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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisijos pasiūlymas

Bendrosios aplinkybės

Komisija siūlo įsteigti naują nepriklausomą Elektroninių ryšių rinkos instituciją, kuri artimai 
bendradarbiautų su nacionalinėmis reguliavimo institucijomis ir Komisija. Pagal pasiūlymą, 
naujoji institucija turės Reguliavimo valdybą, sudarytą iš visų ES valstybių narių nacionalinių 
reguliavimo institucijų vadovų, ir pakeis Europos reguliuotojų grupę.

Komisija siūlo, kad naujosios institucijos ekspertai patartų jai, ypač rengiant reguliavimo 
sprendimus ir atliekant veiksmus, kuriais skatinamas vidaus rinkos veikimas gerinant ES 
taisyklių taikymo nuoseklumą, ir veiktų kaip elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų ES 
lygmeniu kompetencijos centras.

Naujoji institucija taip pat perimtų Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 
(ENISA) funkcijas, ir taip būtų išspręsta daug problemų, kurios buvo nustatytos ENISA 
veikloje.

Pagrindinės naujosios institucijos užduotys

Institucija Europos lygmeniu papildytų (bet nedubliuotų – tai pabrėžia Komisija) reguliavimo 
institucijų nacionaliniu lygmeniu vykdomas užduotis:

 Būdama pagrindu nacionalinių reguliuotojų bendradarbiavimui.
 Rinkos apibrėžimo, tyrimų ir teisių gynimo priemonių įgyvendinimo reguliuojamoji 

priežiūra.
 Tarpvalstybinių rinkų apibrėžimas.
 Konsultacijos dėl radijo dažnių suderinimo.
 Su numeracijos administravimu susiję sprendimų priėmimo įgaliojimai ir 

konsultavimas dėl numerių perkeliamumo.
 Tinklų ir informacijos saugumas
 Bendros informavimo ir patariamosios funkcijos.

Finansinis poveikis

Komisijos pasiūlytos naujosios telekomunikacijų institucijos išlaidos visu 2010–2013 m. 
laikotarpiu sudarys 88,3 mln. EUR, iš kurių 94 mln. EUR bus veiklos išlaidos, o 54,3 mln. 
EUR – administracinės išlaidos (39,2 mln. EUR žmogiškiesiems ištekliams ir 15,1 mln. EUR 
– kitoms administracinėms išlaidoms).

Numatyta, kad pirmaisiais metais metinis biudžetas sudarys 10 mln. EUR, o nuo trečiųjų metų 
padidės iki 28 mln. EUR. Be Bendrijos įnašo, institucija gali rinkti mokesčius ir rinkliavas už 
tam tikras paslaugas. Planuojama, kad institucijos už teikiamas paslaugas gautos pajamos 
prisidės prie institucijos finansavimo.
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Numatyta, kad visu pajėgumu veikiančioje institucijoje dirbs 134 nuolatiniai darbuotojai. Tai 
apims ENISA užduočių ir išteklių perėmimą 2011 m.

Komisija pažymi, kad greta šių sąnaudų reikėtų nurodyti sumas, kurios bus sutaupytos 
įtraukus ENISA į siūlomą instituciją. Dabartinis metinis ENISA biudžetas yra maždaug 8 
mln. EUR. Nepaisant šių dėl ENISA uždarymo numatytų sutaupyti sumų, Komisija 
finansinėje pažymoje jau nurodo, kad, atsižvelgiant į dabartinį pasiūlymą dėl naujosios 
agentūros, reikės pakeisti atitinkamų finansinės perspektyvos išlaidų kategorijų programas.

Vertinimas

Vertinant biudžeto požiūriu, nuomonės referentė rekomenduoja prieštarauti naujosios 
Elektroninių ryšių rinkos institucijos įsteigimui dėl neaiškumų, susijusių su jos 
finansavimu. Tokią išvadą ji padarė dėl šių priežasčių:

1) naujoji Elektroninių ryšių rinkos institucija turi būti finansuojama pagal 2007–2013 m. 
daugiametės finansinės programos 1a išlaidų kategoriją, kurios maržos jau itin mažos. Šios 
išlaidų kategorijos finansinę perspektyvą jau reikėjo pakeisti norint pasiekti susitarimą dėl 
programos „Galileo“ finansavimo. Dėl to 1a išlaidų kategorijos 2008 m. marža lygi 0.
Komisija savo pasiūlymo finansinėje pažymoje jau nurodė, kad dėl telekomunikacijų 
agentūros įsteigimo reikės pakeisti 1a išlaidų kategorijos programas.

Vis dėlto nebuvo išsamiau nurodyta, kaip ketinama tai padaryti. Naujosios telekomunikacijų 
agentūros finansavimas neįtrauktas nei į Komisijos paskutinę finansinę programą, paskelbtą 
2008 m. sausio 31 d., nei į lenteles, pridėtas prie 2009 m. metinės politikos strategijos (MPS) 
–jose tiesiog nurodoma, kad agentūra, kuri bus įsteigta 2010 m., „bus finansuojama iš dalies 
perskirsčius lėšas informacinės visuomenės politikos srityje ir iš dalies padidinus biudžetą 
37,5 mln. EUR 2009–2013 m.“. Komisija iki šiol nesugebėjo patikslinti, kaip konkrečiai tai 
bus daroma.

Jei norint finansuoti agentūrą jau reikia pakeisti programas, bet kokį naujai atsiradusį 
prioritetą ateityje bus dar sunkiau – arba netgi neįmanoma – finansuoti esant dabartinėms 
maržoms. Nuomonės referentei tai atrodo nepriimtina (žr. 1 pakeitimą).

2) Šiomis aplinkybėmis reikėtų dar kartą pažymėti, kad agentūros, pvz., čia siūloma naujoji 
agentūra, taip pat atlieka administravimo užduotis. Taigi reikėtų rimtai apmąstyti galimybę 
finansuoti tokias įstaigas pagal daugiametės finansinės programos 5 išlaidų kategoriją, kurios 
papildomas privalumas yra tas, kad maržos yra ne tokios mažos, kaip kitų, veiklai skirtų 
išlaidų kategorijų maržos (žr. 2 pakeitimą).

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą 
atmesti dabartinį Komisijos pasiūlymą dėl neaiškumų, susijusių su finansavimu, ir į savo 
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teisėkūros rezoliucijos projektą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. mano, kad pasiūlyme dėl teisės akto 
nurodyta orientacinė suma nesuderinama 
su 2007–2013 m. daugiametės finansinės 
programos 1a išlaidų kategorijos viršutine 
riba nesukeliant grėsmės kitų prioritetinių 
veiksmų finansavimui; pažymi, kad 
Komisija pranešė apie savo ketinimą 
finansuoti Europos elektroninių ryšių 
rinkos instituciją pagal 1a išlaidų 
kategoriją iš dalies perskirsčius lėšas ir iš 
dalies padidinus 2009–2013 m. laikotarpio 
biudžetą; tačiau pažymi, kad biudžeto 
valdymo institucija dar negavo išsamesnės 
informacijos, kaip tai bus daroma, taigi 
iki šiol lieka neaišku, kurioms 
programoms ar kuriems prioritetiniams 
veiksmams tai turės poveikį ir kokių 
padarinių tai sukels per visą finansinį 
laikotarpį, ir ar 1a išlaidų kategorijoje liks 
pakankamas rezervas;

Pakeitimas 2

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. pažymi, kad siūloma Europos 
elektroninių ryšių rinkos institucija taip 
pat atliks administravimo užduotis ir 
padės Komisijai; atsižvelgdamas į tai, 
mano, kad reikėtų apsvarstyti galimybę 
finansuoti naująją instituciją pagal 2007–
2013 m. daugiametę finansinę programą, 
įskaitant 5 išlaidų kategoriją, kurioje, 
regis, dar likęs pakankamas lėšų rezervas;
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Pakeitimas 3

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 c dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1c. pabrėžia, kad Europos elektroninių 
ryšių rinkos institucijos steigimui bus 
taikomos 2006 m. gegužės 17 d. 
Tarpinstitucinio susitarimo 47 straipsnio 
nuostatos; pabrėžia, kad jei teisėkūros 
institucija pritartų tokios agentūros 
įsteigimui, Parlamentas pradės derybas su 
kita biudžeto valdymo institucija, kad būtų 
laiku pasiektas susitarimas dėl šios 
agentūros finansavimo pagal atitinkamas 
Tarpinstitucinio susitarimo nuostatas;
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