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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Komise navrhla nařízení, kterým se mění nařízení o zřízení Agentury pro evropský GNSS 
(GSA). Návrh se věnuje především otázkám řízení spojeným s bezpečnostní akreditací, ale 
zároveň uvádí nařízení o GSA do souladu se společným přístupem k decentralizovaným 
agenturám, který v červnu 2012 schválil Parlament, Rada i Komise. Další, a z rozpočtového 
hlediska nejdůležitější, jsou změny navrhované v legislativním finančním výkazu, které 
odráží nové úkoly GSA vyplývající z budoucího nařízení o GNSS (nařízení o zřízení 
evropských systémů družicové navigace a jejich provozu, COM(2011) 814). Návrh 
budoucího nařízení o GNSS předložený Komisí předpokládal celkovou částku 7 897 milionů 
EUR v běžných cenách na období VFR 2014–2020.

V návaznosti na politickou dohodu o příštím víceletém finančním rámci Komise dne 
10. července 2013 předložila sdělení nazvané „Programování lidských a finančních zdrojů pro 
decentralizované agentury na období 2014–2020“ (COM(2013) 519), v němž je plánován 
celkový příspěvek EU pro agenturu GSA na roky 2014–2020 ve výši 200,2 milionů EUR. 
Tato částka je o 2 % nižší než částka 204,3 milionů EUR, jejíž vyčlenění pro potřeby 
agentury, aby tato mohla plnit své úkoly, jak je uvedeno v legislativním finančním výkazu 
v tomto návrhu nařízení, Komise původně zvažovala.

Navrhovatelka je vážně znepokojena celkovým přístupem Komise vyjádřeným ve sdělení a 
žádá, aby Komise vysvětlila, jak by agentury v budoucnu měly plnit své úkoly. 
Další znepokojivý aspekt souvisí se skutečností, že od roku 2014 Komise zastaví přímou 
podporu evropských škol typu II, a bude na příslušných agenturách (např. na GSA), aby 
poskytly nezbytné finanční prostředky. Komise prohlašuje, že doposud vyčleněné prostředky 
budou převedeny do rozpočtů příslušných agentur. Vzhledem k celkovému omezení objemu 
prostředků v důsledku snížení víceletého finančního rámce budou agentury čelit velkým 
potížím s poskytováním finančních prostředků evropským školám typu II. Pro agentury, jako 
je GSA, tak bude ještě obtížnější získat kvalifikované dočasné zaměstnance ze všech 
členských států.

Závěrem by navrhovatelka chtěla zdůraznit problém, který má GSA v důsledku opravného 
koeficientu, jenž se používá na odměny vyplácené zaměstnancům agentury. Pro Českou 
republiku se tento faktor v současné době vypočítává z průměru, což nemá žádnou souvislost 
se skutečnými životními náklady v metropolitní oblasti Prahy.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:
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Pozměňovací návrh 1

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že jakýmkoli rozhodnutím 
legislativního orgánu ve prospěch 
takového víceletého financování pro 
agenturu GSA nejsou dotčena rozhodnutí 
rozpočtového orgánu v rámci ročního 
rozpočtového procesu;

Pozměňovací návrh 2

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. žádá Komisi, aby předložila finanční 
výkaz, který plně zohlední výsledek 
legislativní dohody mezi Evropským 
parlamentem a Radou o splnění 
rozpočtových a personálních požadavků 
agentury GSA a případně útvarů Komise;

Pozměňovací návrh 3

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. žádá Komisi, aby nalezla schůdné 
řešení problémů, které mohou pro 
agenturu vyvstat v souvislosti 
s financováním evropských škol typu II, 
neboť to má přímý vliv na schopnost 
agentury získávat kvalifikované 
zaměstnance; 
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Pozměňovací návrh 4

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1d. žádá Komisi, aby se při stanovení 
opravného koeficientu pro odměny 
vyplácené zaměstnancům agentury 
neřídila českým průměrem, ale aby jej 
přizpůsobila životním nákladům 
v metropolitní oblasti Prahy;
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