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SUGGESTIES

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, 
onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. onderstreept dat het Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor 
elektronische communicatie (BEREC) het kleinste EU-agentschap is, met een bijdrage uit 
de EU-begroting van slechts EUR 3 768 696 en 16 toegestane ambten krachtens de EU-
begroting 2013, dat in de eerste plaats administratieve ondersteuning biedt aan de 
BEREC-structuur, die is samengesteld uit de nationale regelgevende instanties;

2. herhaalt dat de Raad de keuze van de zetel van EU-agentschappen te vaak bepaalt vanuit 
overwegingen met betrekking tot belangen van sommige lidstaten, in plaats van op basis 
van objectieve criteria en financiële en praktische aspecten van arbeidscapaciteit;

3. herinnert eraan dat perifere zetelplaatsen negatieve neveneffecten hebben, zoals de 
moeilijke toegang tot de plaats van vestiging, zelden adequate onderwijsvoorzieningen 
voor de kinderen van personeelsleden, onvoldoende toegang tot de arbeidsmarkt, sociale 
zekerheid en medische zorg voor de kinderen en echtgenoten van personeelsleden, 
alsmede hoge dienstreiskosten, zodat het aantrekken van gekwalificeerd personeel 
bemoeilijkt wordt; 

4. wijst er tevens op dat kleine agentschappen in steden waar geen andere EU-instellingen of 
organen zijn, te maken krijgen met extra problemen wat betreft een gezond 
begrotingsbeheer, aangezien er geen partners voorhanden zijn waarmee administratieve 
middelen kunnen worden gedeeld of andere vormen van samenwerking in gang gezet, 
zodat het onmogelijk is synergieën te creëren;

5. herinnert aan het advies van de Begrotingscommissie van 29 mei 2008 over het voorstel 
voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van de 
Europese Autoriteit voor de elektronische-communicatiemarkt (COM (2007) 0699 -
C6-0428/2007 - 2007/0249 (COD)), waarin de oprichting van een nieuw agentschap werd 
verworpen;

6. stelt voor de evaluatieprocedure te benutten om zowel de keuze van de zetel, alsook het 
besluit een agentschap op te richten dat in de eerste plaats de functie moet vervullen van 
secretariaat voor BEREC te heroverwegen; acht het daarom zinvol om een discussie te 
voeren over ofwel de optie om een BEREC-secretariaat binnen het directoraat-generaal 
Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie van de Commissie op te zetten, 
waardoor er geen overhead in verband met de structuur van een onafhankelijk agentschap 
nodig is en besparingen voor de begroting van de Unie kunnen worden gerealiseerd, ofwel 
de optie om BEREC om te vormen tot een orgaan met feitelijke omvattende 
bevoegdheden, dat onafhankelijk is van de Europese instellingen en de lidstaten.
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