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POBUDE

Odbor za proračun poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni odbor, da 
v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da je Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) s 16 
odobrenimi delovnimi mesti in prispevki iz proračuna EU v višini 3.768.696 EUR za leto 
2013 najmanjša evropska agencija in da je pristojen predvsem za administrativno podporo 
strukturi BEREC, ki sestoji iz nacionalnih regulativnih organov;

2. ponavlja, da Svet prepogosto določi sedež evropskih agencij na osnovi interesov 
posameznih držav članic namesto na podlagi objektivnih meril in praktičnega vidika 
delovne zmogljivosti;

3. opozarja, da utegne imeti postavitev sedeža na obrobje negativne posledice, kot so slabša 
dostopnost, težave pri iskanju primernih izobraževalnih ustanov za otroke osebja, 
neustrezen dostop do trga dela, socialne varnosti in zdravstvenega varstva za otroke in 
zakonce osebja ter visoki stroški misij, kar dodatno otežuje iskanje usposobljenega osebja; 

4. nadalje opozarja, da se majhne agencije v mestih, kjer ni drugih institucij ali organov EU, 
soočajo z dodatnimi težavami pri dobrem finančnem poslovodenju, saj jim primanjkuje 
partnerjev, s katerimi bi delile administrativne stroške oziroma sodelovale na druge 
načine, kar onemogoča sinergijo;

5. želi spomniti na mnenje Odbora za proračun o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta o ustanovitvi organa za trg evropskih elektronskih komunikacij (COM(2007)0699 –
C6-0428/2007 – 2007/0249(COD)), s katerim je bila zavrnjena ustanovitev nove agencije;

6. predlaga uporabo postopka ocenjevanja, da bi ponovno obravnavali tako izbiro lokacije 
sedeža kot odločitev o ustanovitvi agencije, ki bi delovala predvsem kot sekretariat 
BEREC; zato meni, da bi bilo vredno razpravljati o možnosti ustanovitve sekretariata 
BEREC znotraj generalnega direktorata Evropske komisije za komunikacijska omrežja, 
vsebine in tehnologijo, saj bi se s tem izognili splošnim stroškom, povezanimi s strukturo 
neodvisne agencije, in prispevali k prihrankom v proračunu Unije, ali pa bi preoblikovali 
BEREC v telo z dejanskimi obsežnimi pristojnostmi in neodvisno od evropskih institucij 
in držav članic.
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