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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 26/08/2011 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011
TMHMA III – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΤΛΟΙ 09, 12

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΡΙΘ. DEC 23/2011

ΣΕ EUR

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 09 02 Ρυθμιστικό πλαίσιο για το ψηφιακό θεματολόγιο
ΑΡΘΡΟ - 09 02 01 Διαμόρφωση και υλοποίηση της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ΠAY - 1 630 000

ΠΠ - 1 308 716

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 12 02 Πολιτική για την εσωτερική αγορά
ΑΡΘΡΟ - 12 02 01 Δημιουργία και ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ΠAY  1 630 000

ΠΠ  1 308 716
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I. ΕΝΙΣΧΥΣΗ

α) Ονομασία του κονδυλίου

12 02 01 - Δημιουργία και ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς

β) Αριθμητικά στοιχεία στις 10/6/2011
ΠAY ΠΠ

1A. Πιστώσεις του οικονομικού έτους (αρχικός προϋπ/σμός + ΔΠ) 8 400 000 7 903 086
1B. Πιστώσεις του οικονομικού έτους (ΕΖΕΣ) 0 0
2. Μεταφορές 0 0

3. Οριστικές πιστώσεις του οικονομικού έτους (1A+1B+2) 8 400 000 7 903 086
4. Εκτέλεση των οριστικών πιστώσεων του οικονομικού έτους 3 713 897 3 753 966

5. Αχρησιμοποίητες/διαθέσιμες πιστώσεις (3-4) 4 686 103 4 149 120
6. Ανάγκες μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 6 316 103 5 457 836

7. Προτεινόμενη ενίσχυση 1 630 000 1 308 716

8. Ποσοστό της ενίσχυσης σε σχέση με τις πιστώσεις του 
οικονομικού έτους (7/1Α)

19,40% 16,56%

9. Ποσοστό του συνόλου των ενισχύσεων κατ' εφαρμογή του 
άρθρου 23 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του 
δημοσιονομικού κανονισμού, που έχει υπολογιστεί σύμφωνα 
με το άρθρο 17α των κανόνων εφαρμογής, σε σχέση με τις 
οριστικές πιστώσεις του οικονομικού έτους

n/a n/a

γ) Μεταφερθέντα έσοδα προερχόμενα από ανακτήσεις (C5)
ΠAY ΠΠ

1. Διαθέσιμες πιστώσεις στην αρχή του έτους 0 0
2. Διαθέσιμες πιστώσεις στις 10/6/2011 0 0
3. Ποσοστό εκτέλεσης [(1-2)/1] n/a n/a

δ) Λεπτομερής αιτιολόγηση της ενίσχυσης

Οι συμπληρωματικές πιστώσεις που ζητήθηκαν είναι αναγκαίες για την κάλυψη των δαπανών για μέτρα που 
συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών, καθώς και για τη λειτουργία και την 
ανάπτυξή της σύμφωνα με την οδηγία σχετικά με τις υπηρεσίες (2006/123/ΕΚ). Συγκεκριμένα, η αύξηση 
αυτή θα στηρίξει μέτρα για να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα των δικτύων πληροφορικής και 
επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται στα κράτη μέλη, με σκοπό να καταστεί περισσότερο αποτελεσματική η 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών, να υποστηριχθεί το δυναμικό ανάπτυξης του τομέα των 
υπηρεσιών και να εξασφαλιστεί ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να έχουν μεγαλύτερη 
πρόσβαση στα ευρύτερα δυνατά δικαιώματα και ευκαιρίες που θα προκύψουν από το άνοιγμα και την 
εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών. Θα χρηματοδοτηθούν οι ακόλουθες δράσεις:

-   Μελέτη σχετικά με την πρόσβαση διασυνοριακών προμηθευτών/ΜΜΕ σε ηλεκτρονικές 
διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων. Αυτή η σύμβαση υπηρεσιών θα συνίσταται σε προσομοίωση της 
εμπειρίας συμμετοχής διασυνοριακών προμηθευτών και ΜΜΕ σε επιγραμμικές διαδικασίες ανάθεσης 
συμβάσεων. Στόχος είναι να επισημανθούν και να αναλυθούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζονται, καθώς 
και οι βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης σε ηλεκτρονικές διαδικασίες ανάθεσης 
συμβάσεων. Εκτιμώμενος προϋπολογισμός: 400 000 ευρώ.
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-   Μελέτη σχετικά με την τιμολογιακή συμπεριφορά των ταχυδρομικών φορέων εκμετάλλευσης 
και τα αποτελέσματά της στους χρήστες ταχυδρομικών υπηρεσιών. Η μελέτη θα παράσχει 
αξιολόγηση των διαθέσιμων κανονιστικών εργαλείων για την επιτήρηση της τιμολογιακής συμπεριφοράς 
των φορέων εκμετάλλευσης με σημαντική δύναμη στην αγορά. Η συμπεριφορά αυτή, χωρίς την 
κατάλληλη ανταπόκριση των εθνικών κανονιστικών αρχών, μπορεί να έχει επιβλαβείς επιπτώσεις για 
τους καταναλωτές. Επίσης, πρέπει να επανεξεταστούν οι τιμολογιακοί περιορισμοί στο ευρύτερο πλαίσιο 
επικοινωνιών, καθώς και στο συναφές πλαίσιο εφοδιαστικής. Η μελέτη θα πρέπει να παράσχει συστάσεις 
σχετικά με τις βέλτιστες κανονιστικές αρχές για την αντιμετώπιση πρακτικών αποκλεισμού (εκπτώσεις 
κάτω από την τιμή κόστους και  συμπίεση των περιθωρίων), καθώς και περιπτώσεων καταχρηστικής 
εκμετάλλευσης (άνιση μεταχείριση όσον αφορά τις τιμές). Εκτιμώμενος προϋπολογισμός: 380 000 ευρώ.

-   Αξιολόγηση των οδηγιών για τους δικηγόρους. Ο στόχος της προταθείσας μελέτης είναι τριπλός:
i) να εκτιμηθεί ο βαθμός κατά τον οποίον οι οδηγίες έχουν συμβάλει στην ολοκλήρωση της εσωτερικής 
αγοράς όσον αφορά τις νομικές υπηρεσίες και τα νομικά επαγγέλματα,
ii) να υποβληθεί συστηματική επισκόπηση των μεταρρυθμίσεων των κανονιστικών πλαισίων για τα νομικά 
επαγγέλματα στα κράτη μέλη, να εξεταστεί το αποτέλεσμά τους στην αγορά νομικών υπηρεσιών και να 
προσδιοριστούν οι τομείς στους οποίους οι οδηγίες μπορεί να χρειαστεί να προσαρμοστούν στη επιτόπια 
μεταβαλλόμενη πραγματικότητα, και
iii) να εξεταστεί η αλληλεπίδραση μεταξύ των οδηγιών αυτών και της πιο πρόσφατα εκδοθείσας 
νομοθεσίας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της οδηγίας σχετικά με τις υπηρεσίες, της οδηγίας για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο και διαφόρων μέσων στον τομέα της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ασφάλειας.
Ενδεχομένως, η μελέτη θα προτείνει συστάσεις για πιθανή μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου.
Εκτιμώμενος προϋπολογισμός: 500 000 ευρώ.

- Μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με τη προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για μη γεωργικά 
προϊόντα στην εσωτερική αγορά. Η μελέτη αυτή είναι δράση παρακολούθησης της ανακοίνωσης του 
2008 «Μια στρατηγική για την Ευρώπη στον τομέα των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας» στην 
οποία η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα αξιολογούσε τη σκοπιμότητα της προστασίας γεωγραφικών 
ενδείξεων για μη γεωργικά προϊόντα. Λόγω του υφιστάμενου κατακερματισμού ή της έλλειψης 
προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων για μη γεωργικά προϊόντα σε ορισμένα κράτη μέλη, δεν 
υπάρχουν συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού στο πλαίσιο της ΕΕ. Το γεγονός αυτό επηρεάζει αρνητικά τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Στόχος της μελέτης είναι να παράσχει στην Επιτροπή ανάλυση των 
υφιστάμενων νομικών πλαισίων στα κράτη μέλη και σε βάθος εκτίμηση  των αναγκών των 
ενδιαφερόμενων μερών, τον οικονομικό αντίκτυπο και τη νομική σκοπιμότητα ενός καθεστώτος 
προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων για μη γεωργικά προϊόντα στο επίπεδο της ΕΕ. Εκτιμώμενος 
προϋπολογισμός: 350 000 ευρώ.

Η προτεινόμενη αύξηση σε πιστώσεις πληρωμών είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των συμβατικών 
υποχρεώσεων.
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II. ΑΝΑΛΗΨΗ

α) Ονομασία του κονδυλίου

09 02 01 - Διαμόρφωση και υλοποίηση της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών

β) Αριθμητικά στοιχεία στις 10/6/2011
ΠAY ΠΠ

1A. Πιστώσεις του οικονομικού έτους (αρχικός προϋπ/σμός + ΔΠ) 4 000 000 3 808 716
1B. Πιστώσεις του οικονομικού έτους (ΕΖΕΣ) 0 0
2. Μεταφορές 0 0

3. Οριστικές πιστώσεις του οικονομικού έτους (1A+1B+2) 4 000 000 3 808 716
4. Εκτέλεση των οριστικών πιστώσεων του οικονομικού έτους 402 225 1 560 306

5. Αχρησιμοποίητες/διαθέσιμες πιστώσεις (3-4) 3 597 775 2 248 410
6. Ανάγκες μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 1 967 775 939 694

7. Προτεινόμενη ανάληψη 1 630 000 1 308 716

8. Ποσοστό της ανάληψης σε σχέση με τις πιστώσεις του 
οικονομικού έτους (7/1Α) )

40,75% 34,36%

9. Ποσοστό του συνόλου των αναλήψεων κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 23 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του 
δημοσιονομικού κανονισμού, που έχει υπολογιστεί σύμφωνα 
με το άρθρο 17α των κανόνων εφαρμογής, σε σχέση με τις 
οριστικές πιστώσεις του οικονομικού έτους

n/a n/a

γ) Μεταφερθέντα έσοδα προερχόμενα από ανακτήσεις (C5)
ΠAY ΠΠ

1. Διαθέσιμες πιστώσεις στην αρχή του έτους 0 0
2. Διαθέσιμες πιστώσεις στις 10/6/2011 0 0
3. Ποσοστό εκτέλεσης [(1-2)/1] n/a n/a

δ) Λεπτομερής αιτιολόγηση της ανάληψης

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προϋπολογισμού 2011, οι πιστώσεις σ'αυτό το άρθρο του 
προϋπολογισμού αυξήθηκαν από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή με σκοπό τη στήριξη μέτρων 
για να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα των δικτύων πληροφορικής και επικοινωνίας που 
χρησιμοποιούνται στα κράτη μέλη, καθώς και τη στήριξη για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς 
υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία σχετικά με τις υπηρεσίες (2006/123/ΕΚ).

Στο παρελθόν, διάφορα έργα που έχουν άμεση σχέση με την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες 
χρηματοδοτήθηκαν από τον προϋπολογισμό της ΕΕ βάσει του τίτλου 12 «Εσωτερική αγορά» και κυρίως 
βάσει του άρθρου του προϋπολογισμού 12 02 01 – «Δημιουργία και ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς». Για 
τον λόγο αυτό, σύμφωνα με τη αρχή της ειδικότητας, οι δράσεις που προορίζονται για την υλοποίηση της 
εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών, είναι προτιμότερο να συνεχίσουν να χρηματοδοτούνται βάσει του ιδίου 
άρθρου του προϋπολογισμού στον τίτλο 12.

Ως εκ τούτου, προτείνεται η μεταφορά 1,63 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων στο 
προαναφερθέν άρθρο του προϋπολογισμού. Ταυτόχρονα, οι πιστώσεις πληρωμών που δεν μπορούν να 
εκτελεστούν στο πλαίσιο των υφιστάμενων και μελλοντικών νομικών αναλήψεων υποχρεώσεων στο άρθρο 
09 02 01 προτείνεται να μεταφερθούν στο ίδιο άρθρο 12 02 01, για να καταστεί δυνατή η ομαλή τους 
εκτέλεση, το 2011.


