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SUGESTÕES

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Sublinha que o Gabinete do Organismo de Reguladores Europeus das Comunicações 
Eletrónicas (ORECE) é a menor agência da UE, com uma contribuição do orçamento da 
UE de apenas EUR 3 768 696 e com 16 lugares autorizados ao abrigo do orçamento da 
UE para 2013, prestando principalmente apoio administrativo à estrutura do ORECE, que 
é composto por autoridades reguladoras nacionais;

2. Reitera que a escolha da sede das agências da UE é muitas vezes feita pelo Conselho para 
atender aos interesses de certos Estados-Membros, em vez de ter por base critérios
objetivos e aspetos financeiros e práticos relacionados com a capacidade de trabalho;

3. Recorda que os acordos para a localização periférica das sedes têm efeitos colaterais 
negativos, como a dificuldade de acesso às instalações, estabelecimentos de ensino 
raramente adequados para os filhos de funcionários, insuficiente acesso ao mercado de 
trabalho, à segurança social e a cuidados de saúde para os filhos e cônjuges de 
funcionários, bem como elevados custos de missão, que tornam difícil atrair pessoal 
qualificado; 

4. Recorda, ainda, que as pequenas agências situadas em cidades onde não existem outras 
instituições ou organismos da UE se deparam com problemas adicionais em matéria de 
boa gestão orçamental, dado que carecem de parceiros com quem partilhar recursos 
administrativos ou empreender outras formas de cooperação, daí resultando uma 
incapacidade de criar sinergias;

5. Recorda o parecer da Comissão dos Orçamentos de 29 de maio de 2008 sobre a proposta 
de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui a Autoridade Europeia 
para o Mercado das Comunicações Eletrónicas (COM (2007) 0699 - C6-0428/2007 -
2007/0249 (COD)), pelo qual foi rejeitada a criação de uma nova agência;

6. Sugere que se recorra ao processo de avaliação para reconsiderar, tanto a escolha da sede 
como a decisão de criar uma agência cuja função principal é a de um secretariado da 
ORECE; considera, por isso, que vale a pena discutir a possibilidade de criar um 
secretariado do ORECE no âmbito da Direção-Geral das Redes de Comunicação, 
Conteúdos e Tecnologias da Comissão, evitando assim os custos associados à estrutura de 
uma agência independente e obtendo economias para o orçamento da União, ou de 
transformar o ORECE num organismo com amplas e genuínas competências, 
independente das instituições europeias e dos Estados-Membros.
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