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EVROPSKÁ KOMISE

V BRUSELU 26/08/2011 

SOUHRNNÝ ROZPOČET – 2011
ODDÍL III – KOMISE, HLAVY 09, 12

PŘEVOD PROSTŘEDKŮ Č. DEC 23/2011

EUR

Z 

KAPITOLY – 0902 Regulační rámec pro digitální agendu
ČLÁNEK – 09 02 01 Vypracování a plnění politiky EU v oblasti elektronické komunikace Závazky - 1 630 000

Platby - 1 308 716

DO

KAPITOLY – 1202 Politika jednotného trhu
 ČLÁNKU – 12 02 01 Provádění a rozvoj vnitřního trhu Závazky  1 630 000

Platby  1 308 716
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I. ZVÝŠENÍ

a) Rozpočtová položka

12 02 01 – Provádění a rozvoj vnitřního trhu

b) Číselné údaje ke dni 10. 4. 2011
Závazky Platby

1A. Rozpočtové prostředky (původní rozpočet + OR) 8 400 000 7 903 086
1B. Rozpočtové prostředky (ESVO) 0 0
2. Převody 0 0

3. Konečné prostředky v daném roce (1A+1B+2) 8 400 000 7 903 086
4. Využití konečných prostředků 3 713 897 3 753 966

5. Nevyužitá/disponibilní částka (3–4) 4 686 103 4 149 120
6. Požadavky do konce roku 6 316 103 5 457 836

7. Navrhované zvýšení 1 630 000 1 308 716

8. Zvýšení vyjádřené jako procento rozpočtových prostředků 
(7/1A)

19,40 % 16,56 %

9. Součet všech zvýšení provedených podle čl. 23 odst. 1 
písm. b) a c) finančního nařízení, vypočítaný podle článku 17a 
prováděcích pravidel a vyjádřený jako procento konečných 
prostředků pro rozpočtový rok

neuvedeno neuvedeno

c) Příjmy ze zpětného získání finančních prostředků (převedené) (C5)
Závazky Platby

1. Prostředky k dispozici na začátku roku 0 0
2. Prostředky k dispozici k 10.06.2011 0 0
3. Míra využití [(1–2)/1]  neuvedeno neuvedeno

d) Podrobné odůvodnění zvýšení

Dodatečné vyžádané prostředky jsou nutné na pokrytí výdajů na opatření na dokončení vnitřního trhu služeb 
a jeho provozu a rozvoje v souladu se směrnicí o službách (2006/123/ES). Nárůst má podpořit zejména 
opatření, která zaručí interoperabilitu informačních systémů a komunikačních sítí využívaných v členských 
státech, s cílem dosáhnout efektivnějšího fungování vnitřního trhu služeb, posílit potenciál pro růst sektoru 
služeb a zaručit, že občané a podniky budou moci získat přístup k co nejširším právům a příležitostem 
plynoucím z otevření a prohloubení vnitřního trhu služeb. Financovány budou tyto akce: 

- Studie o přeshraničním přístupu/přístupu MSP k elektronickému zadávání veřejných zakázek. 
Tato smlouva o poskytování služeb se bude skládat ze simulace zkušeností přeshraničních dodavatelů a 
MSP účastnících se zadávání veřejných zakázek on-line. Účelem je identifikovat a analyzovat jednak 
obtíže, se kterými se subjekty setkávají, jednak nejlepší postupy při vytváření přístupu k zadávání 
veřejných zakázek on-line. Předběžný rozpočet: 400 000 EUR.

– Studie o cenovém chování poštovních operátorů a jeho dopadu na uživatele poštovních služeb. 
Tato studie poskytne hodnocení dostupných regulačních nástrojů na kontrolu cenového chování 
provozovatelů, kteří disponují významnou tržní silou. Toto chování může mít negativní dopad na 
spotřebitele, pokud nedojde k přiměřené reakci vnitrostátních regulačních orgánů. Je třeba prověřit 
cenová omezení v rámci širšího komunikačního koše, jakož i v kontextu souvisejících logistických 
potřebam. Studie by měla poskytnout doporučení pro nejlepší zásady regulace pro řešení vylučovacího 
jednání (predátorské slevy a vytěsňovací marže), jakož i zneužívání s cílem vykořisťovat (cenová 
diskriminace). Předběžný rozpočet: 380 000 EUR.
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– Hodnocení směrnic o advokátech. Navrhovaná studie má tři cíle: 
i) zhodnotit rozsah, v němž směrnice přispěly k integraci vnitřního trhu s právními službami a právnickými 
povoláními;
ii) poskytnout systematický přehled reforem regulatorních rámců pro právnická povolání v členských 
státech, zhodnotit jejich dopad na trh s právními službami a určit všechny oblasti, v nichž je třeba 
směrnice přizpůsobit měnící se realitě; a
iii) prozkoumat vzájemné vztahy mezi směrnicemi a nedávno přijatými právními předpisy EU, včetně 
směrnice o službách, směrnice o elektronickém obchodu a různými nástroji v oblasti svobody, 
bezpečnosti a práva. Pokud to bude vhodné, předloží studie doporučení možné reformy právního rámce. 
Předběžný rozpočet: 500 000 EUR.

– Studie proveditelnosti ochrany zeměpisného označení pro nezemědělské výrobky na vnitřním 
trhu. Tato studie je návazným opatřením ke sdělení z roku 2008 „Strategie práv k průmyslovému 
vlastnictví pro Evropu“, v němž Komise oznámila, že zhodnotí proveditelnost ochrany zeměpisného 
označení pro nezemědělské výrobky. S ohledem na stávající fragmentaci nebo neexistenci ochrany 
zeměpisného označení pro nezemědělské výrobky v řadě členských států neexistují v rámci EU rovné 
podmínky. Toto negativně ovlivňuje fungování vnitřního trhu. Studie má poskytnout Komisi analýzu 
stávajících právních rámců v členských státech a hloubkové hodnocení potřeb účastníků, ekonomický 
dopad a právní proveditelnost ochranného režimu pro zeměpisné označení na úrovni EU. Předběžný 
rozpočet: 350 000 EUR.

Navrhované navýšení prostředků na platby je nezbytné, aby byly splněny smluvní závazky.



CS 4 CS

II. SNÍŽENÍ

a) Rozpočtová položka

09 02 01 — Vypracování a plnění politiky EU v oblasti elektronické komunikace

b) Číselné údaje k 10/06/2011
Závazky Platby

1A. Rozpočtové prostředky (původní rozpočet + OR) 4 000 000 3 808 716
1B. Rozpočtové prostředky (ESVO) 0 0
2. Převody 0 0

3. Konečné prostředky v daném roce (1A+1B+2) 4 000 000 3 808 716
4. Využití konečných prostředků 402 225 1 560 306

5. Nevyužitá/disponibilní částka (3–4) 3 597 775 2 248 410
6. Požadavky do konce roku 1 967 775 939 694

7. Navrhované snížení 1 630 000 1 308 716

8. Snížení vyjádřené jako procento rozpočtových prostředků 
(7/1A)

40,75 % 34,36 %

9. Součet všech snížení provedených podle čl. 23 odst. 1 písm. 
b) a c) finančního nařízení, vypočítaný podle článku 17a 
prováděcích pravidel a vyjádřený jako procento konečných 
prostředků pro rozpočtový rok

neuvedeno neuvedeno

c) Příjmy ze zpětného získání finančních prostředků (převedené) (C5)
Závazky Platby

1. Prostředky k dispozici na začátku roku 0 0
2. Prostředky k dispozici k 10.06.2011 0 0
3. Míra využití [(1–2)/1]  neuvedeno neuvedeno

d) Podrobné odůvodnění převodu

Během rozpočtového procesu v roce 2011 byly prostředky v tomto rozpočtovém článku zvýšeny 
rozpočtovým orgánem s ohledem na podpůrná opatření na zajištění interoperability informačních systémů a 
komunikačních sítí používaných v členských státech dokončení vnitřního trhu služeb v souladu se směrnicí o 
službách (2006/123/ES).

V minulosti bylo několik projektů, které se přímo týkaly provádění směrnice o službách, financováno z 
rozpočtu v rámci hlavy 12 „Vnitřní trh“, a to zejména v rámci rozpočtového článku 12 02 01 „Provádění a 
rozvoj vnitřního trhu “. V souladu se zásadou specifikace je proto lepší, aby opatření provádějící realizaci 
vnitřního trhu služeb a i nadále financována v rámci stejného rozpočtového článku v hlavě 12. 

Proto se navrhuje převést prostředky na závazky ve výši 1,63 milionu EUR prostředků na závazky do výše 
uvedeného rozpočtového článku. Současně se navrhuje, aby ty prostředky na platby, které nemohou být 
provedeny v rámci stávajících a budoucích právních závazků podle článku 09 02 01, byly převedeny do 
stejného článku 12 02 01, což umožní rychlé provedení v roce 2011.


