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EUROOPA KOMISJON

BRÜSSEL, 26/08/2011 

ÜLDEELARVE – 2011
III JAGU – KOMISJON, JAOTISED 09, 12

ASSIGNEERINGUTE ÜMBERPAIGUTAMINE 
NR DEC 23/2011

eurodes

SENINE KIRJE

PEATÜKK 09 02 – Digitaalse tegevuskava õigusraamistik
ARTIKKEL 09 02 01 – Euroopa Liidu tegevuspõhimõtete määratlemine ja rakendamine 
sideteenuste valdkonnas Kohustused - 1 630 000

Maksed - 1 308 716

UUS KIRJE

PEATÜKK 12 02 – Siseturu poliitika
ARTIKKEL 12 02 01 – Siseturu rakendamine ja arendamine Kohustused  1 630 000

Maksed  1 308 716
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I. SUURENDAMINE

a) Eelarverea nimetus

12 02 01 – Siseturu rakendamine ja arendamine

b) Arvnäitajad seisuga 10.6.2011
Kohustused Maksed

1A. Assigneering eelarves (esialgne eelarve + 
paranduseelarve)

8 400 000 7 903 086

1B. Assigneering eelarves (EFTA) 0 0
2. Ümberpaigutamised 0 0

3. Lõplik assigneering eelarveaastaks (1A+1B+2) 8 400 000 7 903 086
4. Lõplikust assigneeringust kasutatud 3 713 897 3 753 966

5. Kasutamata/kasutatav summa (3–4) 4 686 103 4 149 120
6. Vajadused eelarveaasta lõpuni 6 316 103 5 457 836

7. Taotletud suurendamine 1 630 000 1 308 716

8. Suurendamine protsentides eelarves ettenähtud 
assigneeringust (7/1A)

19,40 % 16,56 %

9. Suurendamine protsentides aasta lõplikust assigneeringust 
finantsmääruse artikli 23 lõike 1 punktides b ja c osutatud 
ümberpaigutuste summana, mis on arvutatud vastavalt 
rakenduseeskirjade artiklile 17a

— —

c) Ülekantud sissenõudmistulu (C5)
Kohustused Maksed

1. Kasutatavad assigneeringud aasta alguse seisuga 0 0
2. Kasutatavad assigneeringud seisuga 10.6.2011 0 0
3. Kasutamise määr [(1-2)/1] — —

d) Suurendamise üksikasjalik põhjendus

Täiendavalt taotletavaid assigneeringuid on vaja selleks, et katta teenuste siseturu väljakujundamisele ning 
selle toimimisele ja arengule kaasa aitavate meetmete kulud kooskõlas teenuste direktiiviga (2006/123/EÜ).
Eelkõige toetatakse suurendamise abil liikmesriikide IT-süsteemide ja sidevõrkude koostoimimist toetavaid 
meetmeid, et tõhustada teenuste siseturu toimimist, toetada teenustesektori kasvupotentsiaali ning tagada, 
et kodanikud ja ettevõtjad saaksid kasutada teenuste siseturu avanemisest ja süvenemisest tulenevaid kõige 
ulatuslikumaid õigusi ja võimalusi. Rahastatakse järgmisi meetmeid:

-   Piiriülene/VKEde juurdepääs e-hankemenetlustele. See teenusleping on internetipõhistes 
tarnemenetlustes osalevate piiriüleste tarnijate ja VKEde kogemuse simulatsioon. Eesmärk on tuvastada 
ja analüüsida e-hankele juurdepääsu raskusi ja parimaid tavasid. Eelarveprognoos on 400 000 eurot.

-   Uuring postioperaatorite hinnakujunduse ja selle mõju kohta postiteenuste kasutajatele.
Uuringus antakse hinnang olulise turujõuga operaatorite hinnakujundamise järelevalvet reguleerivatele 
õigusaktidele. Hinnakujundamisel võib ilma riiklike regulatiivasutuste asjakohase reageeringuta olla 
negatiivne mõju tarbijatele. Uurida on vaja hinnakujundust laiemas teavitusmaterjalide valikus ja ka 
asjaomaste logistiliste vajaduste kontekstis. Uuring peaks soovitama parimaid regulatiivseid põhimõtteid 
võitluseks välistava käitumise (kiskjalikud allahindlused ja marginaali vähendamine) ja turupositsiooni 
kuritarvitamisega (diskrimineerivad hinnad). Eelarveprognoos on 380 000 eurot.



ET 3 ET

-   Seadusandjate direktiivide hindamine. Kavandataval uuringul on kolm eesmärki:
i) hinnata, mil määral direktiivid on aidanud kaasa õigusteenuste ja õigusala siseturu integratsioonile;
ii) anda süsteemne ülevaade liikmesriikide õigusala reguleerivate raamistike reformidest, uurida nende 
mõju õigusteenuste turule ja tuvastada valdkonnad, kus direktiive võib olla vaja kohandada muutuvale 
olukorrale kohapeal; ning
iii) uurida direktiivide ja hiljem vastu võetud ELi õigusaktide (sh teenuste direktiiv, e-kaubanduse direktiiv 
ning mitmesugused vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala õigusaktid) omavahelist suhet. Kui see 
on asjakohane, antakse uuringus soovitusi õigusraamistiku võimalikuks reformimiseks. Eelarveprognoos 
on 500 000 eurot.

-   Uuring mittepõllumajandustoodete geograafilise tähise teostatavusest siseturul. See uuring on 
järelmeede 2008. aasta teatisele „Tööstusomandi õiguste strateegia Euroopas”, milles komisjon teatas?, 
et hakkab hindama mitte-põllumajandustoodete geograafilise tähisega kaitsmise teostatavust. Võttes 
arvesse põllumajandustoodete geograafiliste tähiste kaitse praegust killustatust või puudumist mitmes 
liikmesriigis, ei ole ELis kõigil võrdseid võimalusi. See mõjutab siseturu toimimist negatiivselt. Uuring 
peab pakkuma komisjonile liikmesriikide olemasolevate õigusraamistike analüüsi ja hindama süvitsi 
sidusrühmade vajadusi ning mittepõllumajandustoodete geograafilise tähise ELi tasandil kaitsmise korra 
majanduslikku mõju ja õiguslikku teostatavust. Eelarveprognoos on 350 000 eurot.

Maksete assigneeringute kavandatav suurendamine on vajalik lepinguliste kohustuste täitmiseks.
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II. VÄHENDAMINE

a) Eelarverea nimetus

09 02 01 – Euroopa Liidu tegevuspõhimõtete määratlemine ja rakendamine elektroonilise side 
valdkonnas

b) Arvnäitajad seisuga 10.6.2011
Kohustused Maksed

1A. Assigneering eelarves (esialgne eelarve + paranduseelarve) 4 000 000 3 808 716
1B. Assigneering eelarves (EFTA) 0 0
2. Ümberpaigutamised 0 0

3. Lõplik assigneering eelarveaastaks (1A+1B+2) 4 000 000 3 808 716
4. Lõplikust assigneeringust kasutatud 402 225 1 560 306

5. Kasutamata/kasutatav summa (3–4) 3 597 775 2 248 410
6. Vajadused eelarveaasta lõpuni 1 967 775 939 694

7. Taotletud vähendamine 1 630 000 1 308 716

8. Vähendamine protsentides eelarves ettenähtud 
assigneeringust (7/1A)

40,75 % 34,36 %

9. Vähendamine protsentides aasta lõplikust assigneeringust 
finantsmääruse artikli 23 lõike 1 punktides b ja c osutatud 
ümberpaigutuste summana, mis on arvutatud vastavalt 
rakenduseeskirjade artiklile 17a

— —

c) Ülekantud sissenõudmistulu (C5)
Kohustused Maksed

1. Kasutatavad assigneeringud aasta alguse seisuga 0 0
2. Kasutatavad assigneeringud seisuga 10.6.2011 0 0
3. Kasutamise määr [(1-2)/1] — —

d) Vähendamise üksikasjalik põhjendus

2011. aasta eelarvemenetluse ajal suurendasid eelarvepädevad institutsioonid kõnealuse eelarveartikli 
assigneeringuid, et toetada liikmesriikide IT-süsteemide ja sidevõrkude koostoimimise tagamisele ja teenuste 
siseturu väljakujundamisele kaasa aitavaid meetmeid kooskõlas teenuste direktiiviga (2006/123/EÜ).

Varem on rahastatud mitut teenuste direktiivi rakendamisega otseselt seotud projekti ELi eelarve jaotisest 12 
„Siseturg" ja eelkõige eelarveartiklist 12 02 01 „Siseturu rakendamine ja arendamine“. Seepärast on 
kooskõlas sihtotstarbelisuse põhimõttega eelistatav, et jätkataks teenuste siseturu väljakujundamise 
meetmete rahastamist sama eelarvejaotise 12 raames.

Seepärast tehakse ettepanek paigutada 1,63 miljoni euro ulatuses maksekohustuste assigneeringuid ümber 
eespool nimetatud eelarveartiklisse. Samal ajal tehakse ettepanek paigutada need maksete assigneeringud, 
mida ei ole võimalik olemasolevate või tulevaste õiguslike kohustuste raames rakendada artiklis 09 02 01,
ümber nimetatud artiklisse 12 02 01, et võimaldada nende sujuvat rakendamist 2011. aastal.


