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WSKAZÓWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. podkreśla, że Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej – Urząd 
(BEREC) jest najmniejszą agencją UE, dla której wkład z budżetu wynosi tylko 
3 768 696 EUR i która ma tylko 16 stanowisk przewidzianych w budżecie na 2013 r., 
służących przede wszystkim administracyjnemu wsparciu struktury BEREC, składającej 
się z krajowych organów regulacyjnych;

2. podkreśla ponownie, że Rada zbyt często dokonuje wyboru siedziby agencji UE na 
podstawie interesów niektórych państw członkowskich, a nie w oparciu o obiektywne 
kryteria finansowe, a także praktyczne względy co do zdolności działania;

3. przypomina, że wybór siedziby w odległym miejscu przynosi negatywne skutki uboczne, 
takie jak trudności w dostępie, rzadko odpowiednie szkoły dla dzieci pracowników, 
niewystarczający dostęp do rynku pracy, zabezpieczenia społecznego i opieki zdrowotnej 
dla dzieci i małżonków pracowników, a także wysokie koszty podróży służbowych, co 
powoduje trudności w przyciągnięciu wykwalifikowanych pracowników; 

4. ponadto przypomina, że małe agencje znajdujące się w miastach, w których nie ma innych 
instytucji lub organów UE, borykają się z dodatkowymi kłopotami w sprawnym 
zarządzaniu budżetowym, jako że brakuje im partnerów, z którymi mogłyby wspólnie 
korzystać z zasobów administracyjnych lub podejmować inne formy współpracy, co 
skutkuje niezdolnością do wytworzenia efektów synergii;

5. przypomina opinię Komisji Budżetowej z 29 maja 2008 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego 
Europejski Urząd ds. Rynku Łączności Elektronicznej (COM(2007)0699 – C6-0428/2007 
– 2007/0249(COD)), w której odrzucono pomysł ustanowienia nowej agencji;

6. proponuje korzystanie z procesu oceny w celu ponownego rozważenia zarówno wyboru 
siedziby, jak i decyzji o powołaniu agencji, która pełni przede wszystkim funkcję 
sekretariatu BEREC; sądzi zatem, że wskazane byłoby przedyskutowanie kwestii 
utworzenia sekretariatu BEREC w Dyrekcji Generalnej Komisji ds. Sieci 
Komunikacyjnych, Treści i Technologii, co pozwoliłoby uniknąć kosztów ogólnych 
związanych ze strukturą niezależnej agencji oraz przyniosło oszczędności w budżecie 
Unii, albo przekształcenia BEREC w organ o rzeczywistych, obszernych kompetencjach, 
który będzie niezależny od instytucji europejskich i państw członkowskich.
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