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EUROPOS KOMISIJA

BRIUSELIS, 26/08/2011 

2011 M. BENDRASIS BIUDŽETAS
III SKIRSNIS – KOMISIJA. 09, 12 ANTRAŠTINĖS DALYS

ASIGNAVIMŲ PERKĖLIMAS Nr. DEC 23/2011

EUR

IŠ

0902 SKYRIUS – Skaitmeninės darbotvarkės reguliavimo sistema
09 02 01 STRAIPSNIS – ES politikos nustatymas ir įgyvendinimas elektroninių ryšių srityje Įsipareigojimai - 1 630 000

Mokėjimai - 1 308 716

Į

1202 SKYRIUS – Bendrosios rinkos politika
12 02 01 STRAIPSNIS – Vidaus rinkos įgyvendinimas ir vystymas Įsipareigojimai  1 630 000

Mokėjimai  1 308 716
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I. PADIDINIMAS

a) Išlaidų kategorija

12 02 01 – Vidaus rinkos įgyvendinimas ir vystymas

b) 2011 06 10 duomenys
Įsipareigojimai Mokėjimai

1A. Asignavimo suma biudžete (pradinis biudžetas + taisomasis 
biudžetas)

8 400 000 7 903 086

1B. Asignavimo suma biudžete (ELPA) 0 0
2. Perkeliamos sumos 0 0

3. Galutinė asignavimo suma per metus (1A+1B+2) 8 400 000 7 903 086
4. Galutinės asignavimo sumos panaudojimas 3 713 897 3 753 966

5. Nepanaudota ir (arba) likusi suma (3−4) 4 686 103 4 149 120
6. Iki metų pabaigos reikalinga suma 6 316 103 5 457 836

7. Siūlomas padidinimas 1 630 000 1 308 716

8. Padidinimas, kaip asignavimo sumos biudžete procentinė 
dalis (7/1A)

19,40 % 16,56 %

9. Perkeliamų sumų, nurodytų Finansinio reglamento 
23 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose, padidinimas, kaip 
galutinės metų asignavimo sumos procentinė dalis, 
apskaičiuotas pagal Įgyvendinimo taisyklių 17a straipsnį

nėra duomenų nėra duomenų

c) Įplaukos iš susigrąžintų sumų (perkeltos į kitą laikotarpį) (C5)
Įsipareigojimai Mokėjimai

1. Asignavimo suma metų pradžioje 0 0
2. Asignavimo suma 2011 06 10 0 0
3. Panaudojimo lygis [(1−2)/1] nėra duomenų nėra duomenų

d) Išsamus padidinimo pagrindimas

Prašoma papildomų asignavimų priemonių, kuriomis prisidedama prie paslaugų vidaus rinkos kūrimo, 
veikimo bei plėtros pagal Paslaugų direktyvą (2006/123/EB), įgyvendinimo išlaidoms padengti. Padidinimu 
visų pirma remiamos priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti valstybių narių naudojamų IT sistemų ir ryšių 
tinklų sąveiką, siekiant padidinti paslaugų vidaus rinkos veiksmingumą, išnaudoti paslaugų sektoriaus 
augimo potencialą ir užtikrinti, kad piliečiai ir verslo įmonės galėtų naudotis plačiausiomis teisėmis ir 
galimybėmis, atsiveriančiomis dėl paslaugų vidaus rinkos atvėrimo ir stiprinimo. Bus finansuoti šie veiksmai:

- Galimybių patekti į tarpvalstybinio viešojo pirkimo ir (arba) MVĮ galimybių patekti į e. viešojo 
pirkimo rinką tyrimas. Pagal šią paslaugų sutartį bus siekiama surinkti tarpvalstybinių tiekėjų ir MVĮ, 
dalyvaujančių viešojo pirkimo internetu procedūrose, patirtį. Tikslas – nustatyti sunkumus, su kuriais 
susiduriama norint patekti į e. viešojo pirkimo rinką, juos analizuoti ir nustatyti geriausią patirtį.
Numatomas biudžetas – 400 000 EUR.

- Pašto paslaugų veiklos vykdytojų kainodaros elgsenos i r  jos poveikio pašto paslaugų 
naudotojams tyrimas. Tyrimu bus siekiama įvertinti esamas reglamentavimo priemones, skirtas didelę 
galią rinkoje turinčių pašto paslaugų veiklos vykdytojų elgsenai stebėti. Nesant atitinkamo nacionalinių 
reguliavimo įstaigų atsako tokia elgsena gali daryti neigiamą poveikį vartotojams. Reikia ištirti kainodaros 
suvaržymus, susijusius su įvairių ryšių priemonių deriniu ir susijusia logistika. Tyrimu turėtų būti pateikta 
rekomendacijų dėl geriausių reguliavimo principų, siekiant kovoti su antikonkurencine elgsena 
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(grobuoniškomis kainomis ir pelno maržos mažinimu) bei išnaudotojišku piktnaudžiavimu (diskriminacine 
kainodara). Numatomas biudžetas – 380 000 EUR.

- „Teisininkų direktyvų“ įvertinimas. Siūlomu tyrimu siekiama trijų tikslų: 
i) įvertinti, kiek direktyvomis prisidėta prie teisinių paslaugų vidaus rinkos ir teisininko profesijos 
integracijos,
ii) sistemingai apžvelgti valstybių narių teisininko profesijos reglamentavimo sistemos reformas, 
išnagrinėti jų poveikį teisinių paslaugų rinkai ir nustatyti bet kokias sritis, kuriose direktyvas gali reikėti 
pritaikyti prie vietos besikeičiančių aplinkybių, taip pat
iii) išnagrinėti direktyvų ir vėliau priimtų ES teisės aktų, kaip antai Paslaugų direktyvos, Elektroninės 
prekybos direktyvos ir įvairių laisvės, saugumo ir teisingumo srities priemonių, sąsajas. Prireikus tyrimu 
gali būti pateikta rekomendacijų galimai teisinės sistemos pertvarkai. Numatomas biudžetas – 500 000 
EUR.

- Ne žemės ūkio produktų geografinių nuorodų apsaugos vidaus rinkoje galimybių tyrimas. Šis 
tyrimas vykdomas atsižvelgiant į 2008 m. komunikatą „Europos pramoninės nuosavybės teisių strategija“, 
kuriame Komisija paskelbė, kad įvertins ne žemės ūkio produktų geografinių nuorodų apsaugos 
galimybes. Atsižvelgiant į tai, kad ne žemės ūkio produktų geografinių nuorodų apsauga fragmentuota 
arba jos kai kuriose valstybėse narėse visai nėra, veiklos sąlygos ES nevienodos. Tai daro neigiamą 
poveikį vidaus rinkos veikimui. Tyrimu siekiama Komisijai pateikti esamą valstybių narių teisės sistemų 
analizę ir išsamiai įvertinti suinteresuotųjų šalių poreikius, ekonominį poveikį ir ne žemės ūkio produktų 
geografinių nuorodų apsaugos ES lygmeniu tvarkos teisinį galimumą. Numatomas biudžetas –
350 000 EUR.

Siūlomas mokėjimų asignavimų padidinimas būtinas siekiant įvykdyti sutartinius įsipareigojimus.
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II. SUMAŽINIMAS

a) Išlaidų kategorija

09 02 01 – ES politikos nustatymas ir įgyvendinimas elektroninių ryšių srityje

b) 2011 06 10 duomenys
Įsipareigojimai Mokėjimai

1A. Asignavimo suma biudžete (pradinis biudžetas + 
taisomasis biudžetas)

4 000 000 3 808 716

1B. Asignavimo suma biudžete (ELPA) 0 0
2. Perkeliamos sumos 0 0

3. Galutinė asignavimo suma per metus (1A+1B+2) 4 000 000 3 808 716
4. Galutinės asignavimo sumos panaudojimas 402 225 1 560 306

5. Nepanaudota ir (arba) likusi suma (3−4) 3 597 775 2 248 410
6. Iki metų pabaigos reikalinga suma 1 967 775 939 694

7. Siūlomas sumažinimas 1 630 000 1 308 716

8. Sumažinimas, kaip asignavimo sumos biudžete 
procentinė dalis (7/1A)

40,75 %  34,36 %

9. Perkeliamų sumų, nurodytų Finansinio reglamento 
23 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose, sumažinimas, kaip 
galutinės metų asignavimo sumos procentinė dalis, 
apskaičiuotas pagal Įgyvendinimo taisyklių 17a straipsnį

nėra duomenų nėra duomenų

c) Įplaukos iš susigrąžintų sumų (perkeltos į kitą laikotarpį) (C5)
Įsipareigojimai Mokėjimai

1. Asignavimo suma metų pradžioje 0 0
2. Asignavimo suma 2011 06 10 0 0
3. Panaudojimo lygis [(1−2)/1] nėra duomenų nėra duomenų

d) Išsamus perkėlimo pagrindimas

Per 2011 m. biudžetinę procedūrą šio biudžeto straipsnio asignavimus biudžeto valdymo institucija padidino, 
siekdama paremti priemones, kuriomis siekiama užtikrinti valstybių narių naudojamų IT sistemų ir ryšių tinklų 
sąveiką ir tolesnį paslaugų vidaus rinkos kūrimą remiantis Paslaugų direktyva (2006/123/EB).

Anksčiau tiesiogiai su Paslaugų direktyvos įgyvenimu susiję keli projektai buvo finansuoti pagal ES biudžeto 
12 antraštinę dalį „Vidaus rinka“ ir konkrečiai pagal biudžeto straipsnį 12 02 01 – „Vidaus rinkos 
įgyvendinimas ir vystymas“. Todėl, atsižvelgiant į konkretumo principą, geriausia, kad veiksmai, kuriais 
įgyvendinama paslaugų vidaus rinka, ir toliau būtų finansuojami pagal tą patį 12 antraštinės dalies biudžeto 
straipsnį.

Todėl siūloma perkelti 1,63 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų į pirmiau minėtą biudžeto straipsnį. Kartu 
tuos mokėjimų asignavimus, kurie negali būti įvykdyti pagal esamus arba būsimus teisinius įsipareigojimus 
dėl 09 02 01 straipsnio, siūloma perkelti į tą patį 12 02 01 straipsnį, kad būtų užtikrintas sklandus jų 
įgyvendinimas 2011 m.


