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JAVASLATOK

A Költségvetési Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. kiemeli, hogy az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének (BEREC) 
Hivatala – amely elsősorban adminisztratív támogatást nyújt a nemzeti szabályozó 
hatóságokból álló BEREC-struktúrának – a legkisebb uniós ügynökség, és mindössze 
3 768 696 euró uniós költségvetési hozzájárulással és 16 engedélyezett álláshellyel 
rendelkezik az Unió 2013-as költségvetésében;

2. megismétli, hogy az uniós ügynökségek székhelyéről a Tanács túl sokszor az egyes 
tagállamok érdekei alapján dönt, nem pedig az objektív kritériumok és a munkakapacitás 
pénzügyi és gyakorlati szempontjainak figyelembevételével;

3. emlékeztet a periferikus székhelyek negatív mellékhatásaira: a helyszín megközelítésének 
nehézsége, gyakran nem megfelelő oktatási létesítmények az alkalmazottak gyermekei 
számára, elégtelen hozzáférés a munkaerőpiachoz, a társadalombiztosításhoz és az 
egészségügyi ellátáshoz az alkalmazottak gyermekei és házastársai számára, emellett 
magas kiküldetési költségek, mindezek miatt pedig nehéz képzett munkaerőt odavonzani; 

4. emlékeztet továbbá, hogy az olyan városokban található kis ügynökségek, ahol nincs más 
uniós intézmény vagy szerv, további problémákkal szembesülnek a hatékony 
költségvetési gazdálkodás terén, mivel nincs olyan partner, akivel meg tudnák osztani az 
igazgatási erőforrásaikat vagy más módon együtt tudnának működni, ez pedig 
megakadályozza a szinergiák kialakulását;

5. emlékeztet a Költségvetési Bizottságnak az Európai Elektronikus Hírközlési 
Piacfelügyeleti Hatóság létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló javaslatról (COM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD)) szóló 2008. 
május 29-i véleményére, amely alapján elutasították az új ügynökség létrehozását;

6. javasolja, hogy az értékelési folyamat során gondolják újra a székhely kérdését, illetve az 
elsősorban a BEREC titkárságaként működő ügynökség létrehozásáról szóló döntést; úgy 
véli ezért, hogy érdemes megvitatni azt a lehetőséget, hogy a BEREC titkárságát a 
Bizottság Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatóságán belül 
működtessék – elkerülve a független ügynökség struktúrájához kapcsolódó általános 
költségeket, és megtakarításokat elérve az uniós költségvetés számára –, vagy pedig a 
BEREC egy valódi, átfogó hatáskörökkel rendelkező, az európai intézményektől és a 
tagállamoktól független szervvé alakuljon át.
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