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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή έχει προτείνει κανονισμό που τροποποιεί τον κανονισμό για τη σύσταση του 
Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS. Η πρόταση επιλαμβάνεται πρωτίστως θεμάτων 
διακυβέρνησης που συνδέονται με την διαπίστευση ασφαλείας, ευθυγραμμίζει όμως επίσης 
τον κανονισμό του Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS προς την κοινή προσέγγιση για τους 
αποκεντρωμένους οργανισμούς, η οποία συμφωνήθηκε τον Ιούλιο 2012 από το Κοινοβούλιο, 
το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Πέραν τούτου ιδιαίτερο ενδιαφέρον από δημοσιονομικής 
άποψης έχουν οι αλλαγές που προτείνονται στο νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο για να 
αντικατοπτρίζουν τα νέα καθήκοντα για τον Οργανισμό του ευρωπαϊκού GNSS που 
απορρέουν από τον μελλοντικό κανονισμό του GNSS (Κανονισμός για τη δημιουργία και τη 
λειτουργία των ευρωπαϊκών συστημάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης· COM (2011) 814).
Η πρόταση της Επιτροπής για τον μελλοντικό κανονισμό του GNSS προέβλεπε συνολικό 
ποσό 7 897 εκατ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές για την περίοδο του πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου (ΠΔΠ) 2014-2020.

Μετά την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με το προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο η 
Επιτροπή στις 10 Ιουλίου 2013 ενέκρινε ανακοίνωση με θέμα «Προγραμματισμός των 
ανθρώπινων και χρηματοδοτικών πόρων για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς την περίοδο 
2014-2020» (COM(2013)519) που προβλέπει συνολική συμβολή της ΕΕ στον Οργανισμό του 
ευρωπαϊκού GNSS ύψους 200,2 εκατομμυρίων ευρώ για τα έτη 2014-2020. Τούτο το ποσό 
είναι χαμηλότερο κατά 2% από τα 204,3 εκατομμύρια που είχε θεωρήσει προηγουμένως η 
Επιτροπή ότι αντιστοιχούν στις ανάγκες του οργανισμού για να μπορεί να επιτελεί τα 
καθήκοντά του όπως εμφαίνεται στο νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο του παρόντος σχεδίου 
κανονισμού.

Η συντάκτρια εκφράζει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τη γενική προσέγγιση της Επιτροπής 
στην εν λόγω ανακοίνωση και ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εξήγηση περί του πώς θα 
επιτελεί ο οργανισμός τα καθήκοντά του στο μέλλον.
Άλλη πτυχή ανησυχίας συνδέεται με το ότι από το 2014 και μετά η Επιτροπή θα παύσει να 
παρέχει άμεση στήριξη στα Ευρωπαϊκά Σχολεία Τύπου II και ότι θα εναπόκειται στις 
σχετικές υπηρεσίες (όπως είναι ο Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS) να χορηγούν τους 
απαραίτητους πόρους. Η Επιτροπή ισχυρίζεται ότι οι πιστώσεις που εχορηγούντο μέχρι τούδε 
θα μεταφερθούν στους προϋπολογισμούς των σχετικών οργανισμών. Δεδομένων όμως των 
συνολικών μειώσεων που είναι αποτέλεσμα ενός χαμηλότερου πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου, οι οργανισμοί θα αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες για να παρέχουν αυτή τη 
χρηματοδότηση για Ευρωπαϊκά Σχολεία Τύπου II. Ως συνέπεια οργανισμοί όπως είναι ο 
Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS θα έχουν μεγαλύτερες δυσκολίες για να προσελκύσουν 
καταρτισμένους έκτακτους υπαλλήλους από όλα τα κράτη μέλη.

Τέλος η συντάκτρια επιθυμεί να υπογραμμίσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Οργανισμός 
του ευρωπαϊκού GNSS λόγω του διορθωτικού συντελεστή που εφαρμόζεται στις αμοιβές του 
προσωπικού του οργανισμού. Επί του παρόντος αυτός υπολογίζεται κατά μέση τιμή για την 
Τσεχική Δημοκρατία, τιμή που δεν έχει σχέση με το πραγματικό κόστος ζωής στην 
μητροπολιτική περιοχή της Πράγας.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. υπογραμμίζει ότι οιαδήποτε απόφαση 
της νομοθετικής αρχής υπέρ μιας τέτοιας 
πολυετούς χρηματοδότησης για τον 
Οργανισμό του ευρωπαϊκού GNSS 
λαμβάνεται με την επιφύλαξη των 
αποφάσεων της αρμόδιας για τον 
προϋπολογισμό αρχής στο πλαίσιο της 
ετήσιας διαδικασίας του 
προϋπολογισμού·

Τροπολογία 2

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει 
δημοσιονομικό δελτίο στο οποίο θα 
λαμβάνονται πλήρως υπόψη τα 
αποτελέσματα της νομοθετικής 
συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
ικανοποίηση των δημοσιονομικών 
απαιτήσεων και των απαιτήσεων 
προσωπικού όσον αφορά τις υπηρεσίες 
του Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS 
και ενδεχομένως της Επιτροπής·
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Τροπολογία 3

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. ζητεί από την Επιτροπή να εξεύρει 
εφικτή λύση στα προβλήματα που 
ενδέχεται να αντιμετωπίζει ο Οργανισμός 
όσον αφορά τη χρηματοδότηση για τα 
Ευρωπαϊκά Σχολεία Τύπου II, καθόσον 
τούτο έχει άμεσο αντίκτυπο στη 
δυνατότητα του Οργανισμού να 
προσελκύει προσωπικό με τα απαραίτητα 
προσόντα· 

Τροπολογία 4

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1δ. ζητεί κατά τον προσδιορισμό του 
διορθωτικού συντελεστή για τις αμοιβές 
του προσωπικού του Οργανισμού να μην 
λαμβάνει η Επιτροπή τη μέση τιμή για 
την Τσεχική Δημοκρατία, αλλά να 
προβαίνει σε προσαρμογή για το κόστος 
ζωής στην μητροπολιτική περιοχή της 
Πράγας·
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