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NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických 
komunikací (BEREC) je nejmenší agenturou EU s příspěvkem z rozpočtu EU pouze ve 
výši 3 768 696 EU a se 16 schválenými pracovními místy v rámci rozpočtu EU na rok 
2013 a že tento úřad poskytuje zejména administrativní podporu struktuře BEREC, která 
se skládá z vnitrostátních regulačních orgánů;

2. opakuje, že Rada sídla agentur EU příliš často volí tak, aby vyhověla zájmům některých 
členských států, namísto toho, aby se její volba zakládala na objektivních a finančních 
kritériích a praktických aspektech pracovní kapacity;

3. opakuje, že umisťování sídel v odlehlých oblastech má často negativní vedlejší dopady, 
jako je obtížný přístup k dané lokalitě, nedostatečné vzdělávací kapacity pro děti 
zaměstnanců, nedostatečný přístup na trh práce, špatná dostupnost sociálního zabezpečení 
a zdravotní péče pro děti i manžele/manželky zaměstnanců i vysoké náklady na služební 
cesty, což ztěžuje možnost získání kvalifikovaných zaměstnanců; 

4. dále připomíná, že malé agentury umístěné ve městech, v nichž nejsou žádné další orgány 
nebo instituce EU, čelí také problémům s řádným rozpočtovým řízením, protože nemají 
partnery, s nimiž by mohly sdílet administrativní zdroje nebo se dohodnout na jiných 
formách spolupráce, takže není možné dosáhnout žádné součinnosti;

5. připomíná stanovisko Rozpočtového výboru ze dne 29. května 2008 k návrhu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského úřadu pro trh elektronických 
komunikací (COM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD)), v němž bylo zřízení 
nové agentury zamítnuto;

6. navrhuje vyhodnotit a znovu zvážit jak výběr sídla, tak rozhodnutí zřídit agenturu, která 
bude plnit zejména funkci sekretariátu sdružení BEREC; domnívá se proto, že by bylo 
vhodné projednat buď možnost zřízení sekretariátu sdružení BEREC v rámci generálního 
ředitelství Komise pro komunikační sítě, obsah a technologie, čímž se odstraní režijní 
náklady spojené se strukturou nezávislé agentury a dojde k úsporám z rozpočtu Unie, 
nebo možnost přeměny sdružení BEREC na subjekt se skutečnými komplexními 
pravomocemi, který by byl nezávislý na evropských institucích a členských státech.
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