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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ametit (BEREC) ja 
bürood käsitleva hindamisaruande suhtes esitatud arvamuse kohta
(2013/2053(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni talituste 23. aprilli 2013. aasta töödokumenti elektroonilise side 
Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ametit (BEREC) ja bürood käsitleva 
hindamisaruande kohta (SWD(2013)0152),

– võttes arvesse komisjoni 19. mai 2010. aasta teatist „Euroopa digitaalne tegevuskava” 
(COM(2010)0245),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 114,

– võttes arvesse oma 5. mai 2010. aasta resolutsiooni Euroopa uue digitaalse tegevuskava 
kohta: 2015.eu1,

– võttes arvesse elektroonilise side raamistikku,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 
1211/2009, millega luuakse elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud 
amet (BEREC) ja büroo2,

– võttes arvesse kodukorra artikli 119 lõiget 1,

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning 
eelarvekomisjoni arvamust (A7-0378/2013),

A. arvestades, et Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet (BEREC) loodi selleks, et 
aidata kaasa siseturu väljakujundamiseks vajalike tehniliste ja poliitiliste suuniste 
väljatöötamisele ning sellel oli kaks eesmärki: tagada reguleerivate asutuste sõltumatuse 
kõrge tase ja parandada nende asutuste poolt reguleeriva raamistiku rakendamise sidusust 
kogu ELis;

B. arvestades, et hindamisaruandes tunnustatakse BERECi ja BERECi büroo tegevust, 
eelkõige seoses artiklites 7 ja 7a kehtestatud menetlusega ning võrgu neutraalsuse ja 
rahvusvahelise rändlusteenusega;

C. arvestades, et BERECi ja BERECi büroo loomisest on möödunud vähe aega;

D. arvestades, et siseturu väljakujundamine on pidev protsess, mida teenib kõige paremini 
riikide turgude õigusloome parandamine, ning arvestades, et kõige kindlam ja 
jätkusuutlikum viis selle saavutamiseks (tagades, et riikide turgudel peetaks 

1 ELT C 81 E, 15.3.2011, lk 45.
2 ELT L 337, 18.12.2009, lk 337.
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õigusloomealaseid otsuseid legitiimseteks) on alt üles lähenemisviisi kaudu, mida esindab 
praegu BEREC;

E. arvestades, et BEREC saab olla tulemuslik ainult siis, kui on tagatud selle sõltumatus 
liikmesriikidest ja ELi institutsioonidest;

F. arvestades, et liikmesriikide kaalutlused võivad raskendada ühisseisukoha määratlemist, 
muutes kokkuleppele jõudmise keerukamaks;

G. arvestades, et BERECil on põhjapanev roll ELi reguleeriva raamistiku kohaldamise 
järjepidevuse suurendamisel kõikides liikmesriikides, mis on hädavajalik elektrooniliste 
sidevõrkude ja -teenuste siseturu edukaks väljaarendamiseks;

H. arvestades, et hiljutised riigi tasandi algatused, eelkõige need, mis puudutavad kulude 
läbivaatamise menetlust, võivad kahjustada sõltumatuspõhimõtte rakendamist;

I. arvestades, et riikide reguleerivad asutused ei ole ühetaolised, sest nende volitused 
koduriikides on mõnikord väga erinevad; mõnede tegevusalaks on üksnes turu 
reguleerimine, sellal kui teised tegelevad lisaks turu reguleerimisele ka võrguturbe, eraelu 
puutumatuse, domeenide registreerimise, spektrikasutuse ja kasutajateenustega; 

J. arvestades, et on võimalik, et BERECi bürood ei kasutata praegu optimaalselt;

K. arvestades, et mõnedel muudes riikides paiknevatel liidu ametitel on Brüsselis lisaks 
satelliitkontor;

L. arvestades, et suurem osa ekspertide töörühmade koosolekutest peeti Brüsselis või 
korraldati mõne riigi reguleeriva asutuse poolt, ning arvestades, et videokonverentside 
kasutamist tuleks edasi arendada;

M. arvestades, et elektroonilise side siseturu üks peaeesmärke on tarbija hüved;

N. arvestades, et BERECi Euroopa tasandil vastu võetud otsused peaksid looma Euroopa 
lisandväärtust;

1. on seisukohal, et hindamisaruanne on üldjoontes asjakohane ja tasakaalustatud;

2. on seisukohal, et nõutav koostöö, kooskõlastamine ja reguleerimisega seotud 
mitteametlikud aspektid vajavad oma täieliku mõju avaldamiseks aega;

3. on seisukohal, et BERECi ja BERECi büroo toimimist on võimalik veelgi paremaks 
muuta, tunnistades samas, et ressursid selleks on piiratud; rõhutab siiski, et 
direktiivi 2009/140/EÜ (elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva 
raamistiku kohta) artiklites 7 ja 7a sätestatud uue korra rakendamine on edukalt toiminud, 
mis õigustab kahetasandilist ülesehitust;

4. rõhutab, et BEREC on kõige väiksem ELi amet, mille kulude suurus ELi 2013. aasta 
eelarves on ainult 3 768 696 eurot, millel on 16 kinnitatud ametikohta ja mis peamiselt 
pakub riikide reguleerivatest asutustest koosnevale BERECi struktuurile haldustuge;
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5. tuletab meelde eelarvekomisjoni 29. mai 2008. aasta arvamust ettepaneku kohta võtta 
vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Elektroonilise 
Side Turu Amet (COM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD)), kus uue ameti 
loomise ettepanek tagasi lükati;

6. on seisukohal, et riikide reguleerivad asutused etendavad õiguslikus süsteemis tähtsat osa, 
sest riikide turgudel esineb püsivaid erinevusi võrgutopoloogia osas ja lisaks erineb riigiti 
tarbijanõudlus, demograafiline olukord jne; rõhutab, et selleks, et kindlustada ELis 
struktureeritud koostöö ja seega ühtse turu õige toimimine, on esmatähtis, et oleksid 
olemas sõltumatud, sektorite kaupa spetsialiseerunud ja piisavate ressurssidega 
reguleerivad asutused;

7. on seisukohal, et BEREC etendab õiguslikus süsteemis väga olulist osa, sest tema 
ülesandeks on ühtlustada riiklikud reaalsed ja õigusalased erinevused eesmärgiga 
kujundada välja elektroonilise side siseturg;

8. soovitab BERECi rolli, eriti tema suhteid riikide reguleerivate asutustega paremini 
määratleda ja tugevdada, laiendades BERECi ülesandeid, et hõlbustada ühisseisukohtade 
määratlemist eesmärgiga edendada siseturupõhist lähenemisviisi, sh riikide reguleerivate 
asutuste ja komisjoniga artiklites 7 ja 7a kehtestatud menetluste raames praegu tehtava 
koostöö tõhususe hindamise kaudu;

9. on seisukohal, et BERECi paremale toimimisele ja prognoositavusele turuosaliste jaoks 
võiks aidata kaasa riikide reguleerivate asutuste poolt liikmesriikides täidetavate 
ülesannete suurem ühtlustamine, andes riikide reguleerivatele asutustele pädevused 
asjakohastes aspektides, mis on otseselt seotud turvalisuse ja vastupidavusega 
elektroonilise side siseturul;

10. palub liikmesriikidel ja komisjonil tagada, et riikide reguleerivate asutuste sõltumatust 
riiklikul ja Euroopa tasandil suurendataks, mitte ei vähendata, sest see on ainus viis tagada 
BERECi üldine sõltumatus;

11. on seisukohal, et BERECi ja BERECi büroo rolli ja struktuuri tuleks kohandada vastavalt 
elektroonilise side siseturu väljakujundatuse tasemele;

12. palub, et komisjon tagaks tulevastes ettepanekutes BERECi reguleerimisala ja ülesannete 
kohta BERECi sõltumatuse ELi institutsioonidest;

13. on arvamusel, et BEREC peab tegutsema Euroopa üldsuse huvides ning 
aruandluskohustust Euroopa Parlamendi kui ainukese otse valitud ja Euroopa kodanike 
huve esindava ELi institutsiooni ees tuleks suurendada;

14. soovitab BERECil suurendada oma sisemist vastutust, määratledes iga-aastases 
tööprogrammis selgelt oma eesmärgid ning esitades oma aastaaruandes nende eesmärkide 
täitmisel tehtud saavutused ja edusammud; 

15. peab BERECi töö sidususe ja järjepidevuse jaoks äärmiselt tähtsaks BERECi iga-aastase 
tööprogrammi väljatöötamise etapis ameti ülesannete prioriteetide paremat järjestamist ja 
suhtluse edendamist kõigi huvitatud sidusrühmadega;
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16. on seisukohal, et BERECil peaksid olema laiemad võimalused strateegiliste otsuste 
tegemiseks, mis tähendab muu hulgas seda, et BEREC peaks koostama oma analüüse ja 
uuringuid, mis tal selliseid otsuseid teha võimaldaksid, et otsustusprotsess oleks rohkem 
ülalt alla suunatud ja sõltumatu;

17. rõhutab, et BERECi nõuandev roll enne elektroonilise side sektoriga seotud õigusaktide 
ennepanekute tegemist tuleks muuta süstemaatiliseks;

18. on seisukohal, et BERECi välissuhteid tuleks selgitada ja parandada, et ergutada 
sidusrühmade kaasamist poliitikakujundamise kõigil tasanditel;

19. soovitab muuta sõltumatute reguleerivate asutuste töörühma roll Brüsselis ametlikuks, 
tagades samas, et sellega ei dubleerita BERECi büroo poolt täidetavaid ülesandeid;

20. soovitab veelgi suurendada kaugtöö, videokonverentside ja muude elektroonilist sidet 
võimaldavate kaugtöö tehnikate kasutamist, et kärpida kulusid ja vähendada CO2-
jalajälge;

21. soovitab komisjonil ja liikmesriikidel tagada BERECi ja riikide reguleerivate asutuste 
piisav rahastamine;

22. on seisukohal, et BERECi büroo asukoht ei takista tal ELi institutsioonides tehtava, 
BERECile erilist huvi pakkuva elektroonilise side teemalise igapäevatöö jälgimist, ning et 
see ei piira BERECi büroo tõhusat kasutamist, kui suurendatakse elektroonilise side 
strateegiate kasutamise osakaalu;

23. on seisukohal, et BERECi büroo ülesanded tuleks läbi vaadata, neid tugevdada ja nad 
täpsemalt kindlaks määrata, võttes eelkõige arvesse BERECi selleteemalise auditi 
tulemusi;

24. soovitab teha vajalikud muudatused ja mõelda vajalike vahendite peale, mis võimaldaksid 
BERECi bürool tulemuslikumalt ja tõhusamalt toetada BERECi olulist tööd, selmet 
pakkuda lihtsalt haldusalast tuge;

25. on seisukohal, et kõigis BERECi büroo asukohta käsitlevates aruteludes tuleks lähtuda 
selle sõltumatuse tugevdamisest ELi institutsioonide ja liikmesriikide suhtes ning võtta 
nõuetekohaselt arvesse ELi institutsioonide, ametite ja muude üksuste asukohtade võrdse 
geograafilise jaotuse põhimõtet;

26. on seisukohal, et vaja on suuremat konsolideerimist, et sideoperaatorid saavutaksid 
suurema mastaabisäästu, ning et BERECil peaks selles protsessis olema juhtiv roll;

27. on arvamusel, et parema siseturu jaoks on tarvis selget ja stabiilset õigusraamistikku, mis 
suurendaks konkurentsi ja parandaks tarbijatele osutatavaid teenuseid;

28. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

Käesoleva dokumendi eesmärk on esitada raportööri esialgsed seisukohad elektroonilise side 
Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ametit (BEREC) ja bürood käsitleva 
hindamisaruande suhtes (SWD(2013)0152), püüdes algatada teemakohast arutelu, et panna 
kokku tasakaalustatud raport.

Raportöör arvab üldjoontes, et BEREC toimib üldiselt hästi. BEREC (ja tema eelkäijad) 
näivad olevat saavutanud vastastikuse järjest süveneva usalduse riikide reguleerivate asutuste 
vahel, mis aitab kaasa BERECi eesmärkide tõhusamale saavutamisele. See asjaolu ei tohiks 
aga takistada arutelu võimaluse üle kehtestada BERECile kaugeleulatuvamad, siseturupõhised 
eesmärgid, ning debatti BERECi struktuuri üle. Samas tundub, et BERECi büroo ise ja 
BERECi ja tema büroo vahelised suhted kujutavad endast omaette probleemi.

Ühest küljest hinnatakse ja tunnustatakse hindamisaruandes BERECi ja büroo selle töö 
väärtust, mida nad on teinud 2009. aastal toimunud ameti loomisest saadik, seda eelkõige 
artiklites 7 ja 7a kehtestatud menetluse valdkonnas ning võrgu neutraalsuse ja rahvusvahelise 
rändlusteenuse vallas. 

Teisest küljest ilmneb hindamisaruandest, et parandusteks on ruumi. Selle põhjuseks võib olla 
asjaolu, et amet loodi alles suhteliselt hiljuti (loomise ajendiks oli elektroonilise side õigusliku 
raamistiku viimatine läbivaatamine), kuid võimalik on kaaluda ka struktuuriaspekte, mõeldes 
eelkõige elektroonilise side raamistiku järgmisele üldisele läbivaatamisele.

Paranduste tegemise võimalused

Sõltumatus ja siseriiklike huvide võimalik konflikt Euroopa tasandi huvidega.

Hindamisaruandes öeldakse, et BERECi sõltumatus on ikka veel küsitav.

BERECi sõltumatust vaadeldakse kolmest perspektiivist: a) ELi institutsioonid, b) riikide 
reguleerivad asutused ja c) liikmesriigid (riikide reguleerivate asutuste riikliku sõltumatuse 
kaudu).

Sõltumatus ELi institutsioonidest näib olevat tagatud. Selle sõltumatuse tagab aga sama 
põhjus, mis seab kahtluse alla sõltumatuse riikide reguleerivatest asutustest (ja nende kaudu 
liikmesriikidest), milleks on asjaolu, et BEREC ise koosnebki riikide reguleerivatest 
asutustest. Kuigi „kogu oma tegevuses taotleb BEREC samu eesmärke, mis on ette nähtud 
riikide reguleerivatele asutustele”, peab BEREC samaaegselt välja töötama kogu ELis kehtiva 
lähenemisviisi järgmistes küsimustes: ta „aitab kaasa elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste 
siseturu paremale toimimisele, seades eesmärgiks tagada elektroonilise side ELi reguleeriva 
raamistiku järjekindel kohaldamine”. See tõstatab probleemi, kas võib tekkida vastuolu riikide 
reguleerivate asutuste rolli liikmesriikide turgudel ja BERECi rolli siseturul vahel. Alt üles 
lähenemisviisil on mõned eelised, sest see tagab seose riikide turgudega; paindlikkus 
võimaldab riikide reguleerivatel asutustel võtta arvesse siseriiklikke asjaolusid. Teisalt võivad 
siseriiklikud kaalutlused muuta keerukamaks ühises seisukohas kokkuleppimise, nõrgestades 
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ELi ühtse turu lähenemisviisi. Hiljuti on riigi tasandil tehtud algatusi, eelkõige selliseid, mis 
puudutavad kulude läbivaatamise menetlust, ja mis võivad seega kahjustada 
sõltumatuspõhimõtte rakendamist.

Vastutus

Mille eest peaks BEREC vastutama? BERECilt oodatakse seisukohavõttu võtmeküsimustes, 
prioriteetide paika panemist ja ELi institutsioonide nõustamist ühtse turu ühtlustamise asjus. 
Hindamisaruandes väidetakse, et BEREC peab vastutama oma eesmärkide täitmise eest, ning 
tehakse ettepanek, et amet esitaks järgmiseks aastaks võetud kohustused ja tooks 
aastaaruandes ära oma saavutused.

Asukoht

BERECi büroo asukoht võib tal takistada Euroopa institutsioonides tehtava, BERECile erilist 
huvi pakkuva elektroonilise side teemalise igapäevatöö jälgimist.

Lähenemisviisid

BERECit ja bürood käsitleva hindamisaruande suhtes esitatud arvamuse kohta koostatava 
raporti projektis võib valida kahe võimaliku lähenemisviisi vahel.

Staatiline lähenemisviis

Kui me leiame, et BERECi praegune struktuur on hästi kujundatud ja edukas ning ei vaja 
suuremaid muudatusi, siis võime käsitleda üksnes neid punkte, mida meie arust saab 
järkjärgult paremaks muuta, jättes olemasoleva struktuuri puutumata. Sellisel juhul 
parandaksime vajakajäämisi, täpsustades BERECi büroo kasutamist, sise- ja välissuhtluse 
rolli ja BERECi suhet mõnede teemadega.

Edasiliikuv lähenemisviis

Sellisel juhul oleme seisukohal, et BERECi praegune struktuur on edukas, kuid seda tuleks 
paremini määratleda. Arvamuses võiks sel juhul esitada mõned muudatusettepanekud, jättes 
põhialuse paika. Üheks võimalikuks lahenduseks oleks jätta reguleerivate asutuste nõukogule 
rohkem võimalusi võtta vastu strateegilisi otsuseid, muutes otsuste vastuvõtmise rohkem ülalt 
alla suunatud protsessiks ja kindlustades BERECi juba head positsiooni Brüsselis.

Mõlema lähenemisviisi puhul tekitab küsimusi BERECi büroo roll, tõhusus ja asukoht. 
Hindamisaruandes juhitakse tähelepanu asjaolule, et büroo ei ole kindlalt paigas: see kas 
pakub üksnes haldusalast tuge või võtab enda kanda olulisema rolli, valmistades ette ja täites 
BERECi tööülesandeid. Sel küsimusel on nii struktuuriline pool – büroo koht BERECi 
loomise määruses – kui ka praktiline, mis on tihedalt seotud büroo atraktiivsusega kõrge 
kvalifikatsiooniga töötajate värbamisel ja töölhoidmisel, mis omakorda võib sõltuda büroo 
asukohast. Tõhususest rääkides peab büroo järgima samu töömahukaid menetlusi kui palju 
suuremad ametid. Ametikohtade loetelus on büroole ette nähtud 28 kohta, millest 31. 
detsembriks 2012 oli täidetud 24. 

Hindamisaruande kohaselt on 11 ametikohta ette nähtud üksnes büroole endale haldusalase 
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toe pakkumiseks ja vaid 7 kuni 12 ametikohal on ülesanne toetada BERECit ja selle 
ühtteistkümmet ekspertide töörühma. Märkimist väärib ka, et kuigi büroo oli 2012. aastal 
valmis pakkuma koosolekute pidamise võimalust Riias, peeti kõik ekspertide töörühmade 
koosolekud Brüsselis või korraldati mõne riigi reguleeriva asutuse poolt. Eelmise aasta 
jooksul osalesid ekspertide töörühmi toetavad 7 kuni 12 büroo töötajat 103 ekspertide 
töörühma koosolekul, mis tähendas regulaarseid sõite Brüsselisse. Tuleb mainida, et riikide 
reguleerivad asutused jätkavad koostööd ka sõltumatute reguleerivate asutuste töörühmas. 
Sõltumatute reguleerivate asutuste töörühmal, mis on asutatud Belgia seadusandluse kohaselt, 
on Brüsselis sekretariaat, kus töötab kaks inimest (keda ei koorma liidu õigusaktid ja 
menetlused, mida BERECi büroo peab järgima). Sõltumatute reguleerivate asutuste töörühm 
kindlustab BERECi kohalolu Brüsselis.
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18.10.2013

EELARVEKOMISJONI ARVAMUS

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile

elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ametit (BEREC) ja bürood 
käsitleva hindamisaruande suhtes esitatud arvamuse kohta
(2013/2053(INI))

Arvamuse koostaja: Jutta Haug

ETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti (BEREC) 
büroo on kõige väiksem ELi amet, mille kulude suurus ELi 2013. aasta eelarves on ainult 
3 768 696 eurot, millel on 16 kinnitatud ametikohta ja mis peamiselt pakub riikide 
reguleerivatest asutustest koosnevale BERECi struktuurile haldustuge;

2. kordab, et ELi ametite asukoha otsustab nõukogu liiga tihti pigem teatavate liikmesriikide 
huvide kui objektiivsete kriteeriumide ning töövõime finants- ja praktiliste aspektide 
põhjal;

3. tuletab meelde, et äärepoolse asukohaga kaasnevad sageli sellised negatiivsed 
kõrvalmõjud nagu raskendatud juurdepääs, õppeasutused ei pruugi rahuldada töötajate 
laste vajadusi, töötajate laste ja abikaasade raskused tööturule pääsemisel, nende 
sotsiaalkindlustuse ja arstiabi ebapiisavus, samuti missioonide kulukus, mis kõik 
muudavad kvalifitseeritud töötajate leidmise raskeks; 

4. tuletab ka meelde, et väikseid ameteid linnades, kus ei ole muid ELi institutsioone või 
asutusi, tabavad eelarve usaldusväärse juhtimisega seotud lisaprobleemid, kuna puuduvad 
partnerid, kellega haldusressursse jagada või muul moel koostööd teha, mistõttu ei saa 
tekitada sünergiat;

5. tuletab meelde eelarvekomisjoni 29. mai 2008. aasta arvamust ettepaneku kohta võtta 
vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Elektroonilise 
Side Turu Amet (COM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD)), kus uue ameti 
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loomise ettepanek tagasi lükati;

6. teeb ettepaneku hindamisprotsessi käigus uuesti kaaluda nii asukoha küsimust kui ka 
otsust moodustada amet peamiselt BERECi sekretariaadi ülesannete täitmiseks; leiab, et 
seetõttu tasub arutada võimalust moodustada BERECi sekretariaat sidevõrkude, sisu ja 
tehnoloogia peadirektoraadi raames, mis ei nõuaks omaette ameti struktuuriga seotud 
üldkulude tegemist ja säästaks seega liidu eelarve kulusid, või teha BERECist asutus, 
millel on tegelikud ja terviklikud pädevused ning mis on Euroopa institutsioonidest ja 
liikmesriikidest sõltumatu.
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