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COMISIA EUROPEANĂ

BRUXELLES, 26/08/2011 

BUGETUL GENERAL – EXERCIȚIUL 2011
SECȚIUNEA III - COMISIA TITLURILE 09, 12

TRANSFER DE CREDITE NR. DEC 23/2011

în EUR

ORIGINEA CREDITELOR

CAPITOLUL - 0902 Cadru de reglementare pentru Agenda digitală
ARTICOLUL – 09 02 01 Definirea și punerea în aplicare a politicii UE în domeniul 
comunicațiilor electronice Angajamente - 1 630 000

Plăți - 1 308 716

DESTINAȚIA CREDITELOR

CAPITOLUL - 1202 Politica privind piața unică
ARTICOLUL - 12 02 01 Realizarea și dezvoltarea pieței interne Angajamente 1 630 000

Plăți 1 308 716
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I. MAJORARE

a) Denumirea rubricii

12 02 01 - Realizarea și dezvoltarea pieței interne

b) Cifre la data de 10.6.2011
Angajamente Plăți

1A. Creditele exercițiului bugetar (bugetul inițial + bugetul 
rectificativ)

8 400 000 7 903 086

1B. Creditele exercițiului bugetar (AELS) 0 0
2. Transferuri 0 0

3. Creditele definitive ale exercițiului bugetar (1A+1B+2) 8 400 000 7 903 086
4. Utilizarea creditelor definitive ale exercițiului bugetar 3 713 897 3 753 966

5. Suma neutilizată/disponibilă (3-4) 4 686 103 4 149 120
6. Suma necesară până la sfârșitul exercițiului bugetar 6 316 103 5 457 836

7. Majorarea propusă 1 630 000 1 308 716

8. Majorare exprimată ca procent din creditele exercițiului 
bugetar (7/1A)

19,40% 16,56%

9. Majorare a sumei transferurilor menționate la articolul 23
alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul financiar, 
exprimată ca procent din creditele definitive ale exercițiului 
bugetar și calculată în conformitate cu articolul 17a din 
normele de aplicare

n/a n/a

c) Veniturile provenite din recuperări (reportate) (C5)
Angajamente Plăți

1. Creditele disponibile la începutul exercițiului bugetar 0 0
2. Creditele disponibile la data de 10.6.2011 0 0
3. Rata de utilizare [(1-2)/1] n/a n/a

d) Justificare detaliată privind majorarea

Creditele suplimentare solicitate sunt necesare pentru a acoperi cheltuielile aferente măsurilor care 
contribuie la finalizarea pieței interne a serviciilor, precum și la funcționarea și dezvoltarea acesteia în 
conformitate cu directiva privind serviciile (2006/123/CE). Mai precis, majorarea va sprijini măsurile vizând 
garantarea interoperabilității sistemelor informatice și a rețelelor de comunicații utilizate în statele membre, în 
vederea creșterii eficienței funcționării pieței interne a serviciilor, prin exploatarea potențialului de creștere al 
sectorului serviciilor și prin garantarea faptului că cetățenii și întreprinderile vor avea acces la un număr cât 
mai mare de drepturi și oportunități apărute în urma deschiderii și dezvoltării pieței interne a serviciilor. Vor fi 
finanțate următoarele acțiuni:

- Studiu privind accesul transfrontalier / accesul IMM-urilor la procedurile de achiziții publice 
electronice. Acest contract de servicii va consta în simularea experienței unor furnizori transfrontalieri și 
IMM-uri dobândită în urma participării la proceduri de achiziții publice electronice. Scopul este 
identificarea și analizarea dificultăților întâlnite și stabilirea celor mai bune practici în proiectarea accesului 
la achizițiile publice electronice. Bugetul estimat: 400 000 EUR
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- Studiu privind comportamentul în materie de tarifare al operatorilor poștali și consecințele 
acestuia asupra utilizatorilor serviciilor poștale. Studiul va oferi o evaluare a instrumentelor de 
reglementare disponibile pentru supravegherea comportamentului în materie de tarifare al operatorilor cu 
o putere de piață semnificativă. Acest comportament, fără un răspuns adecvat din partea autorităților 
naționale de reglementare, poate avea un impact negativ asupra consumatorilor. Trebuie examinate 
constrângerile legate de tarifare într-un context mai larg de comunicații diverse, precum și în contextul 
logistic aferent. Studiul ar trebui să ofere recomandări cu privire la principiile de bună reglementare în 
vederea combaterii comportamentului de excludere (reduceri excesive și micșorări ale marjei de profit), 
precum și a exploatării abuzive (discriminarea prin prețuri). Bugetul estimat: 380 000 EUR

- Evaluarea directivelor privind avocații. Obiectivul studiului propus este triplu:
i) evaluarea gradului în care directivele au contribuit la integrarea pieței interne pentru serviciile juridice și 
profesia juridică;
ii) schițarea unei imagini de ansamblu a reformelor și a cadrelor de reglementare pentru profesia juridică 
în statele membre, examinarea consecințelor acestora asupra pieței serviciilor juridice și identificarea 
tuturor domeniilor în care s-ar putea ca directivele să trebuiască să fie aliniate la realitatea de pe teren, în 
continuă schimbare; sau
iii) examinarea interconexiunii dintre directivele respective și legislația UE mai recentă, inclusiv directiva 
privind serviciile, directiva privind comerțul electronic și o serie de alte instrumente în materie de libertate, 
justiție și securitate. Dacă este cazul, studiul va propune recomandări privind o posibilă reformă a cadrului 
juridic. Bugetul estimat: 500 000 EUR

- Studiu de fezabilitate privind protecția indicațiilor geografice pentru produsele neagricole pe 
piața internă. Acest studiu este o acțiune subsecventă comunicării din 2008 intitulate „O strategie a 
drepturilor de proprietate industrială pentru Europa”, în care Comisia a anunțat că va evalua fezabilitatea 
protecției indicațiilor geografice pentru produsele neagricole. Având în vedere fragmentarea sau absența 
actuală a protecției indicațiilor geografice pentru produsele neagricole într-o serie de state membre, nu 
există condiții de concurență echitabilă la nivelul UE. Această situație are consecințe negative asupra 
pieței interne. Studiul își propune să ofere Comisiei o analiză a cadrelor juridice existente în statele 
membre și o analiză aprofundată a nevoilor părților interesate, a impactului economic și a fezabilității, din 
punct de vedere juridic, a unui regim de protecție a indicațiilor geografice pentru produsele neagricole la 
nivelul UE. Bugetul estimat: 350 000 EUR

Majorarea propusă a creditelor de plată este necesară pentru a respecta obligațiile contractuale.
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II. DIMINUARE

a) Denumirea rubricii

09 02 01 - Definirea și punerea în aplicare a politicii UE în domeniul comunicațiilor electronice

b) Cifre la data de 10.6.2011
Angajamente Plăți

1A. Creditele exercițiului bugetar (bugetul inițial + bugetul 
rectificativ)

4 000 000 3 808 716

1B. Creditele exercițiului bugetar (AELS) 0 0
2. Transferuri 0 0

3. Creditele definitive ale exercițiului bugetar (1A+1B+2) 4 000 000 3 808 716
4. Utilizarea creditelor definitive ale exercițiului bugetar 402 225 1 560 306

5. Suma neutilizată/disponibilă (3-4) 3 597 775 2 248 410
6. Suma necesară până la sfârșitul exercițiului bugetar 1 967 775 939 694

7. Diminuarea propusă 1 630 000 1 308 716

8. Diminuare exprimată ca procent din creditele exercițiului 
bugetar (7/1A)

40,75% 34,36%

9. Diminuare a sumei transferurilor menționate la articolul 23
alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul financiar, 
exprimată ca procent din creditele definitive ale exercițiului 
bugetar și calculată în conformitate cu articolul 17a din 
normele de aplicare

n/a n/a

c) Veniturile provenite din recuperări (reportate) (C5)
Angajamente Plăți

1. Creditele disponibile la începutul exercițiului bugetar 0 0
2. Creditele disponibile la data de 10.6.2011 0 0
3. Rata de utilizare [(1-2)/1] n/a n/a

d) Justificare detaliată privind transferul

În cursul procedurii bugetare din 2011, creditele pentru acest articol din buget au fost majorate de către 
autoritatea bugetară cu scopul de a sprijini măsurile vizând garantarea interoperabilității sistemelor 
informatice și a rețelelor de comunicații utilizate în statele membre și finalizarea pieței interne a serviciilor, în 
conformitate cu directiva privind serviciile (2006/123/CE).

În trecut, mai multe proiecte legate direct de punerea în aplicare a directivei privind serviciile au fost finanțate 
de la bugetul UE în temeiul titlului 12 „Piața internă” și, mai precis, în cadrul articolului 12 02 01 din buget –
„Realizarea și dezvoltarea pieței interne”. Prin urmare, în conformitate cu principiul specificității, este 
preferabil ca acțiunile prin care se realizează piața internă a serviciilor să continue să fie finanțate în temeiul 
aceluiași articol din buget, aflat în cadrul titlului 12.

Prin urmare, se propune transferul unei sume de 1,63 milioane EUR sub formă de credite de plată către 
articolul din buget menționat anterior. În același timp, pentru a permite o execuție bugetară armonioasă în 
2011, se propune transferarea către același articol 12 02 01 a creditelor de plată care, în temeiul 
angajamentelor legale existente și viitoare, nu pot fi executate în cadrul articolului 09 02 01.


