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EHDOTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. korostaa, että Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen 
(BEREC) virasto on unionin virastoista pienin – sille EU:n talousarviosta maksettava 
rahoitusosuus on ainoastaan 3 768 696 euroa ja sille unionin vuoden 2013 talousarviossa 
myönnettyjen toimien määrä on 16 – ja että sen ensisijaisena tehtävänä on tarjota 
hallinnollista tukea BEREC-rakenteelle, joka koostuu kansallisista sääntelyviranomaisista;

2. muistuttaa, että neuvosto pitää EU:n virastojen toimipaikkaa valitessaan liian usein 
perusteena joidenkin jäsenvaltioiden intressejä sen sijaan, että valinta perustuisi 
objektiivisiin ja taloudellisiin kriteereihin ja käytettävissä olevaan kapasiteettiin liittyviin 
käytännön näkökohtiin;

3. muistuttaa syrjäisen sijaintipaikan kielteisistä sivuvaikutuksista, kuten siitä, että 
sijaintipaikalle on heikot liikenneyhteydet, henkilöstön jäsenten lapsille on harvoin 
riittävästi soveltuvia koulunkäyntimahdollisuuksia, puolisoiden mahdollisuudet päästä 
työmarkkinoille ovat riittämättömät, sosiaaliturvan ja terveydenhuoltopalvelujen 
saatavuus puolisoille ja lapsille on riittämätön ja virkamatkakustannukset ovat korkeat, 
minkä vuoksi pätevää henkilökuntaa on vaikea saada;

4. toteaa lisäksi, että kaupungeissa, joissa ei ole muita EU:n toimielimiä tai elimiä, 
sijaitseville pienille virastoille aiheutuu moitteettoman varainhoidon varmistamiseen 
liittyviä lisäongelmia, koska niillä ei ole kumppaneita, joiden kanssa jakaa 
hallintoresursseja tai tehdä muunlaista yhteistyötä, joten ne eivät pysty saamaan aikaan 
synergiaa;

5. palauttaa mieliin ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan 
sähköisen viestinnän markkinaviranomaisen perustamisesta (COM(2007)0699 –
C6-0428/2007 – 2007/0249(COD)) 29. toukokuuta 2008 annetun budjettivaliokunnan 
lausunnon, jossa vastustettiin uuden viraston perustamista;

6. ehdottaa, että arviointiprosessin yhteydessä tarkastellaan uudelleen sekä toimipaikan 
valintaa että päätöstä sellaisen viraston perustamisesta, jonka perimmäisenä tehtävänä on 
toimia BERECin sihteeristönä; pitää sen vuoksi aiheellisena keskustella mahdollisuudesta 
joko perustaa BEREC-sihteeristö komission viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian 
pääosastoon, koska siten voitaisiin välttää erillisen viraston rakenteeseen liittyvät 
yleiskustannukset ja säästää unionin talousarviovaroja, tai muuttaa BEREC unionin 
toimielimistä ja jäsenvaltioista riippumattomaksi elimeksi, jolla olisi todelliset kattavat 
valtuudet.
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