
BIZOTTSÁG
12. CÍM — BELSŐ PIAC

12 02. FEJEZET — A BELSŐ PIACI FŐIGAZGATÓSÁG POLITIKAI STRATÉGIÁJA ÉS KOORDINÁLÁSA

Cím
Fejezet
Tételcso-
port
Tétel

Címsor PT

2005. évi előirányzatok 2004. évi előirányzatok 2003. évi tényadatok

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

12 02. A BELSŐ PIACI FŐIGAZGATÓSÁG
POLITIKAI STRATÉGIÁJA ÉS KOORDI-
NÁLÁSA

12 02 01. A belső piac megvalósítása és fejlesz-
tése 3 10 000 000 9 400 000 9 600 000 7 550 000 3 645 581,37 6 530 798,85

12 02. Fejezet – Összesen 10 000 000 9 400 000 9 600 000 7 550 000 3 645 581,37 6 530 798,85
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12 02 01. A belső piac megvalósítása és fejlesztése

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2005. évi előirányzatok 2004. évi előirányzatok 2003. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások Kifizetések Kötelezettségvállalások Kifizetések Kötelezettségvállalások Kifizetések

10 000 000 9 400 000 9 600 000 7 550 000 3 645 581,37 6 530 798,85

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2004 2005 2006 2007 Következő
évek

2004 előtti, kifizetetlen kötelezettség-
vállalások

4 116 325 2 300 000 500 000 1 000 000 316 325

Ismét rendelkezésre álló és/vagy 2003-
ról áthozott kötelezettségvállalási elő-
irányzatok

2 000 000 600 000 1 400 000

2004. évi előirányzatok 9 600 000 4 650 000 3 000 000 1 950 000

2005. évi előirányzatok 10 000 000 4 500 000 4 000 000 1 500 000

Összesen 25 716 325 7 550 000 9 400 000 6 950 000 1 816 325

Megjegyzések

Ez az előirányzat a belső piac beteljesítését elősegítő intézkedések, valamint a belső piac működési és fejlesztési költségei és külö-
nösen az alábbiak fedezésére szolgál:

– az állampolgárok és az üzleti vállalkozások fokozottabb közeledése egymás felé, beleértve az állampolgárok és az üzleti
vállalkozások közötti párbeszéd fejlesztését és erősítését olyan intézkedések révén, amelyek célja a belső piac hatékonyabb
működésének biztosítása, valamint annak elérése, hogy az állampolgárok és az üzleti vállalkozások a legteljesebb mérték-
ben 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 az üzleti vállalko-
zások részéről a jogoknak és lehetőségeknek a gyakorlati igénybevételére vonatkozó nyomonkövetési és értékelési intéz-
kedések révén, amelyek célja a jogok teljes körű gyakorlását korlátozó összes akadály azonosítása és azok eltávolításának
segítése,

– a közhatósági feladatokat ellátó szervezetek szerződéseket szabályozó rendelkezések végrehajtása és nyomon követése a
szerződések valódi megnyitásának és optimális működésének a biztosítása céljából, ideértve az e szerződésekben részes
felek tudatosságának fokozását és a szerződő felek továbbképzését; az új technológiák bevezetése és alkalmazása a szerző-
désekkel érintett 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 egyez-
mények fényében,

– az Európai Üzleti Teszt Panel (EBTP) segítségével az állampolgárok és az üzleti vállalkozások tekintetében a jogi környezet
javítása, amellyel kapcsolatban promóciós tevékenység, a tudatosság fokozása és különböző képzési programok megvaló-
sítása képzelhető el; a társasági jog terén a jogalkotásra vonatkozóan az együttműködés előmozdítása, a jogalkotás fejlesz-
tése és koordinálása, továbbá segítségnyújtás az európai részvénytársaságok és az európai gazdasági érdekcsoportok
alapításához,

– az igazgatási együttműködés erősítése, a belső piacra vonatkozó jogszabályok elmélyítése és megbízható alkalmazása a
tagállamok között, valamint az igazgatási együttműködés támogatása a belső piacra vonatkozó jogszabályok betartásáért
felelős hatóságok között,

– egy olyan rendszer létrehozása, amely hatékonyan és eredményesen kezelni tudja az állampolgárok és az üzleti vállalko-
zások azon problémáit, melyek a belső piacra vonatkozó jogszabályoknak egy másik tagállam közigazgatási szervezete általi
helytelen alkalmazásából fakadnak; visszajelzések előállítása a Solvit rendszer révén, az összes koordinációs központ, vala-
mint az állampolgárok és az üzleti vállalkozások számára egyaránt hozzáférhető on-line adatbázisrendszer használatával;
a kezdeményezések támogatása olyan képzési programok, reklámkampányok és címzett akciók révén, amelyek többek
között az érdekeltek részére nyújtandó szubvenciókat is felölelhetnék,
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– a belső piac kiteljesítése, fejlődése és működése tekintetében az interaktív politikaalkotás (IPM) a Bizottság irányításának és
a szabályozási politikára vonatkozó kezdeményezésének képezi a részét, amelyek célja annak biztosítása, hogy jobban meg
tudjanak felelni az állampolgárok, a fogyasztók és az üzleti vállalkozások igényeinek. Ebből a tételből előirányzatokat lehet
felhasználni arra, hogy a tagállamoknak és harmadik feleknek az IPM-kezdeményezéshez történő csatlakozása és az abban
való részvételük előmozdítása céljából segítséget nyújtsanak; az ilyen résztvevők esetében ez a keret fedezi továbbá a kép-
zéssel, a tudatosság fokozásával és a hálózati tevékenységgel kapcsolatos költségeket annak érdekében, hogy az EU belső
piacot érintő politikájának alakítása átfogóbb és hatékonyabb lehessen, valamint hogy a belső piacot érintő politikák tény-
leges hatását (vagy a hatások elmaradását) értékelni lehessen a területen,

– a szabályok teljes körű felülvizsgálata a szükséges változtatásokra tekintettel, a meghozott intézkedések teljes körű elem-
zése 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 hozzáféré-
sét, valamint azokat a célzott tevékenységeket is, amelyek a belső piac működésének és a piac segítésében történő aktív rész-
vétele hasznosságának a jobb megértésére irányulnak,

– olyan intézkedések, amelyek célja a belső piac kiteljesítésének és igazgatásának a szavatolása, különösen a nyugdíjak, az
adatvédelem (ideértve a magas szintű adatvédelem biztosítására irányuló intézkedéseket is mind az EU-n belül, mind pedig
a nem EU-tagállamokba exportált személyes adatok vonatkozásában), a szellemi és az ipari tulajdon, az elektronikus keres-
kedelem és a kereskedelmi kommunikáció, különösen a közösségi találmány bevezetésére vonatkozó javaslatok és ezt ille-
tően a megfelelő jogszabályok kialakítása terén,

– a pénz- és tőkepiacok, valamint az üzleti ágazatnak és magánszemélyeknek nyújtott pénzügyi szolgáltatások erősítése és
fejlesztése, a piaci keretek adaptációja, különös tekintettel az üzletkötők tevékenységének és a tranzakcióknak a nyomon
követésére és szabályozására, hogy a Közösség szintjén és a világviszonylatban végbemenő változás, valamint az euro és az
új pénzügyi instrumentumok létezésének figyelembevételére sor kerüljön,

– a belső piacon érvényesülő fizetési rendszerek javítása, az ilyen tranzakciók költségének és időigényének csökkentése, figye-
lembe véve a belső piac méreteit; a műszaki vonatkozások fejlesztése, hogy a Bizottsághoz eljuttatott visszajelzések alapján
egy vagy több fizetési rendszer jöjjön létre; az országhatárokat átlépő panaszok kezelésének segítése céljából támogatás
nyújtása az együttműködési hálózatban tevékenykedő testületek számára,

– a pénzintézetek viszonylatában alkalmazandó irányelvek külső vonatkozásainak a fejlesztése és erősítése; a pénzügyi instru-
mentumok kölcsönös elismerése harmadik országok viszonylatában, nemzetközi tárgyalások, segítségnyújtás harmadik
országok részére a piacgazdaság megteremtése terén,

– az információcsere automatizált rendszerének tervezése, kialakítása és megvalósítása, valamint együttműködés minden
olyan tényre vonatkozó információ elemzése és vizsgálata terén, amely pénzmosásra utalhat; a tagállamok és más szerve-
zetek javára megfelelő és védett kommunikációs csatorna kialakítása a pénzügyi hírszerző egységek (FIU) között a FIU. NET
kezdeményezésen keresztül; az előirányzatok fedezhetik továbbá különböző tanulmányok készítését, a képzést, a tudatos-
ságfejlesztést és a promóciót,

– a postai szolgáltatás fokozatos liberalizálását követő lépések részeként a bevezetett intézkedések hatásának elemzése, a pos-
tai szolgáltatásokkal kapcsolatos közösségi politikák koordinálása a nemzetközi rendszerek és különösen az Egyetemes
Postaegyesület (UPU) tevékenységében részt vevők tekintetében; együttműködés a közép- és kelet-európai országokkal; az
Általános Vámtarifa és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) rendelkezéseinek a posta területén történő alkalmazásával kap-
csolatos gyakorlati következtetések és átfedések az UPU szabályozással,

– közösségi és nemzetközi előírások végrehajtása a pénzmosás területén, ideértve az e téren megvalósuló kormányközi vagy
ad hoc intézkedésekben való részvételt; támogatások, valamint a Bizottságnak a Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés Szer-
vezete (OECD) által a pénzmosással kapcsolatban létrehozott FATF-ban (Pénzügyi Akció Munkacsoportban) tagként tör-
ténő részvétellel kapcsolatban felmerülő egyéb kiadások.

Ezeknek a céloknak az elérése érdekében, ez az előirányzat a konzultációk, tanulmányok, különféle támogatások, részvétel, vala-
mint a reklámok előállításával és fejlesztésével, a tudatosságfejlesztéssel, valamint különféle oktatási anyagok (nyomtatott anya-
gok, audiovizuális anyagok, értékelések, számítógépes eszközök, az információk gyűjtése és terjesztése, az állampolgárok és az
üzleti szereplők részére nyújtandó információk és tanácsok) költségeit fedezi.

Az e tételcsoport 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 össze-
gek a bevételkimutatás 6 3 0. tételcsoportjába bevezetett EFTA-tagállamoktól származó hozzájárulások összegeit jelentik, ame-
lyek a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban célhoz kötött bevételnek minősülnek; azok
megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadáskimutatás ezen részének
V. melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

2005.3.8. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja II/725



BIZOTTSÁG
12. CÍM — BELSŐ PIAC

12 02. FEJEZET — A BELSŐ PIACI FŐIGAZGATÓSÁG POLITIKAI STRATÉGIÁJA ÉS KOORDINÁLÁSA (folytatás)

12 02 01. (folytatás)

Jogalap

A Bizottság intézményi szintű jogosultságaiból fakadó feladatok, ahogyan azokat az Európai Közösségek általános költségve-
tésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248.,
2002.9.16, 1. o.) 49. cikkének (2) bekezdése előírja.

Jogi hivatkozások

A Bizottság 2002. június 18-i közleménye: „Módszertani megjegyzés az általános gazdasági érdekeltségű szolgálatok horizoná-
lis értékeléséhez” (COM(2002) 331 végleges).
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