
AD\725661FI.doc PE405.749v02-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 










 2009

Budjettivaliokunta

2007/0249(COD)

29.5.2008

LAUSUNTO
budjettivaliokunnalta

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan 
sähköisen viestinnän markkinaviranomaisen perustamisesta
(KOM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD))

Valmistelija: Jutta Haug



PE405.749v02-00 2/7 AD\725661FI.doc

FI

PA_Legam



AD\725661FI.doc 3/7 PE405.749v02-00

FI

LYHYET PERUSTELUT

Komission ehdotus

Tausta

Komissio ehdottaa uutta riippumatonta sähköisen viestinnän markkinaviranomaista, joka 
toimii tiiviissä yhteistyössä kansallisten sääntelyviranomaisten ja komission kanssa. 
Ehdotuksen mukaan tällä uudella markkinaviranomaisella on kaikkien EU:n jäsenvaltioiden 
kansallisten sääntelyviranomaisten johtajista koostuva sääntelyneuvosto, joka korvaa 
eurooppalaisen sääntelyviranomaisten ryhmän (ERG).

Komissio ehdottaa, että uusi virasto antaa sille asiantuntija-apua erityisesti sääntelypäätösten 
valmistelussa sekä toimissa, joilla edistetään sisämarkkinoiden toimintaa parantamalla EU:n 
sääntöjen soveltamisen yhdenmukaisuutta. Se toimii myös sähköisten viestintäverkkojen ja 
-palvelujen asiantuntijakeskuksena EU:n tasolla.

Uusi markkinaviranomainen ottaisi myös hoitaakseen Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston 
(ENISA) tehtävät. Näin voitaisiin ratkaista monet ongelmat, joita on havaittu ENISA:n 
toiminnassa.

Uuden markkinaviranomaisen päätehtävät 

Markkinaviranomainen täydentäisi (mutta ei toistaisi, kuten komissio korostaa) Euroopan 
tasolla kansallisten sääntelyviranomaisten toteuttamia sääntelytehtäviä seuraavissa 
kysymyksissä: 

Puitteiden luominen kansallisten sääntelyviranomaisten yhteistyölle
Markkinoiden määrittelyn ja analysoinnin ja korjaavien toimenpiteiden toteuttamisen 

valvonta
Valtioiden rajat ylittävien markkinoiden määrittely
Neuvonanto radiotaajuuksien käytön yhdenmukaistamisessa
Numerojen hallinnointiin liittyvä päätöksentekovalta ja numerojen siirrettävyyttä 

koskeva neuvonanto
Verkko- ja tietoturva
Yleiset tiedotus- ja neuvonantotehtävät

Rahoitusvaikutukset

Komission ehdottaman uuden sähköisen viestinnän markkinaviranomaisen kustannukset ovat 
koko ajanjaksolla 2010–2013 88,3 miljoonaa euroa, josta toimintamenojen osuus on 
34 miljoonaa euroa ja hallintomenojen osuus 54,3 miljoonaa euroa (39,2 miljoonaa euroa 
henkilöresursseihin ja 15,1 miljoonaa euroa muihin hallintomenoihin).

Sen vuotuisen talousarvion arvioidaan olevan 10 miljoonaa euroa ensimmäisenä vuonna, josta 
se nousee 28 miljoonaan euroon kolmannesta vuodesta alkaen. Yhteisön rahoitusosuuden 
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lisäksi markkinaviranomainen voi kerätä maksuja eräistä palveluista. Markkinaviranomaisen 
tarjoamistaan palveluista saamat tulot on tarkoitus käyttää sen toiminnan rahoittamiseen.

Markkinaviranomaisella arvioidaan olevan täydessä laajuudessaan 134 kokoaikaista 
työntekijää. Tähän sisältyy ENISA:n tehtävien ja resurssien siirtäminen 
markkinaviranomaiselle vuonna 2011.

Kustannuksia olisi verrattava säästöihin, jotka saavutetaan liittämällä ENISA ehdotettuun 
markkinaviranomaiseen, kuten komissio huomauttaa. ENISA:n vuotuinen talousarvio on 
nykyisin noin 8 miljoonaa euroa. ENISA:n lakkauttamisesta odotettavissa olevista säästöistä 
huolimatta komissio toteaa jo rahoitusselvityksessä, että uutta virastoa koskeva ehdotus 
edellyttää kyseeseen tulevan rahoitusnäkymien otsakkeen rahoitussuunnitelman muuttamista.

Arviointi

Talousarvion näkökulmasta tarkasteltuna valmistelija suosittelee uuden sähköisen 
viestinnän markkinaviranomaisen perustamisen vastustamista sen rahoitukseen 
liittyvien epävarmuustekijöiden perusteella. Valmistelija on tullut tähän tulokseen 
seuraavista syistä:

1) Uusi sähköisen viestinnän markkinaviranomainen on rahoitettava monivuotisen 
rahoituskehyksen 2007–2013 alaotsakkeesta 1 a, jossa on erityisen vähän 
liikkumavaraa. Otsakkeen rahoitussuunnitelmaa piti jo jossain määrin muuttaa, jotta 
päästiin sopimukseen Galileon rahoituksesta. Sen seurauksena alaotsakkeeseen 1 a ei 
jäänyt vuodeksi 2008 lainkaan liikkumavaraa. Kuitenkin komissio ilmoitti jo 
ehdotuksensa rahoitusselvityksessä, että sähköisen viestinnän markkinaviranomaisen 
perustaminen edellyttää alaotsakkeen 1 a rahoitussuunnitelman muuttamista.

Asiasta ei ole kuitenkaan esitetty yksityiskohtaisempaa selvitystä. Uuden 
televiestintäviraston rahoitusta ei ole sisällytetty komission viimeksi antamaan 
rahoitussuunnitelmaan, joka on päivätty 31. tammikuuta 2008, eikä vuoden 2009 
toimintastrategiaan liitettyihin taulukoihin, joissa vain todetaan, että "sähköisen 
viestinnän markkinaviranomainen on tarkoitus perustaa vuonna 2010 ja rahoittaa 
osittain tietoyhteiskunnan toimintalohkon sisäisellä siirrolla ja osittain 37,5 miljoonan 
euron lisäyksellä vuosina 2009–2013". Komissio ei ole tähän mennessä pystynyt 
täsmentämään, miten tämä tarkkaan ottaen toteutetaan.

Jos viraston rahoitus edellyttää jo tässä vaiheessa rahoitussuunnitelman muuttamista, 
mahdollisia tulevaisuudessa ilmaantuvia uusia painopisteitä on entistä vaikeampi –
jollei jopa mahdotonta – rahoittaa nykyisen liikkumavaran sisällä. Valmistelijan 
mielestä tämä ei ole hyväksyttävissä (ks. tarkistus 1).

2) Tässä yhteydessä on huomautettava jälleen kerran, että virastoilla, kuten tässä 
ehdotetulla uudella virastollakin, on myös hallinnollisia tehtäviä. Näin ollen olisi 
vakavasti pohdittava mahdollisuutta rahoittaa tällaisia elimiä monivuotisen 
rahoituskehyksen otsakkeesta 5, jonka lisäetuna on se, ettei sen liikkumavara ole yhtä 
kapea kuin muiden, toimintamenoihin liittyvien otsakkeiden (ks. tarkistus 2).
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TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. katsoo, että lainsäädäntöehdotuksessa 
esitetty ohjeellinen määrä ei ole 
yhteensopiva tämänhetkisen monivuotisen 
rahoituskehyksen (2007–2013) 
otsakkeen 1 a enimmäismäärän kanssa 
vaarantamatta muiden painopisteiden 
rahoittamista; panee merkille, että 
komissio on ilmoittanut aikovansa 
rahoittaa uuden sähköisen viestinnän 
markkinaviranomaisen alaotsakkeesta 1 a 
osittain uudelleenjärjestelyin ja osittain 
lisäyksellä vuosina 2009–2013; 
huomauttaa kuitenkin, ettei budjettivallan 
käyttäjä ole vielä saanut yksityiskohtaisia 
tietoja näistä toimenpiteistä, joten on 
edelleen epäselvää, mihin ohjelmiin tai 
ensisijaisiin tavoitteisiin tämä vaikuttaa ja 
mitkä ovat seuraukset koko 
rahoituskaudelle sekä jääkö 
alaotsakkeeseen 1 a riittävä liikkumavara;

Tarkistus 2

Päätöslauselmaesitys
1 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 b. huomauttaa, että ehdotetulla 
Euroopan sähköisen viestinnän 
markkinaviranomaisella on myös 
hallinnollisia tehtäviä ja että se avustaa 
komissiota; katsoo näin ollen, että olisi 
tutkittava kaikki monivuotisen 
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rahoituskehyksen 2007–2013 tarjoamat 
uuden viraston 
rahoittamismahdollisuudet, mukaan 
lukien sen rahoittaminen otsakkeesta 5, 
jossa vielä näyttää olevan riittävästi 
liikkumavaraa;

Tarkistus 3

Päätöslauselmaesitys
1 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 c. korostaa, että 17. toukokuuta 2006 
tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 
47 kohdan määräyksiä sovelletaan 
Euroopan sähköisen viestinnän 
markkinaviranomaisen perustamiseen; 
painottaa, että jos lainsäädäntövallan 
käyttäjä päättää kannattaa tämän viraston 
perustamista, parlamentti aloittaa 
neuvottelut toisen budjettivallan käyttäjän 
kanssa päästäkseen hyvissä ajoin 
sopimukseen viraston rahoituksesta 
toimielinten välisen sopimuksen 
asiaankuuluvien määräysten mukaisesti;
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