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EIROPAS KOMISIJA

BRISELĒ, 26/08/2011 

VISPĀRĒJAIS BUDŽETS – 2011. GADS
III IEDAĻA — KOMISIJA. 09. un 12. SADAĻA

APROPRIĀCIJU PĀRVIETOJUMS Nr. DEC 23/2011

EUR

PĀRVIETOJUMS NO ŠĀDĀM POZĪCIJĀM:

0902. NODAĻA. Digitalizācijas programmas tiesiskā bāze
09 02 01. PANTS. ES politikas definēšana un īstenošana elektronisko sakaru jomā Saistības - 1 630 000

Maksājumi - 1 308 716

PĀRVIETOJUMS UZ ŠĀDĀM POZĪCIJĀM:

1202. NODAĻA. Vienotā tirgus politika
12 02 01. PANTS. Iekšējā tirgus īstenošana un attīstība Saistības  1 630 000

Maksājumi  1 308 716
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I. PALIELINĀJUMS

a) Pozīcija

12 02 01 – Iekšējā tirgus īstenošana un attīstība

b) Skaitļi 10.06.2011.
Saistības Maksājumi

1A. Apropriācija budžetā (sākotnējais budžets + BG) 8 400 000 7 903 086
1B. Apropriācija budžetā (EBTA) 0 0
2. Pārvietojumi 0 0

3. Galīgā apropriācija šim gadam (1A+1B+2) 8 400 000 7 903 086
4. Galīgās apropriācijas izlietojums 3 713 897 3 753 966

5. Neizlietotā/pieejamā summa (3-4) 4 686 103 4 149 120
6. Vajadzības līdz gada beigām 6 316 103 5 457 836

7. Ierosinātais palielinājums 1 630 000 1 308 716

8. Palielinājums procentos no apropriācijas budžetā (7/1A) 19,40% 16,56%
9. Palielinājums, kas izteikts kā gada galīgās apropriācijas 

procentuālā daļa, Finanšu regulas 23. panta 1. punkta b) un 
c) apakšpunktā minētajai pārvietojumu summai, ko aprēķina 
saskaņā ar īstenošanas kārtības 17.a pantu

n.p. n.p.

c) Ieņēmumi no atgūšanas (pārnesti) (C5)
Saistības Maksājumi

1. Gada sākumā pieejamā apropriācija 0 0
2. Apropriācija, kas pieejama 10.06.2011. 0 0
3. Izlietojuma rādītājs [(1–2)/1] n.p. n.p.

d) Sīki izstrādāts palielinājuma pamatojums

Pieprasītās papildu apropriācijas ir nepieciešamas, lai segtu izdevumus par pasākumiem, kas veicina 
pakalpojumu iekšējā tirgus izveides pabeigšanu, tā darbību un attīstību saskaņā ar Pakalpojumu direktīvu 
(2006/123/EK). Ar palielinājumu jo īpaši tiks atbalstīti pasākumi, lai nodrošinātu dalībvalstīs izmantoto IT 
sistēmu un sakaru tīklu savietojamību nolūkā palielināt pakalpojumu iekšējā tirgus efektivitāti, likt pamatus 
pakalpojumu nozares izaugsmes potenciālam un nodrošināt pilsoņiem un uzņēmumiem visplašākās tiesības 
un iespējas pakalpojumu iekšējā tirgus atvēršanas un padziļināšanas rezultātā. Tiks finansēti šādi pasākumi:

-   pētījums par pārrobežu/MVU piekļuvi e-iepirkuma procedūrām. Šis pakalpojumu līgums sastāvēs 
no pārrobežu piegādātāju un MVU pieredzes simulācijas, piedaloties tiešsaistes iepirkuma procedūrās.
Mērķis ir noteikt un analizēt radušās grūtības un paraugpraksi e-iepirkuma piekļuves izveidē.
Provizoriskais budžets – EUR 400 000;

-   pētījums par pasta operatoru cenu veidošanas režīmu un tā ietekmi uz pasta pakalpojumu 
lietotājiem. Pētījums nodrošinās novērtējumu par regulatīvajiem instrumentiem, kas ir pieejami, lai 
uzraudzītu tādu operatoru cenu veidošanas režīmu, kuriem ir būtiska ietekme tirgū. Bez valsts pārvaldes 
iestāžu atbilstīgas rīcības šim režīmam var būt nelabvēlīga ietekme uz patērētājiem. Jāpārbauda cenu 
veidošanas ierobežojumi plašākā sakaru klāstā, kā arī saistītās loģistikas kontekstā. Pētījuma rezultātā 
jāsniedz ieteikumi par labākajiem regulatīvajiem principiem, lai novērstu izslēdzošu rīcību (cenu 
samazinošas atlaides un cenu starpības samazināšanu), kā arī ekspluatējošu ļaunprātīgu izmantošanu 
(cenu diskrimināciju). Provizoriskais budžets – EUR 380 000;
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-   Juristu direktīvu novērtējums. Ierosinātā pētījuma mērķis ir trīskāršs:
i) novērtēt apmēru, kādā direktīvas ir veicinājušas juridisko pakalpojumu iekšējā tirgus un juridiskās 
profesijas integrāciju;
ii) sniegt sistemātisku pārskatu par juridisko profesiju reglamentējošo noteikumu reformām dalībvalstīs, 
pārbaudīt to ietekmi uz juridisko pakalpojumu tirgu un noteikt jomas, kurās direktīvas, iespējams, 
jāpielāgo mainīgajiem apstākļiem uz vietas; un
iii) pārbaudīt savstarpējo saistību starp direktīvām un pēdējā laikā pieņemtajiem ES tiesību aktiem, 
tostarp Pakalpojumu direktīvu, E-tirdzniecības direktīvu un dažādiem instrumentiem brīvības, tiesiskuma 
un drošības jomā. Attiecīgā gadījumā pētījuma rezultātā tiks sniegti ieteikumi tiesiskā regulējuma 
iespējamai reformai. Provizoriskais budžets – EUR 500 000;

-   pētījums par ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzības iespējamību iekšējā tirgū ražojumiem, 
kas nav lauksaimniecības produkti. Šis pētījums ir turpmākais pasākums pēc 2008. gada paziņojuma 
„Eiropas rūpnieciskā īpašuma tiesību stratēģija”, kurā Komisija paziņoja, ka tā novērtēs ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāžu aizsardzības iespējamību ražojumiem, kas nav lauksaimniecības produkti. Ņemot vērā 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzības pašreizējo sadrumstalotību vai neesamību vairākās 
dalībvalstīs ražojumiem, kas nav lauksaimniecības produkti, Eiropas Savienībā nav vienlīdzīgu 
konkurences apstākļu. Tas negatīvi ietekmē iekšējā tirgus darbību. Pētījums ir paredzēts, lai Komisijai 
nodrošinātu analīzi par esošajiem tiesiskajiem regulējumiem dalībvalstīs un padziļinātu novērtējumu par 
ieinteresēto personu vajadzībām, ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzības režīma ekonomisko 
ietekmi un tiesisko īstenojamību ES līmenī ražojumiem, kas nav lauksaimniecības produkti. Provizoriskais 
budžets – EUR 350 000.

Ierosinātais maksājumu apropriāciju palielinājums ir nepieciešams, lai izpildītu līgumsaistības.
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II. SAMAZINĀJUMS

a) Pozīcija

09 02 01 — ES politikas definēšana un īstenošana elektronisko sakaru jomā

b) Skaitļi 10.06.2011.
Saistības Maksājumi

1A. Apropriācija budžetā (sākotnējais budžets + BG) 4 000 000 3 808 716
1B. Apropriācija budžetā (EBTA) 0 0
2. Pārvietojumi 0 0

3. Galīgā apropriācija šim gadam (1A+1B+2) 4 000 000 3 808 716
4. Galīgās apropriācijas izlietojums 402 225 1 560 306

5. Neizlietotā/pieejamā summa (3-4) 3 597 775 2 248 410
6. Vajadzības līdz gada beigām 1 967 775 939 694

7. Ierosinātais samazinājums 1 630 000 1 308 716

8. Samazinājums procentos no apropriācijas budžetā (7/1A) 40,75% 34,36%
9. Samazinājums, kas izteikts kā gada galīgās apropriācijas 

procentuālā daļa, Finanšu regulas 23. panta 1. punkta b) un 
c) apakšpunktā minētajai pārvietojumu summai, ko aprēķina 
saskaņā ar īstenošanas kārtības 17.a pantu

n.p. n.p.

c) Ieņēmumi no atgūšanas (pārnesti) (C5)
Saistības Maksājumi

1. Gada sākumā pieejamā apropriācija 0 0
2. Apropriācija, kas pieejama 10.06.2011. 0 0
3. Izlietojuma rādītājs [(1–2)/1] n.p. n.p.

d) Sīki izstrādāts pārvietojuma pamatojums

2011. gada budžeta procedūras laikā budžeta lēmējinstitūcija palielināja apropriācijas šim budžeta pantam 
nolūkā atbalstīt pasākumus, lai nodrošinātu dalībvalstīs izmantoto IT sistēmu un sakaru tīklu savietojamību, 
un sekmēt pakalpojumu iekšējā tirgus izveides pabeigšanu saskaņā ar Pakalpojumu direktīvu 
(2006/123/EK).

Agrāk vairāki projekti, kas ir tieši saistīti ar Pakalpojumu direktīvas īstenošanu, tika finansēti no ES budžeta 
12. sadaļas „Iekšējais tirgus” un īpaši budžeta 12 02 01. panta „Iekšējā tirgus īstenošana un attīstība”. Tāpēc 
saskaņā ar specifikācijas principu ir vēlams, lai pasākumi, ar kuriem īsteno pakalpojumu iekšējā tirgus 
izveidi, joprojām tiktu finansēti no tā paša budžeta panta 12. sadaļā.

Tāpēc tiek ierosināts pārvietot saistību apropriācijas EUR 1,63 miljonu apmērā uz iepriekš minēto budžeta 
pantu. Tajā pašā laikā tās maksājumu apropriācijas, ko nevar īstenot esošo un turpmāko juridisko saistību 
ietvaros 09 02 01. pantā, ierosināts pārvietot uz to pašu 12 02 01. pantu, lai nodrošinātu sekmīgu īstenošanu 
2011. gadā.


