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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и 
енергетика да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. подчертава, че Службата на Органа на европейските регулатори в областта на 
електронните съобщения (ОЕРЕС) е най-малката агенция на ЕС с принос от 
бюджета на ЕС от едва 3 768 696 EUR и 16 одобрени длъжности съгласно бюджета 
на ЕС за 2013 г., чиято основна дейност е предоставяне на административна 
подкрепа на структурата на ОЕРЕС, състояща се от националните регулаторни 
органи;

2. отново посочва, че Съветът твърде често избира седалищата на агенциите на ЕС, 
съобразявайки се с интересите на определени държави членки, вместо изборът да се 
основава на обективни и финансови критерии и на практическите аспекти на 
работния капацитет;

3. припомня че установяването на седалища по периферията има отрицателни 
странични ефекти като труден достъп до мястото, липса в повечето случаи на 
подходящи учебни заведения за децата на служителите, недостатъчен достъп до 
пазара на труда, социално осигуряване и медицински грижи както за децата, така и 
за съпрузите на служителите, както и високи командировъчни разходи, които 
създават трудности за привличането на квалифициран персонал; 

4. припомня освен това, че малките агенции със седалища в градове, в които няма 
институции или органи на ЕС са изправени пред допълнителни проблеми по 
отношение на доброто управление на бюджета, тъй като нямат партньори, с които 
да споделят административни ресурси или да развиват други форми на 
сътрудничество и следователно не могат да създават взаимодействия;

5. припомня становището на комисията по бюджети от 29 май 2008 г. относно 
предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на 
Европейския орган за пазара на електронни съобщения (COM(2007)0699 – C6-
0428/2007 – 2007/0249(COD)), с което се отхвърля създаването на нова агенция;

6. предлага да се използва процесът на оценяване, за да се преразгледа както изборът 
на седалище, така и решението за създаване на агенция, която да изпълнява 
предимно ролята на секретариат на ОЕРЕС; счита следователно за целесъобразно да 
се обсъди възможността или за създаване на секретариат на ОЕРЕС към ГД 
„Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ на Комисията, като по този начин 
се избягват режийните разходи за поддържането на структура на независима 
агенция и се спестяват средства от бюджета на Съюза, или за трансформирането на 
ОЕРЕС в орган с действителни всеобхватни компетенции, независим от 
европейските институции и от държавите членки.
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