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KOMISJA EUROPEJSKA

BRUKSELA, DNIA 26/08/2011 R

BUDŻET OGÓLNY – 2011
SEKCJA III – KOMISJA, TYTUŁY 09, 12

PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW NR DEC 23/2011

EUR

POCHODZENIE ŚRODKÓW

ROZDZIAŁ – 0902 Ramy regulacyjne na potrzeby agendy cyfrowej
ARTYKUŁ – 09 02 01 Ustalanie i wdrażanie polityki UE w dziedzinie łączności 
elektronicznej

Środki na 
zobowiązania - 1 630 000

Środki na płatności - 1 308 716

PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW

ROZDZIAŁ – 1202 Polityka rynku wewnętrznego
ARTYKUŁ – 12 02 01 Wdrażanie i rozwój rynku wewnętrznego Środki na 

zobowiązania 1 630 000
Środki na płatności 1 308 716
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I. ZWIĘKSZENIE ŚRODKÓW

a) Artykuł

12 02 01 – Wdrażanie i rozwój rynku wewnętrznego

b) Wartości na dzień 10/06/2011
Środki na 

zobowiązania
Środki na 
płatności

1A. Środki w budżecie (budżet początkowy + BK) 8 400 000 7 903 086
1B. Środki w budżecie (EFTA) 0 0
2. Przesunięcia 0 0

3. Ostateczna kwota na rok budżetowy (1A+1B+2) 8 400 000 7 903 086
4. Wykorzystanie ostatecznej kwoty 3 713 897 3 753 966

5. Kwota niewykorzystana/dostępna (3-4) 4 686 103 4 149 120
6. Potrzeby do końca roku budżetowego 6 316 103 5 457 836

7. Wnioskowane zwiększenie środków 1 630 000 1 308 716

8. Zwiększenie wyrażone jako odsetek środków w budżecie 
(7/1A)

19,40% 16,56%

9. Zwiększenie łącznej kwoty przesunięć, o których mowa w art. 
23 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia finansowego, obliczone 
zgodnie z art. 17a przepisów wykonawczych, wyrażone jako 
odsetek ostatecznych środków w budżecie

nie dotyczy nie dotyczy

c) Przeniesione dochody z odzyskanych środków (C5)
Środki na 

zobowiązania
Środki na 
płatności

1. Środki dostępne na początku roku 0 0
2. Środki dostępne w dniu 10/06/2011 0 0
3. Wskaźnik wykorzystania środków [(1-2)/1] nie dotyczy nie dotyczy

d) Szczegółowe uzasadnienie zwiększenia środków

Wnioskowane środki dodatkowe są konieczne, aby pokryć wydatki na działania na rzecz urzeczywistnienia 
wewnętrznego rynku usług oraz funkcjonowania i rozwoju tego rynku zgodnie z dyrektywą usługową 
(2006/123/WE). W szczególności dodatkowe środki przeznaczone zostaną na wsparcie działań 
zmierzających do zapewnienia interoperacyjności systemów IT oraz s i e c i  komunikacyjnych 
wykorzystywanych w państwach członkowskich. Ma to na celu zwiększenie skuteczności działania 
wewnętrznego rynku usług, zwiększenie potencjału wzrostu sektora usług oraz zagwarantowanie, by 
obywatele i przedsiębiorcy mogli korzystać z możliwie szerokich praw i możliwości wynikających z pełnego 
otwarcia i pogłębienia tego rynku. Finansowane będą następujące działania:

– Badanie dotyczące transgranicznego dostępu/ dostępu MŚP do elektronicznych postępowań o 
udzielanie zamówień. W ramach tej umowy usługodawca przeprowadzi symulację doświadczeń 
dostawców transgranicznych oraz MŚP uczestniczących w elektronicznych postępowaniach o udzielenie 
zamówień. Celem takiej symulacji jest określenie i przeanalizowanie napotykanych trudności oraz 
wskazanie najlepszych praktyk przy opracowywaniu dostępu do elektronicznych postępowań o udzielanie 
zamówień. Szacunkowy budżet: 400 000 EUR.

– Badanie dotyczące polityki cenowej operatorów pocztowych oraz jej wpływu na użytkowników 
usług pocztowych. W ramach badania przeprowadzona zostanie ocena dostępnych narzędzi 
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regulacyjnych umożliwiających kontrolę polityki cenowej operatorów o znaczącej pozycji rynkowej.
Polityka cenowa, której nie korygują krajowe organy regulacyjne, może być niekorzystna dla 
konsumentów. Należy przeanalizować ograniczenia cenowe w szerokim kontekście zróżnicowanej oferty 
usług komunikacyjnych, jak również pod kątem związanych z nią potrzeb logistycznych. Badanie będzie 
zawierać zalecenia dotyczące optymalnych zasad regulacyjnych pozwalających przeciwdziałać 
zachowaniom wykluczającym (dumpingowi cenowemu i zawężaniu marży), jak również nadużyciom 
przez wykorzystanie pozycji dominującej (dyskryminacji cenowej). Szacunkowy budżet: 380 000 EUR.

– Ocena dyrektyw dotyczących zawodów prawniczych. Cele planowanego badania są następujące:
i) ocena zakresu, w jakim ww. dyrektywy przyczyniły się do integracji rynku wewnętrznego usług i 
zawodów prawniczych;
ii) przedstawienie systematycznego przeglądu reform ram regulacyjnych dotyczących zawodów 
prawniczych w państwach członkowskich, ocena ich wpływu na rynek usług prawniczych oraz określenie 
obszarów, w przypadku których dyrektywa wymaga aktualizacji z powodu zmieniającej się sytuacji; oraz
iii) zbadanie wzajemnych zależności pomiędzy ww. dyrektywami a niedawno przyjętą legislacją unijną, w 
tym dyrektywą usługową, dyrektywą o handlu elektronicznym oraz różnymi instrumentami dotyczącymi 
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. W stosownych przypadkach w badaniu 
przedstawione zostaną zalecenia dotyczące ewentualnych zmian w ramach prawnych. Szacunkowy 
budżet: 500 000 EUR.

– Ocena możliwości wprowadzenia ochrony oznaczeń geograficznych w przypadku produktów 
innych niż produkty rolne. Planowane badanie jest działaniem następczym podjętym zgodnie z 
komunikatem „Europejska strategia w zakresie praw własności przemysłowej” z 2008 r. W dokumencie 
tym Komisja zapowiedziała, że dokona oceny możliwości wprowadzenia ochrony oznaczeń 
geograficznych w przypadku produktów innych niż produkty rolne. Z uwagi na obecną fragmentację lub 
brak takiej ochrony w szeregu państw członkowskich w UE nie ma równych warunków działania. Ma to 
niekorzystny wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Na potrzeby Komisji w ramach badania 
zostanie dokonany przegląd istniejących ram prawnych w państwach członkowskich oraz 
przeprowadzona wnikliwa ocena potrzeb zainteresowanych stron. Możliwość wprowadzenia systemu 
ochrony oznaczeń geograficznych w przypadku produktów innych niż rolne na szczeblu UE zostanie 
również oceniona pod kątem gospodarczym i prawnym. Szacunkowy budżet: 350 000 EUR.

Planowane zwiększenie środków na płatności jest konieczne, by pokryć zobowiązania umowne.
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II. ZMNIEJSZENIE ŚRODKÓW

a) Artykuł

09 02 01 — Ustalanie i wdrażanie polityki UE w dziedzinie łączności elektronicznej

b) Wartości na dzień 10/06/2011
Środki na 

zobowiązania
Środki na 
płatności

1A. Środki w budżecie (budżet początkowy + BK) 4 000 000 3 808 716
1B. Środki w budżecie (EFTA) 0 0
2. Przesunięcia 0 0

3. Ostateczna kwota na rok budżetowy (1A+1B+2) 4 000 000 3 808 716
4. Wykorzystanie ostatecznej kwoty 402 225 1 560 306

5. Kwota niewykorzystana/dostępna (3-4) 3 597 775 2 248 410
6. Potrzeby do końca roku budżetowego 1 967 775 939 694

7. Wnioskowane zmniejszenie środków 1 630 000 1 308 716

8. Zmniejszenie wyrażone jako odsetek środków w budżecie 
(7/1A)

40,75% 34,36%

9. Zmniejszenie łącznej kwoty przesunięć, o których mowa w 
art. 23 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia finansowego, 
obliczone zgodnie z art. 17a przepisów wykonawczych, 
wyrażone jako odsetek ostatecznych środków w budżecie

nie dotyczy nie dotyczy

c) Przeniesione dochody z odzyskanych środków (C5)
Środki na 

zobowiązania
Środki na 
płatności

1. Środki dostępne na początku roku 0 0
2. Środki dostępne w dniu 10/06/2011 0 0
3. Wskaźnik wykorzystania środków [(1-2)/1] nie dotyczy nie dotyczy

d) Szczegółowe uzasadnienie przesunięcia środków

W trakcie procedury budżetowej na rok 2011 władza budżetowa zwiększyła środki przewidziane w ramach 
tego artykułu w celu wsparcia działań zmierzających do zapewnienia interoperacyjności systemów IT oraz 
sieci komunikacyjnych wykorzystywanych w państwach członkowskich, jak również w celu urzeczywistnienia 
wewnętrznego rynku usług zgodnie z dyrektywą usługową (2006/123/WE).

W przeszłości w ramach tytułu 12 „Rynek wewnętrzny”, a przede wszystkim w ramach artykułu 12 02 01 –
„Wdrażanie i rozwój rynku wewnętrznego” sfinansowano szereg projektów bezpośrednio związanych z 

wdrażaniem dyrektywy usługowej. W związku z tym – zgodnie z zasadą specyfikacji – działania mające na 
celu urzeczywistnienie wewnętrznego rynku usług powinny być nadal finansowane w ramach tego samego 
artykułu w tytule 12.

Dlatego też proponuje się przesunąć środki na zobowiązania w kwocie 1,63 mln EUR do wyżej 
wspomnianego artykułu 12 02 01. Jednocześnie proponuje się przesunąć do tego samego artykułu środki na 
płatności, których nie można wykorzystać w ramach istniejących i przyszłych zobowiązań prawnych 
dotyczących artykułu 09 02 01, co umożliwi sprawne ich wykorzystanie w 2011 r.


