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ETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil 
lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. kiidab heaks komisjoni teatise „Euroopa ametid – edasised sammud” (KOM(2008)0135), 
milles käsitletakse reguleerivate ametite institutsiooniliste aspektide tulevase lahendamise 
strateegiat, ning kavatsuse käivitada uuesti institutsioonidevaheline dialoog ELi ametite 
tuleviku ja nende koha üle ELi juhtimises; on sellegipoolest seisukohal, et kõnealune 
panus on tagasihoidlik ega ole tõenäoliselt tõhus, et saavutada arutelul selget ja 
konkreetset eesmärki;

2. avaldab kahetsust, et ELi ametite ja eriti I lisas loetletud tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjoni vastutusalasse kuuluvate ametite loomiseks ei ole üldist strateegiat; 
märgib, et uute ametite puhul luuakse igaüks eraldi, mille tulemusel moodustavad sui 
generis moodusel asutatud reguleerivad ametid, rakendusametid ja muud ühenduse 
asutused läbipaistmatu ja ebaühtlase rühma;

3. rõhutab, et kõik olemasolevad 29 reguleerivat asutust tuleb ühtsustada ning uute ametite 
või ühenduse asutuste loomiseks tuleb kehtestada selge strateegia; kutsub komisjoni üles 
esitama ettepanekut võtta vastu raammäärus, millega kehtestatakse selged horisontaalsed 
eeskirjad ametite loomise, struktuuri, toimimise, hindamise ja kontrollimise kohta;

4. nõuab, et enne uue ameti või ühenduse asutuse loomist teostataks kohustuslik mõju 
hindamine, milles käsitletakse asjakohasust, tasuvust ja tõhusust ning et uue ameti või 
ühenduse asutuse loomisel näidataks selgelt ja üheselt, et komisjoni teatud ülesannete 
delegeerimine sellele uuele ametile või ühenduse asutusele annab lisandväärtust;

5. soovitab kõikide ametite ja muude ühenduse asutustega seotud eelarveridade 
ümberstruktureerimist, et suurendada läbipaistvust ja kontrolli; teeb ettepaneku kaaluda 
mõtet koondada kõik kõnealused eelarveread ühte eelarverubriiki;

6. kutsub komisjoni üles esitama ameteid käsitleva horisontaalse hindamise tulemused 
hiljemalt 2009. aasta suve lõpuks; palub komisjonil töötada tulemuste võrdlemiseks välja 
võrdlusalused ning kehtestada selged eeskirjad asutuste volituste lõpetamiseks halbade 
töötulemuste korral;
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LISA

Reguleerivad ametid

AMET ASUKOHT AMETI 
TEGEVUSPERIOOD

EELARVE
Allikas: KOM(2007)300

miljonites eurodes

TÖÖTAJAD
Allikas: KOM(2007)300

PEAMINE ÜLESANNE HINDAMINE

ENISA
Euroopa Võrgu- ja 
Infoturbeamet

Heraklion
GR

14.3.2004–14.3.2009 esialgne eelarveprojekt 
2008: 8,1

2008: 44 – tõhustab ELi ja liikmesriikide 
võimelisust hoida ära võrgu- ja 
infoturbega seotud probleeme, 
nendega tegeleda ja neid 
lahendada

Järelhindamine:
2007
Peamine vastutaja 
hindamise eest:
komisjon

Euroopa 
satelliitnavigatsioonisüsteemi 
järelevalveamet (GNSS)

otsustatakse 
hiljem

otsustatakse hiljem esialgne eelarveprojekt 
2008: 10,5

2008: 50 GALILEO litsentsiamet
– arendab Euroopa 
satelliitnavigatsioonisüsteemi
– tagab turvalisuse ja 
sertifitseerimise
– haldab EGNOSe lepingut

Peamine vastutaja 
hindamise eest:
amet

EECMA
Euroopa Elektroonilise Side 
Turu Amet

(kaalumisel)

otsustatakse 
hiljem

2009 – otsustatakse 
hiljem

otsustatakse hiljem otsustatakse hiljem Komisjoni ettepanek:
– reguleerimise kooskõlastatuse 
parandamine ELis
– koostöö tugevdamine riikide 
reguleerivate asutuste ja 
komisjoni vahel
– eksperdikeskuse loomine 
turuanalüüsiga ja kogu ühendust 
hõlmavate teenuste pakkumisega 
seotud reguleerimise küsimuste 
jaoks  

otsustatakse hiljem
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ACER
Energeetikasektorit 
reguleerivate asutuste 
koostööamet

(kaalumisel)

otsustatakse 
hiljem

2009 – otsustatakse 
hiljem

otsustatakse hiljem otsustatakse hiljem Komisjoni ettepanek:
piiriülestes küsimustes riiklike 
reguleerivate asutuste tehtud 
otsuste eraldi läbivaatamine ning 
piisava koostöö tagamine 
võrguoperaatorite vahel

otsustatakse hiljem

Rakendusametid

AMET ASUKOHT AMETI 
TEGEVUSPERIOOD

EELARVE
Allikas: KOM(2007)300

miljonites eurodes

TÖÖTAJAD
Allikas: KOM(2007)300

PEAMINE ÜLESANNE HINDAMI
NE

EACI
Konkurentsivõime ja uuendustegevuse 
rakendusamet

Brüssel
BE

1.1.2003–31.12.2015 Üldeelarves raames: 9,9 
Marco Polo raames: 0,8

Ühenduse eelarves 
ettenähtud ametikohad:  
36

– haldab programmi Aruka 
Energia Euroopa
- haldab ökoinnovatsiooni 
algatusi ja Euroopa 
ettevõtlusvõrgustikku ning 
programmi Marco Polo

--

ERC
Euroopa Teadusnõukogu 
rakendusamet

Brüssel
BE

1.1.2008–31.12.2017 2008: 19,9
2009: 35,6
 7. raamprogrammi raames 
kokku:  231,3

2008: 220
2013: 389

– Euroopa rahastamisorgan, mis 
asutati investorite juhitud 
eesliiniuuringute toetamiseks

--

REA
Euroopa Komisjoni teadusuuringute 
rakendusamet

Brüssel
BE

1.1.2008–31.12.2017 2008: 14,6
2009: 35,2
 7. raamprogrammi raames 
kokku:  251,8

2008: 274
2013: 558

– haldab suurt osa 7.
teadusuuringute ja tehnoloogia 
arengu ja tutvustamistegevuse 
raamprogrammist  

--
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Muud ühenduse asutused

AMET ASUKOHT AMETI  
TEGEVUSPERIOOD

EELARVE
miljonites eurodes

TÖÖTAJAD
Allikas: KOM(2007)300

PEAMINE 
ÜLESANNE

HINDAMINE

EIT
Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituut

Austria, 
Ungari ja 
Poola 
otsustavad

algus plaanitud 2008. 
aasta teiseks pooleks

Ühenduse vahendid: 308,7 koosneb mitmest 
teadmis- ja 
innovaatikakogukonnast 
ning peakorteris 
kuuekümnest isikust

– kiirendab teadmiste vahetust,
et edendada innovatsiooni
– edendab teaduspõhiste 
ettevõtete ja tütarettevõtete 
loomist

--

JTI
Ühised tehnoloogiaalgatused
- FCH
- Clean Sky
- IMI
- ENIAC
- ARTEMIS
- GMES

sõltub ühisest 
tehnoloogiaal
gatusest

sõltub ühisest 
tehnoloogiaalgatusest

sõltub ühisest 
tehnoloogiaalgatusest

sõltub ühisest 
tehnoloogiaalgatusest

– kauaaegsed avaliku ja 
erasektori partnerlused
– toetab ulatuslikku 
rahvusvahelist teadustegevust 
Euroopa tööstuse 
konkurentsivõime ja 
sotsiaalküsimuste suhtes 
olulistes valdkondades  

--

JU ITER
Euroopa ITERi ja termotuumaenergia 
arendamise ühisettevõte  

Barcelona
ES

algus: 19.4.2007 9 653, Euratomi panus 7 649 2008: 145 ametikohta 
(60 alalist ja 85 ajutist)

– toetab projekte, et kiirendada 
termotuumaenergia kui puhta ja 
säästva energia arengut

--

JU SESAR
Lennuliikluse korraldamise 
ühisettevõte

Brüssel
BE

ELi toetus: 700 2008: kavandatakse 23 
ametikohta

– arendab välja uue põlvkonna 
lennuliikluse 
korraldussüsteemi, mille abil 
on võimalik tagada üle kogu 
maailma lennutranspordi 
turvalisus ja sujuv toimimine 
järgmise 30 aasta jooksul

--
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