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IEROSINĀJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestāde (BEREC) un birojs ir 
mazākā ES aģentūra, no ES budžeta tā saņem tikai EUR 3 768 696 un saskaņā ar ES 
2013. gada budžetu tai pienākas 16 amata vietas, kas galvenokārt paredzētas 
administratīvā atbalsta nodrošināšanai BEREC struktūrai, kura sastāv no dalībvalstu 
regulatoriem;

2. atkārtoti norāda, ka ES aģentūru mītnes vietu izvēli pārāk bieži nosaka Padome, 
pamatojoties uz atsevišķu dalībvalstu interesēm, nevis uz objektīviem un finansiāliem 
kritērijiem un praktiskiem darbības kapacitātes aspektiem;

3. atgādina, ka mītnes vietu perifēram novietojumam ir nelabvēlīgas sekas, piemēram, neērta 
piekļuve, personāla bērniem reti ir pieejamas atbilstīgas izglītības iestādes, gan bērniem, 
gan personāla dzīvesbiedriem nav pietiekami pieejams darba tirgus, sociālās drošības 
pakalpojumi un veselības aprūpe, kā arī rodas augstas komandējuma izmaksas, un līdz ar 
to ir grūti piesaistīt kvalificētu personālu; 

4. turklāt atgādina, ka gadījumā, ja mazās aģentūras ir izvietotas pilsētās, kurās neatrodas 
citas ES iestādes vai struktūras, rodas papildu problēmas saistībā ar pareizu budžeta 
pārvaldību, jo šīm aģentūrām trūkst partneru, ar kuriem kopīgi izmantot administratīvos 
resursus vai iesaistīties citos sadarbības veidos, kā rezultātā nav iespējams radīt sinerģiju;

5. atgādina par Budžeta komitejas 2008. gada 29. maija atzinumu par priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Elektronisko sakaru tirgus iestādi 
(COM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD)), un norāda, ka šajā atzinumā 
jaunas aģentūras izveide tika noraidīta;

6. iesaka izmantot izvērtēšanas procedūru, kurā vēlreiz apsvērtu gan mītnes vietas izvēli, gan 
arī lēmumu izveidot aģentūru, kas galvenokārt pildītu BEREC sekretariāta funkcijas; tāpēc 
uzskata, ka ir vērts diskutēt par iespēju BEREC sekretariātu izveidot vai nu Komisijas 
Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāta struktūrā, tādējādi novēršot 
papildu izmaksas, ko radītu neatkarīgas aģentūras izveidošana, un radot ietaupījumus 
Savienības budžetā, vai arī pārveidot BEREC par struktūru ar faktiskām visaptverošām 
pilnvarām, kas būtu neatkarīga no Eiropas iestādēm un citām dalībvalstīm.
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