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КРАТКА ОБОСНОВКА

Комисията предложи регламент за изменение на регламента за създаване на 
Европейската агенция за ГНСС. Предложението разглежда предимно въпросите на 
управлението, свързани с акредитацията на сигурността, но също така привежда 
регламента за Европейската агенция за ГНСС в съответствие с общия подход за 
децентрализираните агенции, приет от Парламента, Съвета и Комисията през юли 2012 
г. Освен това, особено важни от бюджетна гледна точка са промените, предложени в 
законодателната финансова обосновка с цел да бъдат отразени новите задачи на 
Европейската агенция за ГНСС, произтичащи от бъдещия регламент за ГНСС 
(Регламент за изграждане и експлоатация на европейските системи за спътникова 
навигация; COM (2011) 814). Предложението на Комисията за бъдещия регламент за 
ГНСС предвиждаше обща сума от 7 897 милиона евро по текущи цени за периода 
2014–2020 г. на МФР.

След политическото споразумение за следващата многогодишна финансова рамка, на 
10 юли 2013 г. Комисията прие съобщение на тема „Програмиране на човешките и 
финансовите ресурси за децентрализираните агенции за периода 2014—2020 г.“ 
(COM(2013) 519), което предвижда средствата на ЕС за Европейската агенция за ГНСС 
да достигнат общо 200,2 милиона евро за периода 2014–2020 г. Тази сума е с 2 % по-
ниска от сумата от 204,3 милиона евро, които Комисията беше предвидила за нуждите 
на Агенцията, така че тя да може да изпълнява задачите си, както е посочено в 
законодателната финансова обосновка на настоящия проект на регламент.

Докладчикът е сериозно обезпокоен от общия подход на Комисията в съобщението и 
изисква от Комисията да представи обяснение за начина, по който агенциите ще 
изпълняват задачите си в бъдеще. Друг повод за безпокойство е свързан с факта, че от 
2014 г. нататък Комисията ще преустанови пряката подкрепа за европейските училища 
от тип 2 и именно съответните агенции (като Европейската агенция за ГНСС) ще 
трябва да предоставят необходимото финансиране. Комисията твърди, че 
предоставените до момента бюджетни кредити ще бъдат прехвърлени към бюджетите 
на съответните агенции. Въпреки това, предвид общото намаляване на бюджетните 
кредити вследствие на понижаването на многогодишната финансова рамка, агенциите 
ще имат огромни затруднения да осигурят това финансиране за европейските училища 
от тип 2. Вследствие на това на агенциите, като Европейската агенция за ГНСС, ще им 
бъде още по-трудно да привлекат квалифицирани срочно наети служители от всички 
държави членки.

Накрая, докладчикът би искал да подчертае проблема, пред който е изправена 
Европейската агенция за ГНСС поради корекционния коефициент, който се прилага 
към възнагражденията на персонала на Агенцията. Понастоящем този фактор се 
изчислява средно за Чешката република, което няма връзка с действителните разходи 
за живот в района на столицата Прага.

ИЗМЕНЕНИЯ
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Комисията по бюджети приканва водещата по промишленост, изследвания и 
енергетика да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. подчертава, че никое решение на 
законодателния орган за такова 
многогодишно финансиране на 
Европейската агенция за ГНСС не 
трябва да засяга решенията на 
бюджетния орган в рамките на 
годишната бюджетна процедура;

Изменение 2

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. изисква от Комисията да 
представи финансова обосновка, 
която изцяло взема предвид 
резултата от законодателното 
споразумение между Европейския 
парламент и Съвета за спазване на 
изискванията за бюджета и 
персонала в Европейската агенция за 
ГНСС и евентуално в службите на 
Комисията;

Изменение 3

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. изисква от Комисията да намери 
осъществимо решение на проблемите, 
пред които може да бъде изправена 
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Агенцията по отношение на 
финансирането за европейските 
училища от тип 2, тъй като това 
има пряко въздействие върху 
способността на Агенцията да 
привлича квалифициран персонал; 

Изменение 4

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1г. изисква, при определянето на 
корекционния коефициент за 
възнагражденията на персонала на 
Агенцията, Комисията да не взема 
предвид средната стойност за 
Чешката република, а да адаптира 
коефициента към разходите за 
живот в района на столицата Прага;
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