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ETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et Elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti (BEREC) 
büroo on kõige väiksem ELi amet, mille kulude suurus ELi 2013. aasta eelarves on ainult 
3 768 696 eurot, millel on 16 kinnitatud ametikohta ja mis peamiselt pakub riikide 
reguleerivatest asutustest koosnevale BERECi struktuurile haldustuge;

2. kordab, et ELi ametite asukoha otsustab nõukogu liiga tihti pigem teatavate liikmesriikide 
huvide kui objektiivsete kriteeriumide ning töövõime finants- ja praktiliste aspektide 
põhjal;

3. tuletab meelde, et äärepoolse asukohaga kaasnevad sageli sellised negatiivsed 
kõrvalmõjud nagu raskendatud juurdepääs, õppeasutused ei pruugi rahuldada töötajate 
laste vajadusi, töötajate laste ja abikaasade raskused tööturule pääsemisel, nende 
sotsiaalkindlustuse ja arstiabi ebapiisavus, samuti missioonide kulukus, mis kõik 
muudavad kvalifitseeritud töötajate leidmise raskeks; 

4. tuletab ka meelde, et väikseid ameteid linnades, kus ei ole muid ELi institutsioone või 
asutusi, tabavad eelarve usaldusväärse juhtimisega seotud lisaprobleemid, kuna puuduvad 
partnerid, kellega haldusressursse jagada või muul moel koostööd teha, mistõttu ei saa 
tekitada sünergiat;

5. tuletab meelde eelarvekomisjoni 29. mai 2008. aasta arvamust ettepaneku kohta võtta 
vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Elektroonilise 
Side Turu Amet (COM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD)), kus uue ameti 
loomise ettepanek tagasi lükati;

6. teeb ettepaneku hindamisprotsessi käigus uuesti kaaluda nii asukoha küsimust kui ka 
otsust moodustada amet peamiselt BERECi sekretariaadi ülesannete täitmiseks; leiab, et 
seetõttu tasub arutada võimalust moodustada BERECi sekretariaat sidevõrkude, sisu ja 
tehnoloogia peadirektoraadi raames, mis ei nõuaks omaette ameti struktuuriga seotud 
üldkulude tegemist ja säästaks seega liidu eelarve kulusid, või teha BERECist asutus, 
millel on tegelikud ja terviklikud pädevused ning mis on Euroopa institutsioonidest ja 
liikmesriikidest sõltumatu.
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