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EUROOPAN KOMISSIO

BRYSSEL 26/08/2011 

YLEINEN TALOUSARVIO – VARAINHOITOVUOSI 2011
PÄÄLUOKKA III – KOMISSIO – OSASTOT 09 JA 12

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 23/2011

EUROA

MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ

LUVUSTA – 09 02 Digitaalistrategian sääntelykehys
MOMENTTI – 09 02 01 Sähköistä viestintää koskevan unionin politiikan määrittely ja 
toteuttaminen MSM – 1 630 000

MM – 1 308 716

MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

LUKUUN – 12 02 Sisämarkkinapolitiikka
MOMENTTI – 12 02 01 Sisämarkkinoiden toteuttaminen ja kehittäminen MSM  1 630 000

MM  1 308 716
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I. LISÄYS

a) Budjettikohdan nimike

12 02 01 – Sisämarkkinoiden toteuttaminen ja kehittäminen

b) Numerotiedot 10.6.2011
MSM MM

1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) 8 400 000 7 903 086
1B. Varainhoitovuoden määrärahat (EFTA) 0 0
2. Määrärahasiirrot 0 0

3. Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) 8 400 000 7 903 086
4. Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen 3 713 897 3 753 966

5. Käyttämättä olevat määrärahat (3 – 4) 4 686 103 4 149 120
6. Tarve varainhoitovuoden loppuun 6 316 103 5 457 836

7. Ehdotettu lisäys 1 630 000 1 308 716

8. Lisäys prosentteina suhteessa varainhoitovuoden 
määrärahoihin (7/1A)

19,40 % 16,56 %

9. Varainhoitoasetuksen 23 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan 
mukaisten lisäysten prosenttiosuus varainhoitovuoden 
lopullisista määrärahoista varainhoitoasetuksen 
soveltamissääntöjen 17 a artiklan mukaisesti laskettuna

– –

c) Varainhoitovuodelta toiselle siirretyt perinnästä saadut tulot (C5)
MSM MM

1. Käytettävissä olevat määrärahat varainhoitovuoden alussa 0 0
2. Käytettävissä olevat määrärahat 10.6.2011 0 0
3. Toteutusaste [(1 – 2)/1] – –

d) Lisäyksen yksityiskohtaiset perustelut

Pyydetyt lisämäärärahat ovat tarpeen niiden menojen kattamiseksi, joita aiheutuu palvelujen 
sisämarkkinoiden toteuttamiseen, toimintaan ja kehittämiseen liittyvistä toimenpiteistä palveludirektiivin 
(2006/123/EY) mukaisesti. Lisäyksellä tuetaan erityisesti toimenpiteitä, joilla varmistetaan jäsenvaltioissa 
käytettävien tietotekniikkajärjestelmien ja viestintäverkkojen yhteentoimivuus, tarkoituksena tehostaa 
palvelujen sisämarkkinoiden toimintaa, tukea palvelusektorin kasvupotentiaalia ja varmistaa, että kansalaiset 
ja yritykset pystyvät hyödyntämään palvelujen sisämarkkinoiden avaamisesta ja syventämisestä 
seurauksena olevia oikeuksia ja mahdollisuuksia mahdollisimman laaja-alaisesti. Rahoitusta annetaan 
seuraaville toimille:

- Tutkimus rajatylittävästä/pk-yritysten pääsystä sähköisiin hankintamenettelyihin: Tämä 
palvelusopimus koostuu sähköisiin hankintamenettelyihin osallistuvien, rajojen yli toimivien toimittajien ja 
pk-yritysten kokemusten simuloinnista. Tarkoituksena on kartoittaa ja analysoida vaikeudet ja parhaat 
käytännöt, jotka liittyvät sähköisten hankintamenettelyjen saatavuuden suunnitteluun. Alustava 
talousarvio: 400 000 euroa.

- Tutkimus postitoiminnan harjoittajien hinnoittelukäytännöistä ja niiden vaikutuksista 
postipalvelujen käyttäjiin: Tutkimuksessa arvioidaan käytettävissä olevia sääntelyvälineitä, joiden 
avulla voidaan valvoa sellaisten toimijoiden hinnoittelukäytäntöjä, joilla on merkittävä markkinavoima.
Näillä käytännöillä voi olla haitallinen vaikutus kuluttajiin, jos kansalliset sääntelyviranomaiset eivät ryhdy 
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asianmukaisiin toimiin. Tämän vuoksi hinnoittelurajoituksia olisi tarkasteltava laajemmin, myös eri 
viestintävälineiden yhdistelmien sekä niihin liittyvän logistiikan osalta. Tutkimuksessa on tarkoitus antaa 
suosituksia parhaista sääntelyperiaatteista markkinoilta sulkevien käytäntöjen (saalistushinnoittelu ja 
hintapainostus) sekä määräävän markkina-aseman väärinkäytön (hintasyrjintä) poistamiseksi. Alustava 
talousarvio: 380 000 euroa.

- Asianajajia koskevien direktiivien arviointi: Tutkimusehdotuksella on kolmenlaisia tavoitteita:
i) arvioida, missä määrin direktiivit ovat vaikuttaneet sisämarkkinoiden yhdentymiseen lakiasiainpalvelujen 
ja lakimiesammattien osalta;
ii) tarjota järjestelmällinen katsaus lakimiesammatteja koskevien sääntelypuitteiden uudistamiseen 
jäsenvaltioissa, tarkastella niiden vaikutusta lakiasiainpalvelujen markkinoihin ja kartoittaa alat, joiden 
osalta direktiivejä on kenties tarkistettava olosuhteiden muuttuessa; ja
iii) tarkastella direktiivien ja lähiaikoina annetun EU-lainsäädännön (esimerkiksi palveludirektiivi, sähköistä 
kaupankäyntiä koskeva direktiivi ja useat vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen säädökset) välistä 
suhdetta. Tutkimuksen perusteella esitetään soveltuvin osin suosituksia oikeudellisen kehyksen 
mahdolliseksi uudistamiseksi. Alustava talousarvio: 500 000 euroa.

- Toteutettavuustutkimus muiden kuin maataloustuotteiden maantieteellisten merkintöjen 
suojaamisesta sisämarkkinoilla: Tutkimus on jatkoa vuonna 2008 julkaistulle tiedonannolle 
”Teollisoikeuksia koskeva eurooppalainen strategia”, jossa komissio ilmoitti aikovansa arvioida 
mahdollisuutta suojata muiden kuin maataloustuotteiden maantieteelliset merkinnät. Koska tällä hetkellä 
eräissä jäsenvaltioissa muiden kuin maataloustuotteiden maantieteellisten merkintöjen suoja on 
hajanainen tai puuttuu kokonaan, EU:ssa ei ole tältä osin yhtäläisiä toimintaolosuhteita. Tällä on kielteisiä 
vaikutuksia sisämarkkinoiden toimintaan. Tutkimuksen tarkoituksena on tarjota komissiolle analyysi 
jäsenvaltioiden nykyisistä oikeudellisista puitteista ja arvioida perusteellisesti eri sidosryhmien tarpeita, 
taloudellisia vaikutuksia ja muiden kuin maataloustuotteiden maantieteellisten merkintöjen 
suojajärjestelmän oikeudellista toteutettavuutta EU:n tasolla. Alustava talousarvio: 350 000 euroa.

Maksumäärärahojen ehdotettu lisäys on tarpeen sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi.
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II. OTTO

a) Budjettikohdan nimike

09 02 01 – Sähköistä viestintää koskevan unionin politiikan määrittely ja toteuttaminen

b) Numerotiedot 10.6.2011
MSM MM

1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) 4 000 000 3 808 716
1B. Varainhoitovuoden määrärahat (EFTA) 0 0
2. Määrärahasiirrot 0 0

3. Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) 4 000 000 3 808 716
4. Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen 402 225 1 560 306

5. Käyttämättä olevat määrärahat (3 – 4) 3 597 775 2 248 410
6. Tarve varainhoitovuoden loppuun 1 967 775 939 694

7. Ehdotettu otto 1 630 000 1 308 716

8. Otto prosentteina suhteessa varainhoitovuoden 
määrärahoihin (7/1A)

40,75 % 34,36 %

9. Varainhoitoasetuksen 23 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan 
mukaisten ottojen prosenttiosuus varainhoitovuoden 
lopullisista määrärahoista varainhoitoasetuksen 
soveltamissääntöjen 17 a artiklan mukaisesti laskettuna

– –

c) Varainhoitovuodelta toiselle siirretyt perinnästä saadut tulot (C5)
MSM MM

1. Käytettävissä olevat määrärahat varainhoitovuoden alussa 0 0
2. Käytettävissä olevat määrärahat 10.6.2011 0 0
3. Toteutusaste [(1 – 2)/1] – –

d) Oton yksityiskohtaiset perustelut

Vuoden 2011 talousarviomenettelyn kuluessa budjettivallan käyttäjä lisäsi tämän budjettikohdan 
määrärahoja tarkoituksena tukea toimenpiteitä, joilla varmistetaan jäsenvaltioissa käytettävien 
tietotekniikkajärjestelmien ja viestintäverkkojen yhteentoimivuus, ja toteuttaa palvelujen sisämarkkinat 
palveludirektiivin (2006/123/EY) mukaisesti.

Palveludirektiivin täytäntöönpanoon suoraan liittyvät hankkeet rahoitettiin aikaisemmin EU:n talousarvion 
osastosta 12 ”Sisämarkkinat” ja erityisesti budjettikohdasta 12 02 01 – Sisämarkkinoiden toteuttaminen ja 
kehittäminen. On siis erittelyperiaatteen mukaisesti suotavaa, että palvelujen sisämarkkinoiden 
toteuttamiseen liittyvät toimet rahoitetaan jatkossakin samasta osaston 12 budjettikohdasta.

Näin ollen ehdotetaan, että 1,63 miljoonaa euroa siirretään maksusitoumusmäärärahoina edellä mainittuun 
budjettikohtaan. Samalla ehdotetaan, että ne maksumäärärahat, joita ei voida panna täytäntöön momenttiin 
09 02 01 liittyvien nykyisten ja tulevien oikeudellisten sitoumusten puitteissa, siirretään momentille 12 02 01 
moitteettoman täytäntöönpanon varmistamiseksi vuonna 2011.


