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SUGESTII

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, competentă 
în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază că Oficiul Organismului autorităților europene de reglementare în domeniul 
comunicațiilor electronice (OAREC) este cea mai mică agenție a UE cu o contribuție de la 
bugetul UE de doar 3 768 696 EUR și cu 16 posturi autorizate în cadrul bugetului UE pe 
2013, furnizând în principal sprijin administrativ structurii OAREC compusă din 
autoritățile naționale de reglementare;

2. reamintește faptul că decizia legată de stabilirea sediilor agențiilor UE este luată de prea 
multe ori de către Consiliu în vederea satisfacerii intereselor anumitor state membre și nu 
în baza unor criterii obiective și financiare și a aspectelor practice legate de activitate;

3. reamintește că aranjamentele legate de sediile periferice prezintă efecte secundare 
negative, precum dificultatea de acces, infrastructuri educaționale rareori adecvate pentru 
copiii membrilor personalului, accesul insuficient la piața muncii, la servicii de securitate 
socială și asistență medicală atât pentru copiii, cât și pentru soții/soțiile membrilor 
personalului, precum și cheltuieli de misiune ridicate, factori care conduc, astfel, la 
dificultăți în atragerea de personal calificat; 

4. mai mult decât atât, reamintește că agențiile mici cu sedii în orașe în care nu se află alte 
instituții sau organisme ale UE se confruntă cu probleme adiționale în ceea ce privește 
buna gestionare a bugetului, întrucât le lipsesc partenerii cu care să folosească resursele 
administrative în comun sau cu care să coopereze sub alte forme, rezultând de aici o 
imposibilitate de creare a sinergiilor;

5. reamintește avizul Comisiei pentru bugete din 29 mai 2008 referitor la propunerea de 
regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Autorității europene 
de reglementare a pieței comunicațiilor electronice (COM(2007)0699 – C6-0428/2007 –
2007/0249(COD)), prin care se respingea instituirea unei noi agenții;

6. recomandă să fie revăzute, cu ocazia procesului de evaluare, atât decizia legată de 
stabilirea sediului, cât și cea de instituire a unei agenții care să îndeplinească în principal 
funcții de secretariat pentru OAREC; consideră util, astfel, analizarea opțiunii fie de 
instituire a unui secretariat pentru OAREC în cadrul Direcției Generale Rețele de 
Comunicare, Conținut și Tehnologie a Comisiei, evitând, astfel, cheltuielile aferente unei 
agenții independente și realizând economii la bugetul Uniunii, fie de transformare a 
OAREC într-un organism cu competențe generale reale, independent de instituțiile 
europene și de statele membre.
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