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KORT BEGRUNDELSE

Kommissionen har fremsat et forslag til en forordning om ændring af forordningen om 
oprettelse af Det Europæiske GNSS-agentur (GSA). Forslaget behandler primært 
forvaltningsmæssige spørgsmål i forbindelse med sikkerhedsgodkendelse, men bringer også 
GSA-forordningen i overensstemmelse med den fælles tilgang til decentrale agenturer i 
henhold til den aftale, som blev indgået mellem Parlamentet, Rådet og Kommissionen i juli 
2012. Endvidere – og mest relevant ud fra et budgetmæssigt synspunkt – skal de foreslåede 
ændringer til finansieringsoversigten afspejle de nye opgaver, som GSA vil blive pålagt i 
henhold til den fremtidige GNSS-forordning (forordning om etablering og drift af de 
europæiske satellitbaserede navigationssystemer (COM(2011)0814)). Kommissionens forslag 
vedrørende den fremtidige GNSS-forordning budgetterede med et samlet beløb på 7 897 mio. 
EUR i løbende priser for FFR-perioden 2014-2020.

Efter indgåelsen af den politiske aftale om den næste flerårige finansielle ramme vedtog 
Kommissionen den 10. juli 2013 en meddelelse om ”Programmering af de menneskelige og 
budgetmæssige ressourcer for decentrale agenturer for 2014-2020” (COM(2013) 519), ifølge 
hvilken der tildeles et samlet EU-bidrag til GSA på 200,2 mio. EUR for perioden 2014-2020. 
Beløbet er 2 % lavere end de 204,3 mio. EUR, som Kommissionen tidligere mente var 
nødvendige for, at agenturet kan varetage sine opgaver som anført i finansieringsoversigten til 
det aktuelle forslag til forordning.

Ordføreren er alvorligt bekymret over Kommissionens generelle tilgang i meddelelsen og 
anmoder den om at give en forklaring på, hvorledes agenturet skal opfylde sine 
arbejdsopgaver i fremtiden. 

Bekymringen vedrører også den kendsgerning, at Kommissionen fra 2014 og frem vil stoppe 
den direkte støtte til type II-Europaskolerne, og at det vil være op til de berørte agenturer 
(såsom GSA) at tilvejebringe den nødvendige finansiering. Kommissionen anfører, at de 
hidtil tildelte bevillinger vil blive overført til de berørte agenturers budgetter. I betragtning af 
de samlede nedskæringer af bevillingerne som følge af en mere snæver flerårig finansiel 
ramme vil agenturer imidlertid blive mødt med massive problemer i forbindelse med 
tilvejebringelsen af finansieringen til type II-Europaskolerne. Som en konsekvens heraf vil 
agenturer som GSA få endnu større problemer med at tiltrække kvalificeret midlertidigt 
personale fra alle medlemsstater.

Sluttelig ønsker ordføreren at understrege GSA's problem for så vidt angår den 
justeringskoefficient, som finder anvendelse på agenturets ansattes vederlag. På nuværende 
tidspunkt beregnes denne koefficient ud fra gennemsnittet i Tjekkiet, hvilket på ingen måde 
relaterer til de faktiske leveomkostninger i hovedstadsområdet Prag.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

 Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. understreger, at en afgørelse, der 
træffes af den lovgivende myndighed til 
fordel for en sådan flerårig finansiering 
til GSA, ikke berører de afgørelser, 
budgetmyndigheden træffer inden for 
rammerne af den årlige budgetprocedure;

Ændringsforslag 2

 Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. anmoder Kommissionen om at 
forelægge en finansieringsoversigt, der 
fuldt ud tager hensyn til resultatet af den 
lovgivningsmæssige aftale mellem 
Europa-Parlamentet og Rådet om at 
opfylde de budget- og personalemæssige 
behov i GSA og eventuelt i 
Kommissionens tjenestegrene;

Ændringsforslag 3

 Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. anmoder Kommissionen om at finde 
en gennemførlig løsning på de problemer, 



AD\1003695DA.doc 5/6 PE516.794v02-00

DA

som agenturet muligvis vil komme til at 
stå over for i forbindelse med 
finansieringen af type II-Europaskolerne, 
eftersom dette har en direkte indvirkning 
på agenturets evne til at tiltrække 
kvalificeret personale; 

Ændringsforslag 4

 Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1d. anmoder om, at Kommissionen ved 
fastsættelsen af justeringskoefficienten 
for agenturets ansattes vederlag ikke 
anvender det tjekkiske gennemsnit, men 
tilpasser koefficienten til 
leveomkostningerne i hovedstadsområdet 
Prag;
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