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IL-KUMMISSJONI EWROPEA

BRUSSELL, 26/08/2011 

BAĠIT ĠENERALI - 2011
TAQSIMA III - TITOLI TAL-KUMMISSJONI 09, 12

TRASFERIMENT TA' APPROPRJAZZJONIJIET 
Nru DEC 23/2011

EUR

MINN

KAPITOLU – 0902 Qafas Regolatorju Għall-Aġenda Diġitali
ARTIKOLU - 09 02 01 Definizzjoni u implimentazzjoni tal- politika tal-UE fil-qasam tal-
komunikazzjoni elettronika Impenji - 1 630 000

Ħlasijiet - 1 308 716

GĦAL

KAPITOLU – 1202 Politika tas-suq uniku
ARTIKOLU - 12 02 01 Implimentazzjoni u żvilupp tas-Suq intern Impenji  1 630 000

Ħlasijiet  1 308 716
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I. ŻIEDA

a) Intestatura

12 02 01 - Implimentazzjoni u żvilupp tas-Suq intern

b) Ċifri fl-10/06/2011
Impenji Ħlasijiet

1A. Approprjazzjoni fil-baġit (baġit inizjali + BE) 8 400 000 7 903 086
1B. Approprjazzjoni fil-baġit (EFTA) 0 0
2. Trasferimenti 0 0

3. Approprjazzjoni finali għas-sena (1A+1B+2) 8 400 000 7 903 086
4. Utilizzazzjoni tal-approprjazzjoni finali 3 713 897 3 753 966

5. Ammont mhux użat/disponibbli (3-4) 4 686 103 4 149 120
6. Ħtiġijiet sa tmiem is-sena 6 316 103 5 457 836

7. Żieda proposta 1 630 000 1 308 716

8. Żieda bħala persentaġġ tal-approprjazzjoni fil-baġit (7/1A) 19,40% 16,56%
9. Żieda, bħala persentaġġ tal-approprjazzjoni finali għas-

sena, fis-somma tat-trasferimenti msemmija fl-
Artikolu 23(1)(b) u (c) tar-Regolament Finanzjarju, 
ikkalkulata skont l-Artikolu 17a tar-regoli ta' 
implimentazzjoni.

m/a m/a

c) Dħul li jirriżulta minn irkupru (riportat) (C5)
Impenji Ħlasijiet

1. Approprjazzjoni disponibbli fil-bidu tas-sena 0 0
2. Approprjazzjoni disponibbli fl-10/06/2011  0 0
3. Rata ta’ utilizzazzjoni [(1-2)/1] m/a m/a

d) Raġunijiet dettaljati għaż-żieda

L-approprjazzjonijiet addizzjonali mitluba huma neċessarji sabiex ikopru l-infiq għall-miżuri li jikkontribwixxu 
għat-twettiq tas-Suq Intern għas-Servizzi u l-operat u l-iżvilupp tiegħu f'konformità mad-Direttiva tas-Servizzi 
(2006/123/KE). B'mod partikolari, iż-żieda għandha tappoġġja miżuri li jiżguraw l-interoperabilità tas-sistemi 
tal-IT u n-netwerks tal-komunikazzjonijiet użati fl-Istati Membri, bil-għan li l-operat tas-Suq Intern tas-Servizzi 
jkun aktar effettiv, li jiġi appoġġjat il-potenzjal tat-tkabbir tas-settur tas-servizzi, u li jiġi żgurat li ċ-ċittadini u l-
impriżi jkunu jistgħu jiksbu aċċess għall-aktar drittijiet u opportunitajiet wiesgħa li jirriżultaw mill-ftuħ u l-
approfondiment tas-Suq Intern tas-Servizzi. L-azzjonijiet li ġejjin se jiġu ffinanzjati:

- Studju dwar l-aċċess transkonfinali/għall-SMEs għall-proċeduri tal-akkwist elettroniku (e-
procurement). Dan il-kuntratt ta' servizz se jikkonsisti f'simulazzjoni tal-esperjenza ta' fornituri 
transkonfinali u SMEs fil-parteċipazzjoni fi proċeduri ta' akkwist onlajn. L-għan huwa li jiġu identifikati u 
analizzati d-diffikultajiet li wieħed jiltaqa' magħhom u l-aħjar prattiki fit-tfassil tal-aċċess għall-akkwist 
elettroniku. Estimu tal-baġit: EUR 400 000.

- Studju dwar il-komportament tal-ipprezzar tal-operaturi postali u l-effett tiegħu fuq l-utenti tal-
posta. L-istudju se jipprovdi valutazzjoni tal-għodod regolatorji disponibbli sabiex jiġi ssorveljat il-
komportament fil-qasam tal-ipprezzar tal-operaturi li għandhom saħħa sinifikanti fis-suq. Dan il-
komportament, mingħajr rispons xieraq mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jista' jkollu impatt 
detrimentali fuq il-konsumaturi. Il-limitazzjonijiet tal-ipprezzar fit-taħlita aktar wiesgħa tal-
komunikazzjonijiet, kif ukoll fil-kuntest tal-ħtiġijiet loġistiċi relatati jenħtieġ li jiġu eżaminati. L-istudju 
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għandu jipprovdi rakkomandazzjonijiet dwar l-aħjar prinċipji regolatorji sabiex jiġi ffaċċjat l-aġir 
esklużjonarju (traħħis predatorjali u għafsiet tal-marġini), kif ukoll abbużi esplojtattivi (diskriminazzjoni fil-
prezzijiet). Estimu tal-baġit: EUR 380 000.

- Evalwazzjoni tad-Direttivi dwar l-Avukati. L-istudju propost għandu tliet għanijiet:
i) li jivvaluta sa liema punt id-Direttivi kkontribwixxew għall-integrazzjoni tas-Suq Intern għas-servizzi legali 
u l-professjoni legali;
ii) li jipprovdi stampa sistematika tar-riformi tal-oqfsa regolatorji għall-professjoni legali fl-Istati Membri, 
jeżamina l-effett tagħhom fuq is-suq għas-servizzi legali u jidentifika l-oqsma fejn id-Diretittivi jista' jkun li 
huwa meħtieġ li jiġu adattati għall-bidliet fis-sitwazzjoni reali; u
iii) li jeżamina l-interrelazzjoni bejn id-Direttivi u l-leġiżlazzjoni tal-UE adottata aktar riċentement, inkluża d-
Direttiva tas-Servizzi, id-Direttiva tal-Kummerċ Elettroniku u strumenti varji fil-qasam tal-libertà, il-ġustizzja 
u s-sigurtà. Jekk xieraq, l-istudju se jippreżenta rakkomandazzjonijiet għal riforma possibbli tal-qafas 
legali. Estimu tal-baġit: EUR 500 000.

- Studju tal-fattibilità dwar il-protezzjoni tal-indikazzjoni ġeografika għall-prodotti mhux agrikoli fis-
suq intern Dan l-istudju huwa azzjoni ta' segwitu għall-Komunikazzjoni tal-2008 “Strateġija għall-Ewropa 
dwar id-Drittijiet tal-Proprjetà Industrijali” li fiha l-Kummissjoni ħabbret li kienet se tivvaluta l-fattibilità ta' 
protezzjoni ta' indikazzjoni ġeografika (IĠ) għal prodotti mhux agrikoli. Fid-dawl tal-frammentazzjoni jew l-
assenza ta' protezzjoni kurrenti għall-IĠ għal prodotti mhux agrikoli f'numru ta' Stati Membri, ma hemmx 
kundizzjonijiet ugwali għal kulħadd fl-UE. Dan jaffettwa negattivament il-funzjonament tas-Suq Intern. L-
istudju huwa maħsub sabiex jipprovdi lill-Kummissjoni b'analiżi tal-oqfsa legali eżistenti fl-Istati Membri u 
valutazzjoni fil-fond tal-ħtiġijiet tal-partijiet ikkonċernati, l-impatt ekonomiku u l-fattibilità legali ta' sistema 
ta' protezzjoni tal-GI għall-prodotti mhux agrikoli fil-livell tal-UE. Estimu tal-baġit: EUR 350 000.

Iż-żieda proposta fl-approprjazzjonijiet għall-ħlasijiet hija neċessarja sabiex jiġu ssodisfati l-obbligi 
kuntrattwali.
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II. TNAQQIS

a) Intestatura

09 02 01 - Definizzjoni u implimentazzjoni tal-politika tal-UE fil-qasam tal-komunikazzjoni 
elettronika

b) Ċifri fl-10/06/2011
Impenji Ħlasijiet

1A. Approprjazzjoni fil-baġit (baġit inizjali + BE) 4 000 000 3 808 716
1B. Approprjazzjoni fil-baġit (EFTA) 0 0
2. Trasferimenti 0 0

3. Approprjazzjoni finali għas-sena (1A+1B+2) 4 000 000 3 808 716
4. Utilizzazzjoni tal-approprjazzjoni finali 402 225 1 560 306

5. Ammont mhux użat/disponibbli (3-4) 3 597 775 2 248 410
6. Ħtiġijiet sa tmiem is-sena 1 967 775 939 694

7. Tnaqqis propost 1 630 000 1 308 716

8. Tnaqqis bħala persentaġġ tal-approprjazzjoni fil-baġit (7/1A) 40,75% 34,36%
9. Tnaqqis, bħala persentaġġ tal-approprjazzjoni finali għas-

sena, fis-somma tat-trasferimenti msemmija fl-
Artikolu 23(1)(b) u (c) tar-Regolament Finanzjarju, ikkalkulat 
skont l-Artikolu 17a tar-regoli ta' implimentazzjoni.

m/a m/a

c) Dħul li jirriżulta minn irkupru (riportat) (C5)
Impenji Ħlasijiet

1. Approprjazzjoni disponibbli fil-bidu tas-sena 0 0
2. Approprjazzjoni disponibbli fl-10/06/2011 0 0
3. Rata ta’ utilizzazzjoni [(1-2)/1] m/a m/a

d) Bażi dettaljata għat-trasferiment

Matul il-proċedura tal-baġit tal-2011, l-approprazzjonijiet fuq dan l-artikolu tal-baġit ġew miżjuda mill-Awtorità 
tal-Baġit bil-għan li jappoġġjaw miżuri li jiżguraw l-interoperabilità tas-sistemi tal-IT u n-netwerks tal-
komunikazzjonijiet użati fl-Istati Membri, u jappoġġjaw it-tlestija tas-suq intern għas-servizzi, f'konformità 
mad-Direttiva tas-Servizzi (2006/123/KE).

Fil-passat, bosta proġetti direttament relatati mal-implimentazzjoni tad-Direttiva tas-Servizzi ġew iffinanzjati 
mill-baġit tal-UE taħt it-Titolu 12 “Suq Intern” u b'mod partikolari taħt l-artikolu tal-baġit 12 02 01 -
“Implimentazzjoni u żvilupp tas-Suq Intern”. Għaldaqstant, f'konformità mal-prinċipju tal-ispeċifikazzjoni, 
huwa preferibbli li l-azzjonijiet li jimplimentaw ir-realizzazzjoni tas-Suq Intern fis-servizzi jkomplu jiġu 
ffinanzjati taħt l-istess artikolu tal-baġit fit-Titolu 12.

Għaldaqstant, huwa propost li jiġu ttrasferiti EUR 1,63 miljun f'approprazzjonijiet għall-impenji għall-artikolu 
tal-baġit imsemmi aktar 'il fuq. Fl-istess waqt, dawk l-approprjazzjonijiet għall-ħlasijiet li ma jistgħux jiġu 
implimentati fi ħdan l-impenji legali eżistenti u futuri fuq l-artikolu 09 02 01 huma proposti għal trasferiment 
għall-istess artikolu 12 02 01, sabiex jippermettu implimentazzjoni mingħajr tfixkil fl-2011.


