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LÜHISELGITUS

Komisjoni ettepanek

Taust

Komisjon on teinud ettepaneku luua uus sõltumatu elektroonilise side turu amet, mis teeb 
tihedat koostööd riikide reguleerivate asutuste ja komisjoniga. Vastavalt ettepanekule kuuluks 
uue ameti koosseisu reguleerivate asutuste nõukogu, kuhu kuuluvad kõikide ELi 
liikmesriikide reguleerivate asutuste juhid ja mis asendab Euroopa reguleerivate asutuste 
töörühma.

Komisjoni ettepanekul annaks uus amet talle eksperdiabi, eelkõige reguleerivate otsuste 
ettevalmistamisel ning siseturu edasiarendamisel, parandades ELi eeskirjade kohaldamise 
järjepidevust, ning tegutseks elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste eksperdikeskusena ELi 
tasandil.

Uus amet võtab üle ka Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti (ENISA) ülesanded, aidates ületada 
mitmeid ENISA tegevuses ilmsiks tulnud probleeme.

Uue ameti põhiülesanded 

Amet täiendaks (ja mitte ei dubleeriks, nagu rõhutab komisjon) Euroopa tasandil riikide 
reguleerivate asutuste poolt riiklikul tasandil täidetavaid reguleerivaid ülesandeid järgmistes 
küsimustes: 

 riikide reguleerivate asutuste koostööle raamistiku loomine;
 turu määratlemise, analüüsi ja abinõude rakendamise regulatiivne järelevalve;
 riikidevaheliste turgude määratlemine;
 nõustamine raadiosageduste ühtlustamise küsimustes;
 numeratsiooni haldamisega seotud otsustusõigus ja numbriliikuvust käsitlevad 

nõuanded;
 võrgu- ja infoturve;
 üldised teavitamis- ja nõuandefunktsioonid.

Finantsmõju

Ajavahemikul 2010–2013 on uue telekommunikatsiooniameti kogukulud 88,3 miljonit eurot, 
millest 34 miljonit eurot moodustavad tegevuskulud ja 54,3 miljonit eurot halduskulud (39,2 
miljonit eurot personalikuludeks ja 15,1 miljonit eurot muudeks halduskuludeks).

Aastaeelarve on hinnanguliselt 10 miljonit eurot esimesel aastal ning alates kolmandast 
aastast 28 miljonit eurot. Lisaks ühenduse panusele võib amet nõuda mõne teenuse eest tasu. 
Ameti osutatud teenuste eest saadud tulu kasutatakse tema tegevuse rahastamiseks.

Eeldatakse, et pärast tegevuse alustamist on ametil 134 alalist töötajat. See hõlmab ENISA 
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ülesannete ja vahendite ülevõtmist 2011. aastal.

Nagu märgib komisjon, tuleks nende kuludega võrrelda säästu, mis saadakse ENISA 
ühendamisel kavandatud ametiga. ENISA praegune aastaeelarve on umbes 8 miljonit eurot. 
Hoolimata eeldatavast säästust tänu ENISA sulgemisele, märgib komisjon juba 
finantskalkulatsioonis, et praeguse ettepanekuga uue ameti loomiseks kaasneb 
finantsperspektiivi asjakohase rubriigi ümberplaneerimine.

Hinnang

Eelarve seisukohast soovitab arvamuse koostaja olla uue elektroonilise side turu ameti 
loomise vastu, põhjendades otsust rahastamisega seotud selgusetusega. Arvamuse 
koostaja jõudis sellise järelduseni järgmistel põhjustel:

1) Loodavat elektroonilise side turu ametit tuleb rahastada mitmeaastase finantsraamistiku 
(2007–2013) alamrubriigist 1a, mille varud on muutunud eriti piiratuks. Selles rubriigis oli 
ümberplaneerimine juba vajalik, et jõuda kokkuleppele Galileo rahastamises. Sellest 
tulenevalt on alamrubriigi 1a järelejäänud varu 2008. aastaks 0. Tõepoolest, komisjon tõigi 
juba finantskalkulatsioonis esile, et telekommunikatsiooniameti loomine eeldab alamrubriigi 
1a ümberplaneerimist.

Täpsemaid üksikasju ei ole selle tegevuse kohta siiski esitatud. Uue 
telekommunikatsiooniameti rahastamine ei kajastu ei komisjoni viimases 31. jaanuari 2008. 
aasta rahastamiskavas ega 2009. aasta poliitilisele strateegiale lisatud tabelites, milles 
märgitakse lihtsalt, et 2010. aastal loodava ameti tegevust „rahastatakse osaliselt 
infoühiskonna poliitikavaldkonna vahendite ümberpaigutamise kaudu ja osaliselt 
ajavahemikuks 2009–2013 ette nähtud vahendite suurendamise kaudu 37,5 miljoni euro 
võrra”. Komisjon ei ole seni suutnud täpsustada, kuidas seda tehakse.

Kui uue ameti rahastamine nõuab juba praegu ümberplaneerimist, on mistahes uut 
esilekerkivat prioriteeti tulevikus veelgi raskem, kui mitte võimatu, rahastada olemasolevate 
varude piires. Arvamuse koostajale tundub see vastuvõetamatu (vt muudatusettepanek 1).

2) Antud kontekstis tuleb veel kord rõhutada, et kõnealuse kavandatud uue ameti taolised 
ametid täidavad ka administratiivseid ülesandeid. Seega tuleks tõsiselt kaaluda võimalust 
rahastada selliseid asutusi mitmeaastase finantsperspektiivi rubriigist 5, mille lisaeeliseks on 
varud, mis ei ole nii piiratud kui teistes tegevuse rubriikides (vt muudatusettepanek 2).

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub, et vastutav tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon lükkaks 
komisjoni ettepaneku rahastamisega seotud selgusetuse tõttu tagasi ning lisaks oma 
õigusloomega seotud resolutsiooni projekti järgmised muudatusettepanekud:
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Muudatusettepanek 1

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt
Lõige 1 a (uus)

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1 a. on seisukohal, et õigusakti 
ettepanekus toodud võrdlussumma ei ole 
kooskõlas kehtiva mitmeaastase 
finantsraamistiku 2007–2013 
alamrubriigi 1a ülemmääraga, 
ohustamata teiste prioriteetide 
rahastamist; märgib, et komisjon on 
teinud teatavaks kavatsuse rahastada 
loodavat Euroopa Elektroonilise Side 
Turu Ametit alamrubriigist 1a osaliselt 
ümberpaigutamiste teel ja osaliselt 
ajavahemikuks 2009–2013 ette nähtud 
vahendite suurendamise kaudu; juhib 
siiski tähelepanu sellele, et 
eelarvepädevad institutsioonid ei ole veel 
saanud teavet ümberpaigutamiste 
üksikasjade kohta ja seetõttu on praeguse 
seisuga ikka veel ebaselge, milliseid 
programme või prioriteete see puudutab ja 
milline on selle mõju kogu 
rahastamisperioodile ning kas 
alamrubriigi 1a alla jääb piisav varu;

Muudatusettepanek 2

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt
Lõige 1 b (uus)

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1 b. juhib tähelepanu tõsiasjale, et 
kavandatav Euroopa Elektroonilise Side 
Turu Amet hakkab täitma ka 
administratiivseid ülesandeid ja abistama 
komisjoni; on seetõttu seisukohal, et uue 
ameti rahastamiseks tuleks uurida kõiki 
mitmeaastase finantsraamistiku 2007–
2013 võimalusi, sh rubriiki 5, kus paistab 
veel olevat piisav varu;



PE405.749v02-00 6/7 AD\725661ET.doc

ET

Muudatusettepanek 3

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt
Lõige 1 c (uus)

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1 c. rõhutab, et Euroopa Elektroonilise 
Side Turu Ameti loomisel kehtivad 17. 
mai 2006. aasta institutsioonidevahelise 
kokkuleppe punkti 47 sätted; rõhutab, et 
kui seadusandja otsustab nimetatud ameti 
loomise kasuks, alustab parlament 
läbirääkimisi teise eelarvepädeva 
institutsiooniga, et saavutada selle ameti 
rahastamise osas kooskõlas 
institutsioonidevahelise kokkuleppe 
asjakohaste sätetega õigeaegne 
kokkulepe;
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