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LÜHISELGITUS

Komisjon on esitanud ettepaneku võtta vastu määrus, millega muudetakse määrust, millega 
luuakse Euroopa GNSSi Agentuur. Ettepanekuga püütakse eelkõige lahendada turvalisuse 
akrediteerimise küsimustega seotud haldusprobleeme, kuid samuti viia GNSSi Agentuuri 
määrus kooskõlla 2012. aasta juulis Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni poolt vastu 
võetud ühise lähenemisviisiga detsentraliseeritud ametite kohta. Eelarve seisukohast kõige 
asjakohasemad on aga siiski kavandatavad muudatused finantsselgitusse, kajastamaks GNSSi 
Agentuuri uusi ülesandeid, mis tulenevad tulevasest GNSSi määrusest (Määrus Euroopa 
satelliitnavigatsioonisüsteemide rajamise ja kasutamise kohta; COM(2011)814). Komisjoni 
ettepanekus tulevase GNSSi määruse kohta on mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 
jaoks ette nähtud kogusumma 7 897 miljonit eurot jooksevhindades.

Pärast poliitilise kokkuleppe saavutamist järgmise mitmeaastase finantsraamistiku osas võttis 
komisjon 10. juulil 2013 vastu teatise „Detsentraliseeritud asutuste inim- ja rahaliste 
ressursside kavandamine aastatel 2014–2020” (COM(2013)519), milles on aastateks 2014–
2020 ette nähtud kokku 200,2 miljoni euro suurune ELi toetus GSAle. See summa on 2% 
võrra väiksem 204,3 miljonist eurost, mida komisjon pidas varem vajalikuks eraldada 
agentuurile tema ülesannete täitmiseks ja mis on välja toodud praeguse määruse eelnõule 
lisatud finantsselgituses.

Käesoleva arvamuse koostaja väljendab tõsist muret seoses komisjoni teatises võetud üldise 
seisukohaga ning palub, et komisjon esitaks selgituse, kuidas ametid oma ülesandeid edaspidi 
täitma hakkavad. 
Teine mureküsimus on seotud asjaoluga, et alates 2014. aastast lõpetab komisjon II liiki 
Euroopa koolide otsese toetamise ning vajalike vahendite eraldamine muutub asjaomaste 
ametite (nt GNSSi Agentuuri) ülesandeks. Komisjoni väitel kantakse senised assigneeringud 
üle asjaomaste ametite eelarvetesse. Kuid arvestades assigneeringute üldise vähenemisega, 
mis on põhjustatud väiksemast mitmeaastasest finantsraamistikust. seisavad ametid silmitsi 
suurte raskustega II liiki Euroopa koolide rahastamisel. Selle tulemusena muutub ametitel, nt 
GNSSi Agentuuril, veelgi raskemaks kvalifitseeritud ajutise personali leidmine kõigist 
liikmesriikidest.

Lõpetuseks soovib arvamuse koostaja juhtida tähelepanu probleemile, mis tuleneb agentuuri 
töötajate töötasule kohaldatavast paranduskoefitsendist. Praegu kasutatakse selleks Tšehhi 
Vabariigi keskmist koefitsenti, millel ei ole mingit pistmist suurlinna Praha tegeliku 
elukallidusega.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada 
oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:
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Muudatusettepanek 1

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. toonitab, et seadusandliku 
institutsiooni mis tahes otsus GNSSi 
Agentuuri sellise mitmeaastase 
rahastamise lubamiseks ei piira 
eelarvepädevate institutsioonide otsuseid 
seoses iga-aastase eelarvemenetlusega;

Muudatusettepanek 2

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. nõuab, et komisjon esitaks 
finantskalkulatsiooni, milles võetaks 
täielikult arvesse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu vahelist õiguslikku kokkulepet, 
et täita GNSSi Agentuuri ning võimalik, 
et ka komisjoni talituste eelarve ja 
personaliga seonduvad vajadused;

Muudatusettepanek 3

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1c. nõuab, et komisjon leiaks vastuvõetava 
lahenduse probleemidele, mis agentuuril 
võivad tekkida seoses II liiki Euroopa 
koolide rahastamisega, sest see on otseselt 
seotud agentuuri suutlikkusega leida 
endale kvalifitseeritud töötajaid; 
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Muudatusettepanek 4

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Lõige 1 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 d. nõuab, et agentuuri töötajate 
töötasule kohaldatava 
paranduskoefitsendi kindlaksmääramisel 
ei lähtuks komisjon mitte Tšehhi 
Vabariigi keskmisest koefitsendist, vaid 
kohandaks seda suurlinna Praha 
elukallidusega;
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