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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
tiegħu:

1. Jissottolinja li l-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) 
huwa l-aktar aġenzija żgħira tal-UE, b'kontribuzzjoni baġitarja tal-UE ta' EUR 3 768 696 
biss u 16-il postijiet awtorizzati taħt il-baġit tal-UE fl-2013, li jipprovdu appoġġ 
amministrattiv għall-istruttura BEREC, li hija komposta minn awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali.

2. Itenni li l-għażla tas-sede tal-aġenzija tal-UE hija ta' spiss magħmula mill-Kunsill fuq il-
bażi tal-interessi ta' ċerti Stati Membri, pjutost milli fuq il-bażi ta' kriterji oġġettivi u 
finanzjarji u aspetti prattiċi ta' kapaċità ta' funzjonament;

3. Ifakkar li l-arranġamenti tas-sede periferiċi għandhom riperkussjonijiet, bħad-diffikultà 
tal-aċċess għall-post, faċilitajiet edukattivi li huma rarament adegwati għat-tfal tal-membri 
tal-persunal, aċċess insuffiċjenti għas-suq tax-xogħol, is-sigurtà soċjali u l-kura medika 
kemm għat-tfal kif ukoll għall-konjugi tal-membri tal-persunal, kif ukoll l-ispejjeż għoljin 
tal-missjonijiet, u b'hekk jinħolqu diffikultajiet biex jinstab persunal kwalifikat;

4. Ifakkar, barra minn hekk, li l-aġenziji żgħar li jinsabu fi bliet fejn ma hemmx 
istituzzjonijiet jew korpi tal-UE jaffaċċjaw problemi addizzjonali fir-rigward tal-ġestjoni 
baġitarja soda peress li ma jkollhomx sħab ma' minn jaqsmu r-riżorsi amministrattivi jew 
jidħlu f'forom oħra ta' kooperazzjoni, u b'hekk dan qed jirriżulta f'inkapaċità li jkun hemm 
sinerġiji;

5. Ifakkar fl-opinjoni tal-Kumitat għall-Baġits tad-29 ta' Mejju 2008 dwar il-proposta għal 
Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Awtorità tas-Suq 
Ewropew tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (COM(2007)0699 – C6-0428/2007 –
2007/0249(COD)) li fiha nċaħad l-istabbiliment ta' aġenzija ġdida;

6. Jissuġġerixxi l-użu ta' proċess ta' valutazzjoni sabiex jitqiesu mill-ġdid kemm l-għażla tas-
sede kif ukoll id-deċiżjoni li tiġi stabbilita aġenzija li jkollha primarjament il-funzjoni ta' 
segretarjat għall-BEREC; Iqis vallapena, għalhekk, li tiġi diskussa l-possibbiltà li jew jiġi 
stabbilit segretarjat għall-BEREC fi ħdan id-Direttorat Ġenerali għan-Netwerks tal-
Komunikazzjonijiet, il-Kontenut u t-Teknoloġija, biex b'hekk tiġi evitata l-ispiża marbuta 
mal-istruttura ta' aġenzija indipendenti u jkun hemm iffrankar tal-ispejjeż għall-baġit tal-
Unjoni jew li l-BEREC jiġi trasformat f'korp b'kompetenzi komprensivi ġenwini, 
indipendenti mill-istituzzjonijiet Ewropew u l-Istati Membri.
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