235

Pénzügyi költségek
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

5 000

2014. évi teljesítés

5 000

5 000,—

Megjegyzések
Az előirányzat valamennyi pénzügyi költség, különösen a bankköltségek fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.
2236

Jogi kiadások és költségek, kár- és költségtérítések
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

25 000

2014. évi teljesítés

25 000

63 484,25

Megjegyzések
Az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— azon költségek, amelyek viselésére a Bíróság, a Törvényszék és a Közszolgálati Törvényszék kötelezheti az EKSZ-t,
valamint az EKSZ bíróságok előtti képviseletével megbízott külső ügyvédek költségei,
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(folytatás)

2236

(folytatás)
— külső ügyvédek igénybevételének költségei,
— az EKSZ-re háruló kártérítések és jóvátételek.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2237

Egyéb működési költségek
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

10 000

2014. évi teljesítés

10 000

Megjegyzések
Az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— a konferencia- és biztonsági szolgálat tagjainak munkaruhája, az üzemi dolgozók és a belső szolgálat tagjainak
munkafelszerelései, valamint a munkaruházat javítási és karbantartási költségei,
— néhány, az uniós intézmények munkájához közvetlenül kapcsolódó tevékenységet végző társaság kiadásaihoz való
EKSZ-hozzájárulás,
— az előző sorokban kifejezetten nem szereplő működési költségek,
— különösen a Cortenberg és az ER épületért felelős biztonsági személyzet számára szükséges egyenruhák és
kiegészítők beszerzése.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

224

Konfliktusmegelőző és közvetítéstámogató szolgáltatások (folytatás)

2240

Konf liktusmegelőző és közvetítéstámogató szolgáltatások (folytatás)
2015. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

450 000

2014. évi teljesítés

450 000

500 000,—

Megjegyzések
Az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:
— a közvetítőfolyamatokat és a párbeszédet támogató uniós személyzet telepítése,
— közvetítésben és párbeszédben jártas belső és külső szakértők szerződtetése vagy felkérése, figyelembe véve az ENSZ
és más szervezetek által a szolgálati beosztás kialakítása terén végzett munkát,
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(folytatás)

2240

(folytatás)
— tudásmenedzsment, beleértve műhelytalálkozók szervezését, a konf liktuselemzést, valamint a levont tanulságokra
vonatkozó tanulmányok és a bevált módszerek és útmutatók kidolgozását és közzétételét,
— korai előrejelzéssel, konf liktuselemzéssel, valamint közvetítéssel és párbeszéddel kapcsolatos képzés és belső
kapacitásépítés a székhelyen dolgozó uniós alkalmazottak, a kiküldetésben lévő uniós alkalmazottak, az Unió
különleges képviselői, valamint az uniós küldöttségek vezetői és munkatársai számára.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.
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3 0. ALCÍM — KÜLDÖTTSÉGEK
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi
előirányzatok

Megnevezés

2015. évi
előirányzatok

2014. évi teljesítés

% 2014–2016

3 0. ALCÍM
300

Küldöttségek

3000

A személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó állomány javadalmazása és juttatásai
Nem differenciált előirányzatok

3001

96,98

64 169 000

60 068 000

56 274 243,20

87,70

24 791 000

20 587 285

22 403 382,74

90,37

Nem differenciált előirányzatok

168 948 000

155 799 301

98 110 900,31

58,07

Nem differenciált előirányzatok

43 976 000

41 937 800

19 186 753,39

43,63

Az alkalmazottakhoz kapcsolódó egyéb kiadások
Nem differenciált előirányzatok

3003

105 510 000 105 827 291,27

Külső munkatársak és külső szolgáltatások
Nem differenciált előirányzatok

3002

109 127 000

Épületek és kapcsolódó költségek

3004

Egyéb igazgatási kiadások

3005

Küldöttségeknek nyújtott bizottsági hozzájárulások
Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

3 0 0. jogcímcsoport – Összesen

411 011 000

383 902 386 301 802 570,91

73,43

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

411 011 000

383 902 386 301 802 570,91

73,43

3. cím – Összesen

411 011 000

383 902 386 301 802 570,91

73,43
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300

Küldöttségek

3000

A személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó állomány javadalmazása és juttatásai
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

109 127 000

2014. évi teljesítés

105 510 000

105 827 291,27

Megjegyzések
Az előirányzat az Európai Unión kívüli európai uniós küldöttségeken szolgálatot teljesítő és az Európai Unió területén
működő nemzetközi szervezetekhez delegált, a létszámterv szerinti álláshelyet betöltő tisztviselőkkel és ideiglenes
alkalmazottakkal kapcsolatban felmerült következő kiadások fedezésére szolgál:
— alapbérek, juttatások és a bérhez kapcsolódó egyéb kifizetések,
— baleset- és betegségbiztosítás, valamint egyéb társadalombiztosítási díjak,
— az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosítása és a Bizottság által az ideiglenes alkalmazottnak
teljesítendő kifizetések, amelyek a nyugdíjjogosultságnak a származásuk szerinti országban történő megteremtéséhez vagy fenntartásához szükségesek,
— egyéb juttatások és támogatások,
— túlóra,
— a javadalmazásra alkalmazott súlyozás költségei,
— a díjazás pénzügyi év során végrehajtott kiigazításainak költsége.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege: p.m.
Jogalap
Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
A kinevezésre és a javadalmazásra, valamint egyéb pénzügyi feltételekre vonatkozó, az EKSZ által elfogadott szabályok.
3001

Külső munkatársak és külső szolgáltatások
2016. évi előirányzatok

64 169 000

2015. évi előirányzatok

60 068 000

2014. évi teljesítés

56 274 243,20
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300

(folytatás)

3001

(folytatás)
Megjegyzések
Az előirányzat az Európai Unión kívüli uniós küldöttségekkel és az Unió területén működő nemzetközi szervezetekhez
akkreditált küldöttségekkel kapcsolatban felmerült következő kiadások fedezésére szolgál:
— a helyi és/vagy szerződéses alkalmazottak javadalmazása és ezeknek a munkáltató által fizetendő társadalombiztosítási díjai és juttatásai,
— a munkáltató hozzájárulásai a helyi alkalmazottak kiegészítő társadalombiztosításához,
— a kölcsönmunkaerő és a szabadúszó személyzet szolgáltatásai.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege: p.m.
Jogalap
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

3002

Az alkalmazottakhoz kapcsolódó egyéb kiadások
2016. évi előirányzatok

24 791 000

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

20 587 285

22 403 382,74

Megjegyzések
Az előirányzat az Európai Unión kívüli európai uniós küldöttségeken és az Európai Unió területén működő nemzetközi
szervezetekhez akkreditált küldöttségeken felmerült következő kiadások fedezésére szolgál:
— a fiatal szakértők (friss egyetemi diplomások) az Európai Unió küldöttségeihez történő kiküldetéséhez kapcsolódó
kiadás,
— a tagállamok és a harmadik országok fiatal diplomatái számára szervezett szemináriumok költségei,
— a tisztviselőknek a tagállamokból a küldöttségekhez történő ideiglenes áthelyezésének vagy átmeneti beosztásának
költségei,
— az olyan tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak részére fizetendő beilleszkedési és újrabeilleszkedési támogatások,
akiknek a szolgálati jogviszony megkezdésekor, az alkalmazás helyének megváltozásakor vagy a szolgálati
jogviszony megszűnésekor meg kell változtatniuk a lakóhelyüket, és máshol kell letelepedniük,
— a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak (ideértve a családtagokat is) a szolgálati jogviszony megkezdésekor,
megszűnésekor és az alkalmazás helyének megváltozása miatt felmerült utazási költségei,
— az olyan tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak részére fizetendő költözési költségek, akiknek a szolgálati
jogviszony megkezdésekor, az alkalmazás helyének megváltozásakor vagy a szolgálati jogviszony megszűnésekor
meg kell változtatniuk a lakóhelyüket, és máshol kell letelepedniük,
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300

(folytatás)

3002

(folytatás)
— az EKSZ alkalmazottjának vagy az alkalmazott eltartott hozzátartozójának elhalálozása esetén a holttest szállításával
kapcsolatban felmerült költségek a személyzeti szabályzat 75. cikkének megfelelően,
— az egyéb személyzetre vonatkozó egyéb költségek és juttatások, beleértve a jogi konzultációt is,
— a tisztviselők, az ideiglenes alkalmazottak, a szerződéses és a helyi alkalmazottak munkaerő-felvételi eljárásának
költségei, ideértve a közzététel költségeit, a vizsgákra és interjúkra behívott pályázók utazási költségeit, napidíját és
baleset-biztosítását, valamint a csoportos munkaerő-felvételi tesztek szervezéséhez és a munkaerő-felvételt
megelőző orvosi vizsgálatokhoz kapcsolódó költségeket,
— a küldöttségeknél működő orvosi jellegű felszerelés beszerzése, cseréje, beállítása és karbantartása,
— a tisztviselők, valamint a szerződéses és helyi alkalmazottak éves orvosi vizsgálatával összefüggő költségek, beleértve
az ilyen vizsgálatok keretében végrehajtott laborvizsgálatokat, az orvosi és fogászati tanácsadás költségeit, valamint a
munkahelyi AIDS-politika költségeit,
— kulturális tevékenységek, valamint a külföldi és a helyi alkalmazottak közötti szociális kapcsolatok építésére és
ápolására ösztönző kezdeményezések,
— meghatározott összegű juttatás az olyan tisztviselők részére, akiknél munkájukból adódóan rendszeresen keletkeznek reprezentációs költségek, valamint a Bizottság és/vagy az EKSZ képviseletére felhatalmazott bizottsági
tisztviselőknél a képviseletből fakadóan és feladataikkal kapcsolatban felmerült költségek megtérítése (az unión
belüli küldöttségek esetében a szállásköltségek egy részét a meghatározott összegű reprezentációs juttatás fedezi),
— a kiküldetésekkel kapcsolatos utazási költségek és napidíjak kifizetése, valamint a tisztviselők és egyéb alkalmazottak
kiküldetése során felmerült járulékos vagy rendkívüli költségek,
— a szolgálat megkezdése előtt képzésre behívott sikeres pályázók utazási költségeivel és napidíjával kapcsolatos
kiadások,
— az egészségügyi evakuáláshoz kapcsolódó utazási költségek, napidíjak és biztosítás,
— válsághelyzetekből adódó költségek, beleértve az utazási, szállás- és napidíjköltségeket,
— a személyzet készségeinek, valamint az intézmény teljesítményének fejlesztését célzó általános és nyelvi képzésekkel
kapcsolatos kiadások,
— a képzési igények felmérése, a képzések megtervezése, kialakítása és megtartása, valamint az eredmények értékelése
és ellenőrzése céljából foglalkoztatott szakértők díjai,
— a különböző szakterületek tanácsadóinak díjai, különösen a szervezeti módszerek, a vállalati tervezés és irányítás, a
stratégia, a minőségbiztosítás és a személyzeti irányítás területein,
— az intézmény által tanfolyamok, szemináriumok és konferenciák formájában szervezett képzések megtervezésével,
megtartásával és értékelésével járó kiadások (képzésirányítók/előadók költségei, utazási költségei, napidíja és a
tananyag költségei),
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— a tanfolyamszervezés gyakorlati és logisztikai szempontjaihoz kapcsolódó kiadások, ideértve a képzés, illetve helyi
és regionális szeminárium helyszínéhez, a szállításhoz és a szükséges felszerelés bérléséhez, valamint a frissítőkhöz
és ételhez kapcsolódó egyéb költségeket,
— a konferenciákon és szimpóziumokon való részvételhez, valamint a szakmai és tudományos szervezetek tagdíjaihoz
kapcsolódó költségek,
— a kiadványokkal és tájékoztatókkal, kapcsolódó internetoldalakkal kapcsolatos képzési költségek, valamint az
oktatási segédeszközök költsége, távoktatási előfizetési díjak és licencek költsége, könyvek, sajtó- és multimédiás
termékek megvásárlásával járó költségek,
— a diplomáciai csereprogramokkal kapcsolatos – például utazási és letelepedési – költségek, a személyzeti szabályzattal összhangban.

3003

Épületek és kapcsolódó költségek
2016. évi előirányzatok

168 948 000

2015. évi előirányzatok

155 799 301

2014. évi teljesítés

98 110 900,31

Megjegyzések
Az előirányzat az Európai Unión kívüli európai uniós küldöttségeken és az Unió területén működő nemzetközi
szervezetekhez akkreditált küldöttségeken felmerült következő kiadások fedezésére szolgál:
— a tisztviselők, ideiglenes alkalmazottak és szerződéses alkalmazottak ideiglenes lakhatási támogatása és napidíja,
— az Unión kívül tevékenykedő küldöttségek által használt épületek bérleti és egyéb díjaira vonatkozóan:
— az Unión kívül tevékenykedő küldöttségek hivatalai vagy az Unión kívüli kiküldetésben tevékenykedő
tisztviselők által használt épületek, illetve épületrészek vonatkozásában: bérleti díjak (ezen belül az ideiglenes
szállás költségei) és adók, biztosítási díjak, felújítások és nagyobb javítások, a személyek és vagyontárgyak
védelmére szolgáló szokásos kiadások (titkosítóberendezések, széfek, ablakrácsok stb.),
— az Unión kívül tevékenykedő küldöttségek hivatalai által használt és a delegáltak lakóhelyeinek épületei, illetve
épületrészei vonatkozásában: víz-, gáz-, elektromosáram- és tüzelőanyagdíjak, karbantartások és javítások,
fenntartási és felújítási és egyéb szokásos kiadások (utcatakarítási és szemétszállítási díjak, jelzőtáblák és
jelzőoszlopok beszerzési költségei),
— az Unió területén belüli épületekre vonatkozó bérleti és egyéb díjak vonatkozásában:
— a küldöttségek hivatalai által használt valamennyi épület és épületrész vonatkozásában: bérleti díj; víz-, gáz-,
elektromosáram- és fűtési díjak; biztosítási díjak; karbantartás és javítás; felújítások és nagyobb javítások;
biztonsági kiadások, különösen a tűzoltó készülékek felülvizsgálatával, bérlésével és újratöltésével járó költségek;
a tűzvédelmi berendezések megvásárlása és karbantartása, valamint az önkéntes tűzoltó tisztviselők felszerelésének cseréje, hivatalos ellenőrzések költsége stb.,
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— a tisztviselők által használt valamennyi épület vagy épületrész vonatkozásában: az épülethasználat biztonságával
kapcsolatos kiadások megtérítése,
— építési telkek és épületek megvásárlásával járó kiadások (vétel- vagy lízinglehetőség) vagy hivatali, illetve lakóépületek felépítése, beleértve az előzetes vizsgálatok és a különböző díjak költségeit.
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 203. cikke bevezette azt a lehetőséget, hogy az intézmények az ingatlanok vásárlását
kölcsönből finanszírozzák. A jogcím a küldöttségek számára vásárolt ingatlanokkal kapcsolatos kölcsönök költségeinek
(a tőketörlesztésnek és a kamatnak) a fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege: 275 000 EUR.

3004

Egyéb igazgatási kiadások
2016. évi előirányzatok

43 976 000

2015. évi előirányzatok

41 937 800

2014. évi teljesítés

19 186 753,39

Megjegyzések
Az előirányzat az Európai Unión kívüli európai uniós küldöttségeken és az Unió területén működő nemzetközi
szervezetekhez akkreditált küldöttségeken felmerült következő kiadások fedezésére szolgál:
— a bútorok és a berendezések megvásárlásával, bérletével, lízingjével és karbantartásával járó kiadások, beleértve
különösen az audiovizuális, archiváló-, nyomtató-, könyvtári, tolmácsberendezéseket és a speciális irodai felszereléseket (fénymásoló gépek, lapolvasók, nyomtatók, faxgépek stb.), valamint az ilyen felszerelésekkel kapcsolatos
dokumentáció és alkatrészek beszerzésével járó kiadások,
— generátorok, légkondicionálók stb. és hasonló műszaki berendezések megvásárlásával, karbantartásával és javításával
járó kiadások, valamint az ilyen berendezések beszerelésének költsége a küldöttségek jóléti létesítményeiben,
— a járművek, beleértve a szerszámokat is, megvásárlásával, cseréjével, bérletével, lízingjével, karbantartásával és
javításával járó kiadások,
— a járművek biztosítási díjai,
— könyvek, dokumentumok és más nem rendszeres kiadványok megvásárlása, beleértve a frissítéseket, az újságokra,
folyóiratokra és a különböző kiadványok előfizetési költségei, a folyóiratok megőrzésével járó fűzési és egyéb
költségek,
— a hírügynökségi előfizetések költségei,
— a papír, a borítékok, az irodai és reprodukciós felszerelések, valamint a külső szolgáltató által készített nyomtatások
költségei,
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— a felszerelések szállítása és vámkezelése, az emeleti kézbesítők, a gépkocsivezetők stb. egyenruháinak beszerzése és
tisztítása, a különböző biztosítástípusok (különösen a felelősség- és a lopásbiztosítás), a belső értekezletekre
vonatkozó kiadások (különleges alkalmakkor felszolgált italok és étel),
— a küldöttségek igazgatásának működéséhez szükséges tanulmányok, felmérések és konzultációk költségei, valamint
bármely más, olyan operatív kiadás, amelyre az e jogcímcsoport alá tartozó jogcímek nem kifejezetten vonatkoznak,
— légi, szárazföldi, tengeri úton vagy vasúton továbbított hagyományos levelek, jelentések és publikációk, postai és
egyéb csomagok posta- és szállítási költsége,
— a diplomáciai posta költsége,
— a tisztviselők lakóhelyeinek bútoraival és egyéb berendezéseivel kapcsolatos valamennyi kiadás,
— az adatfeldolgozó berendezések (számítógépek, terminálok, miniszámítógépek, perifériák, kapcsolóeszközök),
beleértve a megfelelő szoftvereket is (beszerzése, bérlete vagy lízingje),
— a kiszervezett szolgáltatások, például a küldöttségek adatkezelési rendszereinek fejlesztésére, fenntartására és
támogatására vonatkozóan,
— az információk papíralapú reprodukciójához szükséges berendezések, pl. nyomtatók és szkennerek beszerzése,
bérlete vagy lízingje,
— a telefonkapcsolatot biztosító berendezések és kapcsolótáblák, valamint az adatátvitelre szolgáló berendezések
beszerzése, bérlete vagy lízingje, a megfelelő szoftvereket is beleértve,
— a kábeles vagy rádiókommunikáció (telefon, telegráf, telex, fax) előfizetési díjai és fix kiadásai, az adatátviteli
hálózatokkal, telematikus szolgáltatásokkal stb. kapcsolatos kiadások, valamint a telefonkönyvek beszerzési költségei,
— az ilyen berendezésekhez kapcsolódó beszerelési, konfigurálási, karbantartási, támogatási, segítségnyújtási, dokumentációs és alkatrész-beszerzési költségek,
— a vészhelyzetben lévő küldöttségek aktív védelmével kapcsolatos műveletek kiadásai,
— valamennyi pénzügyi költség, különösen a bankköltségek,
— az előlegszámlák kiigazításai, amennyiben az engedélyezésre jogosult tisztviselő minden megfelelő intézkedést
megtett a helyzet rendezése érdekében, és amennyiben a kiigazítási kiadás nem könyvelhető másik, konkrét
költségvetési sorra;
— kiigazítások azokban az esetekben, amikor olyan követelést törölnek részben vagy egészen, amelyet már bevételként
könyveltek a számlákon (különösen a kötelezettséggel szemben történő elszámolás esetén),
— kiigazítások azokban az esetekben, amikor a héa nem került beszedésre, és ahol az összeg már nem könyvelhető az
eredeti kiadást tartalmazó sorra,
— bármely, a fenti esetekhez kapcsolódó kamat esetében, ha az nem könyvelhető másik, konkrét költségvetési sorra.
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Ez a jogcím továbbá bármely olyan bank felszámolásából vagy megszűnéséből adódó veszteségek fedezetének szükség
szerinti beillesztésére szolgál, amelynél a Bizottság előlegszámlával rendelkezik.
Olyan költségeket is fedezhet, amelyek a tagállamokkal – elsősorban válsággal összefüggésben – folytatott helyi
együttműködés keretében merültek fel a küldöttségeknél.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege: p.m.

Jogalap
Az Európai Külügyi Szolgálat szervezetének és működésének a megállapításáról szóló, 2010. július 26-i 2010/427/EU
tanácsi határozat (HL L 201., 2010.8.3., 30. o.) és különösen annak 5. cikke (10) bekezdése.
3005

Küldöttségeknek nyújtott bizottsági hozzájárulások
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

Megjegyzések
A Bizottságtól vagy az Európai Fejlesztési Alapból (EFA) származó, a bizottsági alkalmazottak küldöttségeken való
jelenlétéből eredő költségekhez hozzájáruló bármely bevétel a költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban további
előirányzatok rendelkezésre bocsátását eredményezheti.
Az előirányzat az Európai Unión kívüli európai uniós küldöttségeken és az Unió területén működő nemzetközi
szervezetekhez akkreditált küldöttségeken foglalkoztatott, az EFA által finanszírozott bizottsági alkalmazottakat is
magukban foglaló bizottsági alkalmazottakra vonatkozó kiadások fedezésére szolgál:
— a helyi alkalmazottak (és a kölcsönmunkaerő) bére és bérrel kapcsolatos kiadásai,
— az említett alkalmazottak vonatkozásában a 3 0 0 0. (A személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó állomány
javadalmazása és juttatásai), a 3 0 0 1. (Külső alkalmazottak és külső szolgáltatások), a 3 0 0 2. (Az alkalmazottakhoz kapcsolódó egyéb kiadások), a 3 0 0 3. (Épületek és kapcsolódó költségek) és a 3 0 0 4. (Egyéb igazgatási
kiadások) jogcím által fedezett kiadásokból való részesedés.
Az előirányzat emellett a többi intézménnyel kötött, szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások keretében más
költségeket is fedezhet, például sajtó- és tájékoztatási tevékenységeket.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege: p.m.
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10. CÍM
EGYÉB KIADÁSOK
10 0. ALCÍM — ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK
10 1. ALCÍM — RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP
Jogcímcsoport
Jogcím

2016. évi
előirányzatok

2015. évi
előirányzatok

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

10. cím – Összesen

p.m.

p.m.

Megnevezés

10 0. ALCÍM
10 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

10 1. ALCÍM

MINDÖSSZESEN

633 628 000

2014. évi teljesítés

602 836 886 512 435 149,24

% 2014–2016

80,87
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10. CÍM
EGYÉB KIADÁSOK

10 0. ALCÍM — ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

Megjegyzések
Az ebben az alcímben szereplő előirányzatok átmenetiek, és csak más alcímekhez történő átcsoportosításuk után
használhatók fel a költségvetési rendelettel összhangban.
Jogalap
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

10 1. ALCÍM — RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP
2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

p.m.

p.m.

2014. évi teljesítés

Megjegyzések
Ez az előirányzat a pénzügyi év során hozott költségvetési döntések nyomán felmerülő, előre nem becsülhető kiadások
fedezésére szolgál.
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SZEMÉLYZET
X. szakasz — Európai Külügyi Szolgálat

2015

2016

Tisztségcsoport és besorolási
fokozat

Állandó álláshelyek

AD 16

7

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

7

AD 15

27

29

AD 14

119

119

AD 13

198

198

AD 12

183

183

AD 11

69

69

AD 10

70

70

AD 9

85

83

AD 8

68

44

AD 7

73

76

AD 6

34

42

AD 5

25

44

958

964

AST 11

31

31

AST 10

27

27

AST 9

60

62

AD összesen

AST 8

57

AST 7

96

92

AST 6

84

84

AST 5

102

102

AST 4

66

59

AST 3

58

58

AST 2

47

58

AST 1

21

30

AST összesen

Ideiglenes álláshelyek

1

649

1

57

1

660

1

AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2

10

10

AST/SC 1

10

10

AST/SC összesen
Mindösszesen
Összes alkalmazott

20
1 627

1
1 628

1 644

1
1 645

