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PASIŪLYMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) biuras yra 
mažiausia ES agentūra, kuriai iš ES biudžeto skiriama tik 3 768 696 EUR, turinti 16 
patvirtintų etatų pagal 2013 m. ES biudžetą, visų pirma teikianti administracinę paramą 
EERRI struktūrai, kuri sudaryta iš nacionalinių reguliavimo institucijų;

2. pakartoja, kad ES agentūrų būstines per dažnai parenka Taryba siekdama prisitaikyti prie 
tam tikrų valstybių narių interesų, o ne remtis objektyviais ir finansiniais kriterijais bei 
praktiniais darbo pajėgumų aspektais;

3. primena, kad buveinės periferijoje turi neigiamą šalutinį poveikį, pvz., iškyla sunkumų dėl 
vietos prieinamumo, stokojama švietimo įstaigų darbuotojų vaikams, yra nepakankama 
prieiga prie darbo rinkos, socialinės apsaugos ir medicininės priežiūros paslaugų, teikiamų 
darbuotojų vaikams ir sutuoktiniams, taip pat susidaro didelės misijos išlaidos, taigi 
atsiranda sunkumų siekiant pritraukti aukštos kvalifikacijos darbuotojus;

4. be to, primena, kad miestuose, kuriuose nėra kitų ES institucijų arba įstaigų, įsteigtos 
mažos agentūros susiduria su papildomomis problemomis siekiant užtikrinti patikimą 
biudžeto valdymą, nes jos stokoja partnerių, su kuriais galėtų dalytis administraciniais 
ištekliais arba imtųsi kitų formų bendradarbiavimo, taigi jos tampa nepajėgios kurti 
sinergijų;

5. primena 2008 m. gegužės 29 d. Biudžeto komiteto nuomonę dėl pasiūlymo dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos elektroninių ryšių rinkos institucijos 
įsteigimo (COM(2007) 0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD)), kuria buvo nepritarta 
naujos agentūros įsteigimui;

6. siūlo pasinaudoti vertinimo procesu ir persvarstyti tiek būstinės pasirinkimą, tiek 
sprendimą įsteigti agentūrą, kuri visų pirma vykdo EERRI sekretoriato funkciją; todėl 
mano, kad vertėtų apsvarstyti galimybę arba įsteigti EERRI sekretoriatą Komisijos Ryšių 
tinklų, turinio ir technologijų generaliniame direktorate ir taip išvengti pridėtinių išlaidų, 
susijusių su nepriklausomos agentūros struktūra, taigi sutaupyti Sąjungos biudžeto lėšų, 
arba pertvarkyti EERRI, kad ji taptu institucija, turinčia realią plačią kompetenciją, ir 
nepriklausoma nuo Europos Sąjungos institucijų ir valstybių narių.
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