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12 02. Alcím – Összesen 7 500 000 7 200 000 6 580 000 8 080 000 8 113 668,50 4 964 727,84

12 02 01. A belső piac megvalósítása és fejlesztése

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés
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vállalások Kifizetések Kötelezettség-
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vállalások Kifizetések

7 300 000 7 000 000 6 580 000 8 080 000 8 113 668,50 4 964 727,84

Megjegyzések

Ez az előirányzat a belső piac megvalósításához hozzájáruló intézkedésekkel, valamint működésével és fejlesztésével kapcsola-
tos kiadások finanszírozására szolgál, különös tekintettel az alábbiakra:

– 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 közbeszerzési szerződéseket szabályozó rendelkezések végrehajtása és nyomon követése a szerződések valódi megnyi-
tásának és optimális működésének a biztosítása céljából, ideértve az e szerződésekben részes felek tudatosságának foko-
zását és a szerződő felek továbbképzését; új technológiák bevezetése és alkalmazása az e szerződések által érintett
különböző 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 egyezmé-
nyek fényében,

– az európai üzleti tesztpanel (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, többek között a belső piaci információs rendszer (IMI) segítségével; a belső piacra
vonatkozó jogszabályok elmélyítése és a tagállamok közötti megfelelő alkalmazása, valamint az igazgatási együttműködés
támogatása a belső piacra vonatkozó jogszabályok végrehajtásáért felelős hatóságok között, az éves politikai stratégiában
meghatározottaknak megfelelően a lisszaboni stratégiai célkitűzések elérése érdekében,

– olyan rendszer létrehozása, amely hatékonyan és eredményesen kezelni tudja az állampolgárok és az üzleti vállalkozások
azon problémáit, melyek a belső piacra vonatkozó jogszabályoknak egy másik tagállam közigazgatási szerve általi helyte-
len alkalmazásából fakadnak; a Solvit-rendszeren keresztül az összes koordinációs központ, a jövőben pedig az állampol-
gárok és üzleti vállalkozások számára egyaránt hozzáférhető, online adatbázisrendszer használata révén visszajelzések
készítése; a kezdeményezés támogatása képzések, reklámkampányok és célzott tevékenységek révén, különös tekintettel az
új tagállamokra,
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– a belső piac megvalósítása, fejlesztése és működése tekintetében a szakpolitikák interaktív kidolgozása (IPM) a Bizottság
irányításának és a szabályozási politikára vonatkozó kezdeményezéseknek a részét képezi, annak biztosítására, hogy job-
ban meg tudjanak felelni az állampolgárok, a fogyasztók és az üzleti vállalkozások igényeinek. Az ehhez a jogcímhez tar-
tozó előirányzatok fedezik továbbá ezen résztvevők számára a képzéssel, a tudatosság fokozásával és a hálózati
tevékenységekkel kapcsolatos intézkedések költségeit annak érdekében, hogy az Európai Unió belső piacot érintő politi-
kájának kialakítása teljesebb és hatékonyabb lehessen, valamint hogy a belső piacot érintő szakpolitikák tényleges hatása
(vagy a hatások elmaradása) értékelhető legyen,

– 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 megvalósításának és irányításának biztosítása, különösen a nyugdíjak, a szol-
gáltatások szabad mozgása, a szakmák elismerése, a szellemi és ipari tulajdon terén: a közösségi szabadalom bevezetésére
irányuló javaslatok kidolgozása,

– a szolgáltatási ágazatra vonatkozó statisztikák, valamint a statisztikai fejlesztéssel kapcsolatos projektek fejlesztését célzó
stratégia kibővítése az Eurostattal és az OECD-vel együttműködésben,

– a szolgáltatások belső piacát érintő akadályok megszüntetésének hatásvizsgálata,

– hozzájárulás a biztonság és védelem egységes térségének kifejlesztéséhez az e termékekre vonatkozó közbeszerzési eljárá-
sok összehangolását célzó, közösségi szintű intézkedések révén; az előirányzatok tanulmányok kidolgozását, az elfogadott
jogszabályok alkalmazását illetően pedig a tudatosság fokozását célzó intézkedések kiadásait fedezhetik,

– a pénz- és tőkepiacok, valamint a vállalkozásoknak és magánszemélyeknek nyújtott pénzügyi szolgáltatások megerősítése
és fejlesztése, e piaci keretek adaptációja, különös tekintettel a gazdasági szereplők tevékenységeinek és a tranzakcióknak a
nyomon követésére és szabályozására a közösségi szinten és világviszonylatban végbemenő változások, valamint az euro
és az új pénzügyi eszközök realitásának figyelembevétele céljából, olyan új kezdeményezések bemutatásán keresztül, ame-
lyek célja a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó első cselekvési terv megerősítése és eredményeinek részletes elemzése,

– fizetési rendszerek és a lakossági pénzügyi szolgáltatások tökéletesítése a belső piacon; az ilyen tranzakciók költségének és
időszükségletének csökkentése, figyelembe véve a belső piac kiterjedését; a műszaki megoldások fejlesztése a Bizottság köz-
leményeihez kapott visszajelzések alapján egy vagy több fizetési rendszer létrehozása érdekében; tanulmányok kidolgozása
erre a területre vonatkozóan,

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

– a társasági joggal és a vállalatirányítással kapcsolatos cselekvési tervben szereplő számos olyan intézkedés végrehajtása, ame-
lyekre alapozva tanulmányok készülhetnek különböző célzott témakörökről a szükséges jogalkotási javaslatok kidolgo-
zása céljából,

– a postai szolgáltatások fokozatos liberalizálásának figyelemmel kísérése keretében a bevezetett intézkedések hatásának elem-
zése, a postai szolgáltatásokkal kapcsolatos közösségi szakpolitikák koordinálása a nemzetközi rendszereket és különösen
az Egyetemes Postaegyesület (UPU) tevékenységében részt vevőket illetően; együttműködés közép- és kelet-európai orszá-
gokkal; az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) rendelkezéseinek a posta területén történő alkalmazásával
kapcsolatos konkrét vonatkozások és átfedések az UPU szabályzatával,

– közösségi és nemzetközi előírások végrehajtása a pénzmosás elleni küzdelemben, ideértve az e téren megvalósuló kor-
mányközi vagy eseti intézkedésekben való részvételt; a Bizottságnak a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
(OECD) által a pénzmosás ellen létrehozott Pénzügyi Akció Munkacsoportban (FATF) való tagságával kapcsolatos egyéb
kiadások,
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– nemzetközi szövetségek – mint például az AICA/IAIS (Biztosításfelügyeletek Nemzetközi Szövetsége) – ülésein való aktív
részvétel; magában foglalja a Bizottságnak a csoportosulás tagjaként való részvétele költségeit is,

– az ezen alcím alá tartozó szakpolitikák különböző vonatkozásaival kapcsolatos vizsgálatok és hatástanulmányok készítése
új intézkedések kidolgozása és a vonatkozó meglévő intézkedések felülvizsgálata céljából,

– a szolgáltatások belső piacát érintően elindított szakpolitikák végrehajtásához és felügyeletéhez közvetlenül kapcsolódó
rendszerek létrehozása és fenntartása.

Ezeknek a céloknak az elérése érdekében ez az előirányzat a konzultációk, tanulmányok, felmérések, értékelések, részvétel, vala-
mint a reklámok előállításával és fejlesztésével, a figyelemfelkeltéssel, valamint különféle oktatási anyagok (nyomtatott anyagok,
audiovizuális anyagok, értékelések, számítógépes eszközök, az információk gyűjtése és terjesztése, a polgárok és az üzleti sze-
replők részére nyújtandó információk és tanácsadások) kiadásait finanszírozza.

Az e jogcím 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 összegek a
bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-tagállamoktól származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek
a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban célhoz kötött bevételnek minősülnek; megfelelő
előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadáskimutatás ezen részének V. mel-
léklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

Jogalap

A Bizottság intézményi szintű jogosultságaiból fakadó feladatok, ahogyan azokat a legutóbb az 1525/2007/EK rendelettel
(HL L 343., 2007.12.27., 9. o.) módosított, az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési ren-
deletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.) 49. cikkének (6) bekez-
dése előírja.

Jogi hivatkozások

A „Módszertani megjegyzés az általános gazdasági érdekeltségű szolgálatok horizonális értékeléséhez” című, 2002. június 18-i
bizottsági közlemény (COM(2002) 331 végleges).

12 02 02. Solvit program

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

200 000 200 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Solvit programmal kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

A Solvit rendszer az egyik leghatékonyabb bíróságon kívüli vitarendezési mechanizmusnak bizonyult.

Hatékonyan és eredményesen tudja kezelni az állampolgárok és az üzleti vállalkozások azon problémáit, melyek a belső piacra
vonatkozó jogszabályoknak egy másik tagállam közigazgatási szerve általi helytelen alkalmazásából adódnak. A Solvit rendszer
az összes koordinációs központ, a jövőben pedig az állampolgárok és üzleti vállalkozások számára egyaránt hozzáférhető, online
adatbázisrendszer felhasználásával visszajelzéseket is tud adni.

Ugyanakkor egyes tagállamok nem fordítanak rá kellő figyelmet és nem támogatják megfelelően.

Nagyobb hangsúlyt kellene ezért helyezni a képzésekre, reklámkampányokra és célzott tevékenységekre, különös tekintettel az
új tagállamokra. A költségvetési hatóság egy költségvetési sor létrehozásával a Solvit számára, egy kizárólag a Solvitra fordí-
tandó összeget határoz meg.

A Bizottságnak továbbá tájékoztatnia kell az Európai Parlament illetékes bizottságát az e téren tett konkrét lépésekről.
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