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NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie 
(BEREC) je najmenšia agentúra EÚ s príspevkom z rozpočtu EÚ len vo výške 3 768 696 
EUR a 16 pracovnými miestami podľa rozpočtu EÚ na rok 2013, ktorá poskytuje v prvom 
rade administratívnu podporu štruktúre BEREC zloženej z regulačných orgánov 
jednotlivých štátov;

2. opakuje, že pri výbere sídla agentúr EÚ Rada príliš často uspokojuje záujmy niektorých 
členských štátov a nerozhoduje na základe objektívnych a finančných kritérií 
a praktických otázok týkajúcich sa pracovnej kapacity;

3. pripomína, že umiestňovanie sídiel na okrajových územiach má negatívne vedľajšie 
účinky, napríklad problematický prístup na takéto miesta, často neadekvátne vzdelávacie 
zariadenia pre deti zamestnancov, nedostatočný prístup na trh práce, k sociálnemu 
zabezpečeniu a zdravotnej starostlivosti pre deti a partnerov zamestnancov, ako aj vysoké 
náklady na služobné cesty, a preto je ťažké získať na tieto miesta kvalifikovaných 
zamestnancov; 

4. ďalej pripomína, že malé agentúry so sídlom v mestách, kde nesídlia žiadne iné inštitúcie 
ani orgány EÚ, sa stretávajú aj s problémami v oblasti zdravého finančného hospodárenia, 
pretože im chýbajú partneri, s ktorými by sa mohli deliť o administratívne zdroje alebo 
iným spôsobom spolupracovať, čo bráni vytváraniu synergií;

5. pripomína stanovisko Výboru pre rozpočet z 29. mája 2008 k návrhu nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky úrad pre trh elektronických 
komunikácií [COM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD)], na základe ktorého 
bolo vytvorenie novej agentúry zamietnuté;

6. navrhuje využiť hodnotiaci proces s cieľom prehodnotiť voľbu sídla a rozhodnutie zriadiť 
agentúru, ktorá by primárne vykonávala funkciu sekretariátu agentúry BEREC; považuje 
preto za zmysluplné prerokovať buď možnosť zriadenia sekretariátu orgánu BEREC v 
rámci Generálneho riaditeľstva Komisie pre komunikačné siete, obsah a technológie, čím 
by sa ušetrili prevádzkové náklady na vytvorenie nezávislej agentúry a dosiahli by sa 
úspory v rozpočte EÚ, alebo transformácie orgánu BEREC na subjekt, ktorý by mal široké 
reálne právomoci a bol by nezávislý od európskych inštitúcií a členských štátov.
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