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LÜHISELGITUS

Meie ühiskonnas muutub telekommunikatsioon iga päevaga. Vanad kommunikatsiooniviisid 
hääbuvad ja uued kujundavad uue elustiili ja sotsiaalse käitumise. See on nii tehnoloogiline ja 
majanduslik kui ka sotsiaalne ja kultuuriline protsess. Arvamuse koostaja soovib rõhutada 
kahte poliitilist aspekti. Esiteks, juurdepääs telekommunikatsioonile peaks olema üldine ja 
demokraatlik, igaühel peaks olema juurdepääsuõigus taolistele teenustele. Teiseks, kaasaegses 
telekommunikatsioonis kerkivad esile uued sisuteenused ning me ei saa pöörduda tagasi 
„Gutenbergi galaktika” juurde. Kuid inimkonna traditsioonilist kultuuri- ja hariduspärandit 
tuleb säilitada ning edastada uusi elektroonilise side viise kasutades. Kultuuri- ja 
hariduskomisjon annab oma parima, et tasakaalustada kaasaegset tehnoloogiat ja 
traditsioonilisi kultuuriväärtusi ning nõuab seda ka teistelt.

Komisjon on teinud ettepaneku luua uus asutus (Euroopa Elektroonilise Side Turu Amet, 
EECMA), et teha tihedat koostööd riikide reguleerivate asutustega, ületamaks olemasolevad 
takistused elektroonilise side siseturul. See uus organ peaks võtma üle komisjoni poolt 2004. 
aastal loodud Euroopa reguleerivate asutuste töörühma funktsioonid. See täidaks erinevaid 
nõuandvaid ja järelevalve ülesandeid, sealhulgas võrgu- ja infoturbe küsimustes. Vastavalt 
Euroopa Parlamendis toimunud arutelule tehti ettepanek asendada EECMA Euroopa 
telekommunikatsioonisektori reguleerivate asutuste koguga (BERT). BERTil oleksid 
EECMAga samad funktsioonid, välja arvatud võrgu- ja infoturbe küsimused.

Siiski keskendub arvamuse koostaja ainult neile aspektidele, mille eest kultuuri ja hariduse 
komisjon vastutab. Arvamuse koostaja soovib vältida kultuuri- ja hariduse komisjoni 
pädevusvaldkonda mittepuudutavaid küsimusi. Seepärast ei käsitleta käesolevas arvamuses 
EECMA–BERT arutelu.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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16. Amet peaks tuginema riikide ja 
ühenduse jõupingutustele ning seega täitma 
oma ülesandeid täielikus koostöös riikide 
reguleerivate asutuste ja komisjoniga ning 
olema avatud kontaktidele tööstusharu, 
tarbijarühmade ja teiste asjaomaste 
sidusrühmadega.

16. Amet peaks tuginema riikide ja 
ühenduse jõupingutustele ning seega täitma 
oma ülesandeid täielikus koostöös riikide 
reguleerivate asutuste ja komisjoniga ning 
olema avatud kontaktidele tööstusharu, 
tarbijarühmade, kultuuriliste huvirühmade
ja teiste asjaomaste sidusrühmadega.

Selgitus

Avatud olek peaks hõlmama ka kontakte erinevate kultuuriliste huvirühmadega, kuna nad 
saavad anda ajakohastatud teavet kultuurilise mitmekesisuse küsimustes, sealhulgas seoses 
üleeuroopalistele teenustele loa andmise menetlusega.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

21. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. 
märtsi 2002. aasta otsuse 676/2002/EÜ 
Euroopa Ühenduse raadiospektripoliitika 
reguleeriva raamistiku kohta (raadiospektrit 
käsitlev otsus) eesmärke silmas pidades 
võib komisjon küsida ametilt sõltumatut 
eksperdiabi seoses raadiosageduste 
kasutamisega ühenduses. Kõnealune abi 
võib hõlmata konkreetseid tehnilisi 
uuringuid, samuti raadiosageduste poliitika 
meetmete majandusliku või sotsiaalse mõju 
hindamist ja analüüsi. Abi võib hõlmata ka 
otsuse 676/2002/EÜ artikli 4 
rakendamisega seotud küsimusi, mille puhul 
komisjon võib paluda ametilt teavet 
Euroopa postside- ja 
telekommunikatsiooniadministratsioonide 
konverentsile (CEPT) komisjoni poolt 
antud volituste kasutamise tulemuste kohta.

21. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. 
märtsi 2002. aasta otsuse 676/2002/EÜ 
Euroopa Ühenduse raadiospektripoliitika 
reguleeriva raamistiku kohta (raadiospektrit 
käsitlev otsus) eesmärke silmas pidades 
võib komisjon küsida ametilt sõltumatut 
eksperdiabi seoses raadiosageduste 
kasutamisega ühenduses. Kõnealune abi 
võib hõlmata konkreetseid tehnilisi 
uuringuid, samuti raadiosageduste poliitika 
meetmete majandusliku või sotsiaalse mõju 
hindamist, pidades eriti silmas mõju 
kultuurile ja haridusele, ja analüüsi. Abi 
võib hõlmata ka otsuse 676/2002/EÜ artikli 
4 rakendamisega seotud küsimusi, mille 
puhul komisjon võib paluda ametilt teavet 
Euroopa postside- ja 
telekommunikatsiooniadministratsioonide 
konverentsile (CEPT) komisjoni poolt 
antud volituste kasutamise tulemuste kohta. 

Selgitus

Sageduste haldamise sotsiaalse mõju hindamine peaks hõlmama eriti mõju kultuurile ja 
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haridusele vastavalt mõjuhindamist käsitlevale komisjoni teatisele (KOM(2002)276).

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

27. Amet peaks kaasa aitama parima 
reguleerimispraktika arengule ning 
elektroonilise side sektorit reguleerivate 
eeskirjade järjepidevale kohaldamisele, 
hõlbustades teabevahetust riikide 
ametiasutuste vahel ja tehes asjakohase 
teabe avalikkusele hõlpsalt kättesaadavaks. 
Ametil peaks olema võimalus käsitleda 
majandus- ja tehnilisi küsimusi ning 
juurdepääs kõige ajakohasemale teabele, et 
vastata areneva infoühiskonna 
majanduslikele ja tehnilistele väljakutsetele, 
näiteks sellistes valdkondades nagu võrgu- 
ja infoturve ning raadiosagedustuvastamise 
seadmed.

27. Amet peaks kaasa aitama parima 
reguleerimispraktika arengule ning 
elektroonilise side sektorit reguleerivate 
eeskirjade järjepidevale kohaldamisele, 
hõlbustades teabevahetust riikide 
ametiasutuste vahel ja tehes asjakohase 
teabe avalikkusele hõlpsalt ja arusaadavalt
kättesaadavaks. Ametil peaks olema 
võimalus käsitleda majandus- ja tehnilisi 
küsimusi ning juurdepääs kõige 
ajakohasemale teabele, et vastata areneva 
infoühiskonna majanduslikele ja tehnilistele 
väljakutsetele, näiteks sellistes 
valdkondades nagu võrgu- ja infoturve ning 
raadiosagedustuvastamise seadmed.

Selgitus

Kuna elektroonilise side sektori regulatiivne raamistik on keeruline, peaks avalikkusele 
kättesaadavaks tehtud teave olema kokkuvõtlik ja selge, nii et spetsiaalsete taustateadmisteta 
inimesed saaksid sellest aru. Seda võib vaadelda ka haridusliku meetmena Euroopa kodanike 
hulgas valdkonnast teadlikkuse suurendamiseks.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 49 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49 a) Kui tuleb astuda samme Euroopa 
Elektroonilise Side Turu Ameti loomiseks, 
peaks komisjon tagama vastavuse 
subsidiaarsuse põhimõttega.
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Selgitus

Riikide reguleerivad asutused on probleemidele lähemal ja seega paremal positsioonil, et 
otsustada, millist lahendust tuleks igal konkreetsel juhul rakendada. Lisaks sellele põhinevad 
majanduslikud lahendused üldjuhul majandusmudelitel, mis on ebatäiuslikud ja muudetavad. 
Seega tuleks turule lähemal olijatelt, teisisõnu riikide asutustelt, nõuda valitud lahenduste 
rakendamist.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Amet annab taotluse korral komisjonile 
nõu ning korraldab uuringuid ja hindamisi 
raadiosageduste kasutamise kohta ühenduse 
elektroonilises sides, eelkõige selle 
tehniliste ja majanduslike aspektide kohta.

1. Amet annab taotluse korral komisjonile 
nõu ning korraldab uuringuid ja hindamisi 
raadiosageduste kasutamise kohta ühenduse 
elektroonilises sides, eelkõige selle 
tehniliste ja majanduslike aspektide kohta 
ning mõju kohta kultuurilisele 
mitmekesisusele ja haridusele.

Selgitus

Sageduste haldamise sotsiaalse mõju hindamine peaks hõlmama eriti mõju kultuurile ja 
haridusele vastavalt mõjuhindamist käsitlevale komisjoni teatisele (KOM(2002)276).
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