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COMISSÃO EUROPEIA

BRUXELAS, 26/08/2011 

ORÇAMENTO GERAL - 2011
SECÇÃO III – COMISSÃO TÍTULOS 09, 12

TRANSFERÊNCIA DE DOTAÇÕES N.° DEC 23/2011

EUR

ORIGEM DAS DOTAÇÕES

CAPÍTULO - 0902  Quadro regulamentar da agenda digital
ARTIGO - 09 02 01 Definição e execução da política da UE no domínio das comunicações 
electrónicas DA - 1 630 000

DP - 1 308 716

DESTINO DAS DOTAÇÕES

CAPÍTULO - 1202 Política do mercado interno
ARTIGO - 12 02 01 Implementação e desenvolvimento do mercado interno DA  1 630 000

DP  1 308 716
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I. REFORÇO

a) Designação da rubrica

12 02 01 - Implementação e desenvolvimento do mercado interno

b) Dados quantificados em 10.6.2011
DA DP

1A. Dotações do exercício (orçamento inicial + OR) 8 400 000 7 903 086
1B. Dotações do exercício (EFTA) 0 0
2. Transferências 0 0

3. Dotações definitivas do exercício (1A+1B+2) 8 400 000 7 903 086
4. Execução das dotações definitivas do exercício 3 713 897 3 753 966

5. Dotações não executadas/disponíveis (3- 4) 4 686 103 4 149 120
6. Verbas necessárias até ao final do exercício 6 316 103 5 457 836

7. Reforço proposto 1 630 000 1 308 716

8. Percentagem do reforço em relação às dotações do 
exercício (7/1A)

19,40% 16,56%

9. Reforço, em percentagem da dotação definitiva do 
exercício, do total das transferências, referido no artigo 
23.º, n.º 1, alíneas b) e c), do Regulamento Financeiro, 
calculado de acordo com o artigo 17.º-A das normas de 
execução

n.a. n.a.

c) Receitas resultantes de cobranças (transitadas) (C5)
DA DP

1. Dotações disponíveis no início do exercício 0 0
2. Dotações disponíveis em 10.6.2011 0 0
3. Taxa de utilização [(1-2)/1] n.a. n.a.

d) Justificação pormenorizada do reforço

As dotações suplementares solicitadas são necessárias para cobrir as despesas relativas a medidas que 
contribuem para a conclusão do mercado interno dos serviços, bem como para o seu funcionamento e 
desenvolvimento, em conformidade com a Directiva serviços (2006/123/CE). Em especial, o aumento deve 
apoiar as medidas destinadas a assegurar a interoperabilidade dos sistemas informáticos e redes de 
comunicações utilizados nos Estados-Membros, com vista a tornar o funcionamento do mercado interno dos 
serviços, mais eficaz, apoiar o crescimento potencial do sector dos serviços e garantir aos cidadãos e às 
empresas a possibilidade de acederem aos mais amplos direitos e oportunidades decorrentes da abertura e 
aprofundamento do mercado interno dos serviços. Serão financiadas as seguintes acções:

- Estudo sobre o acesso transfronteiras/das PME aos procedimentos electrónicos de adjudicação 
de contratos. Este contrato de prestação de serviços consistirá numa simulação da participação 
transfronteira de fornecedores e de PME em procedimentos de adjudicação de contratos em linha. O 
objectivo consiste em identificar e analisar as dificuldades encontradas e as melhores práticas em 
matéria de concepção do acesso aos contratos públicos electrónicos. Orçamento previsto: 400 000 
EUR.

- Estudo sobre a política de preços dos operadores postais e o seu efeito sobre os utilizadores. O 
estudo visa a avaliação dos instrumentos regulamentares disponíveis para supervisionar a política de 
preços dos operadores com poder de mercado significativo. Na ausência de uma resposta adequada das 
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autoridades reguladoras nacionais, esta política pode ter um impacto negativo sobre os consumidores.
Deve examinar-se a imposição de preços no âmbito mais amplo das comunicações, assim como no 
âmbito conexo da logística. O estudo deverá fornecer recomendações sobre os melhores princípios 
regulamentares para fazer face a um comportamento de exclusão (descontos abusivos e compressão 
das margens), além dos casos de abuso (discriminação de preços). Orçamento previsto: 380 000 EUR.

- Avaliação das Directivas dos advogados. O objectivo do estudo proposto apresenta três vertentes:
i) avaliar em que medida estas directivas contribuíram para a integração do mercado interno dos serviços 
jurídicos e das profissões jurídicas;
II) proporcionar uma panorâmica sistemática das reformas dos quadros regulamentares para a profissão 
jurídica nos Estados-Membros, analisar o seu efeito sobre o mercado dos serviços jurídicos e identificar 
os domínios em que as Directivas poderão ter de ser adaptadas à evolução da realidade no terreno; e
III) a examinar a interrelação entre as Directivas, e a mais recente legislação adoptada pela UE, incluindo 
a Directiva serviços, a Directiva comércio electrónico e vários instrumentos no domínio da liberdade, da 
justiça e da segurança. Se adequado, o estudo deverá formular recomendações para uma eventual 
reforma do quadro jurídico. Orçamento previsto: 500 000 EUR.

- Estudo de viabilidade da protecção da indicação geográfica dos produtos não agrícolas no 
mercado interno. Este estudo é uma acção de acompanhamento da Comunicação de 2008 intitulada 
«Uma estratégia Europeia no domínio dos direitos de propriedade industrial para a Europa», na qual a 
Comissão anunciava que iria apreciar a exequibilidade da protecção das indicações geográficas (IG) dos 
produtos não agrícolas. Dada a actual fragmentação ou ausência de protecção de IG para produtos não 
agrícolas, em alguns Estados-Membros, não existem condições de concorrência equitativas na UE. Isto 
afecta negativamente o funcionamento do mercado interno. Este estudo deve fornecer à Comissão uma 
análise dos quadros jurídicos existentes nos Estados-Membros, bem como uma avaliação aprofundada 
das necessidades das partes interessadas, o impacto económico e a viabilidade de um regime jurídico 
de protecção dos IG para produtos não agrícolas a nível da UE. Orçamento previsto: 350 000 EUR.

A proposta de aumento das dotações de pagamento é necessária para fazer face às obrigações contratuais.
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II. SAQUE

a) Designação da rubrica

09 02 01 - Definição e execução da política da UE no domínio das comunicações electrónicas

b) Dados quantificados em 10.6.2011
DA DP

1A. Dotações do exercício (orçamento inicial + OR) 4 000 000 3 808 716
1B. Dotações do exercício (EFTA) 0 0
2. Transferências 0 0

3. Dotações definitivas do exercício (1A+1B+2) 4 000 000 3 808 716
4. Execução das dotações definitivas do exercício 402 225 1 560 306

5. Dotações não executadas/disponíveis (3- 4) 3 597 775 2 248 410
6. Verbas necessárias até ao final do exercício 1 967 775 939 694

7. Saque proposto 1 630 000 1 308 716

8. Percentagem do saque em relação às dotações do 
exercício (7/1A)

40,75%  34,36%

9. Saque, em percentagem da dotação definitiva do exercício, 
do total das transferências, referido no artigo 23.º, n.º 1, 
alíneas b) e c), do Regulamento Financeiro, calculado de 
acordo com o artigo 17.º-A das normas de execução

n.a. n.a.

c) Receitas resultantes de cobranças (transitadas) (C5)
DA DP

1. Dotações disponíveis no início do exercício 0 0
2. Dotações disponíveis em 10.6.2011 0 0
3. Taxa de utilização [(1-2)/1] n.a. n.a.

d) Justificação pormenorizada do saque

No decurso do processo orçamental de 2011, as dotações inscritas neste artigo foram aumentadas pela 
autoridade orçamental, com vista a apoiar medidas destinadas a garantir a interoperabilidade dos sistemas 
informáticos e das redes de comunicação utilizados nos Estados-Membros, bem como apoiar a realização 
do mercado interno dos serviços, em conformidade com a Directiva serviços (2006/123/CE).

No passado, vários projectos directamente relacionados com a aplicação da Directiva serviços foram 
financiados pelo orçamento da UE no quadro do título 12 «Mercado interno» e, nomeadamente, no âmbito 
do artigo 12 02 01 — «Implementação e desenvolvimento do mercado interno». Por conseguinte, em 
conformidade com o princípio da especificação, é preferível que as acções em favor da realização do 
mercado interno dos serviços continuem a ser financiadas no âmbito do mesmo artigo do título 12.

Por conseguinte, propõe-se transferir 1,63 milhões de EUR em dotações de autorização para o artigo acima 
mencionado. Paralelamente, para permitir uma execução correcta em 2011, é proposta a transferência para 
o mesmo artigo 12 02 01 das dotações de pagamento que não podem ser executadas no âmbito do 
artigo 09 02 01 relativamente a compromissos jurídicos actuais e futuros.


