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FORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger, at Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder 
inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC-kontoret) er det mindste EU-agentur med 
et EU-budgetbidrag på kun 3 768 696 EUR og 16 godkendte stillinger i henhold til EU-
budgettet i 2013, som primært yder administrativ støtte til BEREC-strukturen, der består 
af de nationale tilsynsmyndigheder;

2. gentager, at valget af EU-agenturernes hjemsteder for ofte foretages af Rådet ud fra ønsket 
om at imødekomme visse medlemsstaters interesser, snarere end at være baseret på 
objektive og finansielle kriterier og praktiske aspekter af arbejdskapaciteten;

3. minder om, at afgørelser om perifere hjemsteder har negative bivirkninger, såsom 
vanskelig adgang til placeringen, sjældent tilstrækkelige uddannelsesfaciliteter for de 
ansattes børn, utilstrækkelig adgang til arbejdsmarkedet, social sikring og lægehjælp både 
for de ansattes børn og ægtefæller, samt høje udgifter ved tjenesterejser, hvilket gør det 
svært at tiltrække kvalificeret personale; 

4. henviser endvidere til, at små agenturer placeret i byer, hvor der ikke er andre EU-
institutioner eller organer, står over for yderligere problemer med hensyn til sund 
budgetforvaltning, da de mangler partnere at dele administrative ressourcer eller 
iværksætte andre former for samarbejde med, hvilket resulterer i en manglende evne til at 
skabe synergier;

5. minder om Budgetudvalgets udtalelse af 29. maj 2008 om forslag til Europa-Parlamentet 
og Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Myndighed for Markedet for 
Elektronisk Kommunikation (COM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249 (COD)), 
hvori oprettelsen af et nyt agentur blev afvist;

6. foreslår at bruge evalueringsprocessen til at genoverveje både valget af hjemsted samt 
beslutningen om at oprette et agentur primært til at påtage sig rollen som sekretariat for 
BEREC; finder det derfor hensigtsmæssigt at drøfte muligheden for at oprette et BEREC-
sekretariat i Kommissionens Generaldirektorat for Kommunikationsnet, Indhold og 
Teknologi og dermed undgå de faste udgifter, der er forbundet med at oprette et 
uafhængigt agentur, og skabe besparelser for EU's budget, eller omdanne BEREC til et 
organ med egentlige omfattende kompetencer, der er uafhængige af de europæiske 
institutioner og medlemsstaterne.
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