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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. τονίζει ότι ο Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(BEREC) είναι ο μικρότερος οργανισμός της ΕΕ, στον προϋπολογισμό του οποίου η ΕΕ 
συνεισφέρει μόλις με 3.768.696 ευρώ, με 16 εγκεκριμένες θέσεις σύμφωνα με τον 
προϋπολογισμό του 2013 οι οποίες προσφέρουν κυρίως διοικητική υποστήριξη στη δομή 
του BEREC που αποτελείται από εθνικές ρυθμιστικές αρχές·

2. επαναλαμβάνει ότι η επιλογή των εδρών των οργανισμών της ΕΕ από το Συμβούλιο 
γίνεται δυστυχώς πολύ συχνά με το σκεπτικό της εξυπηρέτησης των συμφερόντων 
ορισμένων κρατών μελών και όχι με αντικειμενικά κριτήρια και επί τη βάσει 
δημοσιονομικών και πρακτικών ζητημάτων που αφορούν τη λειτουργική ικανότητα·

3. υπενθυμίζει ότι οι αποφάσεις για περιφερειακές έδρες έχουν αρνητικές παράπλευρες 
επιπτώσεις, όπως δυσκολία πρόσβασης στον τόπο, σπανίως κατάλληλες εκπαιδευτικές 
υποδομές για τα παιδιά των μελών του προσωπικού, ανεπαρκής πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας, κοινωνική ασφάλιση και ιατρική περίθαλψη τόσο για τα παιδιά όσο και για 
τους/τις συζύγους των μελών του προσωπικού, καθώς και υψηλά έξοδα αποστολής, με 
αποτέλεσμα να γίνεται δύσκολη η προσέλκυση ειδικευμένου προσωπικού·

4. υπενθυμίζει επίσης ότι οι μικροί οργανισμοί που εδρεύουν σε πόλεις όπου δεν υπάρχουν 
άλλοι οργανισμοί ή φορείς της ΕΕ αντιμετωπίζουν πρόσθετα προβλήματα όσον αφορά 
την καλή δημοσιονομική διαχείριση, εφόσον δεν διαθέτουν εταίρους με τους οποίους να 
μοιράζονται τους διοικητικούς πόρους ή να έχουν άλλες μορφές συνεργασίας, με 
αποτέλεσμα την αδυναμία δημιουργίας συνεργειών·

5. υπενθυμίζει τη γνωμοδότηση της 29ης Μαΐου 2008 της Επιτροπής Προϋπολογισμών 
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Αγορά Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
(COM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD)), η οποία απέρριπτε την ίδρυση 
νέου οργανισμού·

6. προτείνει να χρησιμοποιηθεί η διαδικασία αξιολόγησης για να επανεξεταστεί τόσο η 
επιλογή της έδρας όσο και η απόφαση για τη δημιουργία ενός οργανισμού με κύριο σκοπό 
τη λειτουργία γραμματείας για τον BEREC· θεωρεί συνεπώς ότι είναι σκόπιμο να 
εξετασθεί το ενδεχόμενο είτε της σύστασης μιας γραμματείας για τον BEREC μέσα στη 
Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών της 
Επιτροπής αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό τα επιχειρησιακά έξοδα που σχετίζονται με 
τη συγκρότηση ενός ανεξάρτητου οργανισμού και εξοικονομώντας πόρους για τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης, είτε της μετατροπής του BEREC σε φορέα με πληρέστερες 
ουσιαστικές αρμοδιότητες, ανεξάρτητο από θεσμικά όργανα της ΕΕ και από κράτη μέλη.
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