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FÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt 
utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet understryker att Organet för europeiska regleringsmyndigheter för 
elektronisk kommunikation (Berec) är EU:s minsta byrå, med ett bidrag från EU:s budget 
på endast EUR 3 768 696 och 16 godkända poster under EU:s budget för 2013, som 
framför allt ger administrativt stöd till Berecs struktur, vilken består av nationella 
regleringsmyndigheter.

2. Europaparlamentet upprepar att valet av säte för EU:s byråer alltför ofta görs av rådet med 
utgångspunkt i vissa medlemsstaters intressen, i stället för att bygga på objektiva och 
ekonomiska kriterier och praktiska aspekter med anknytning till arbetskapacitet.

3. Europaparlamentet påminner om att perifera säten har negativa sidoeffekter, såsom 
svårtillgänglighet, sällan adekvata utbildningsmöjligheter för personalens barn, otillräcklig 
tillgång till arbetsmarknaden, socialförsäkring och hälso- och sjukvård för både 
personalens barn och makar, liksom höga utgifter för tjänsteresor, vilket gör det svårt att 
locka kvalificerad personal. 

4. Europaparlamentet påminner dessutom om att små byråer som ligger i städer där det inte 
finns några andra EU-institutioner eller EU-organ stöter på ytterligare problem när det 
gäller sund budgetförvaltning, eftersom de inte har några partner att dela administrativa 
resurser med eller som de på andra sätt kan samarbeta med, vilket gör att det inte går att 
skapa synergieffekter.

5. Europaparlamentet påminner om budgetutskottets yttrande av den 29 maj 2008 om 
förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en europeisk 
myndighet för marknaden för elektronisk kommunikation (COM(2007)0699 – C6-
0428/2007 – 2007/0249(COD)), genom vilket inrättandet av en ny byrå förkastades.

6. Europaparlamentet föreslår att bedömningsförfarandet används för att se över både valet 
av säte och beslutet att inrätta en byrå som i första hand ska fungera som ett sekretariat för 
Berec. Det vore därför meningsfullt att diskutera alternativen att antingen inrätta Berecs 
sekretariat inom kommissionens generaldirektorat för kommunikationsnät, innehåll och 
teknik, och på så vis undvika omkostnader för strukturen inom en oberoende byrå och 
medföra besparingar för unionens budget, eller omvandla Berec till ett organ med riktiga 
omfattande befogenheter, oberoende av EU:s institutioner och medlemsstater.
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