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LYHYET PERUSTELUT

Komissio on ehdottanut asetusta Euroopan GNSS-viraston (GSA) perustamisesta annetun 
asetuksen muuttamisesta. Ehdotus koskee pääasiassa turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntään 
liittyviä hallinnollisia kysymyksiä, mutta samalla sillä mukautetaan GNSS-viraston 
perustamisasetusta niin, että se vastaa parlamentin, neuvoston ja komission heinäkuussa 2012 
hyväksymää, hajautettuja virastoja koskevaa yhteistä lähestymistapaa. Talousarvion kannalta 
olennaisinta on, että ehdotuksella muutetaan myös säädökseen liittyvää rahoitusselvitystä 
siten, että siinä otetaan huomioon tulevassa GNSS-asetuksessa (asetus eurooppalaisten 
satelliittinavigointijärjestelmien toteuttamisesta ja käytöstä, COM(2011) 814) virastolle 
annetut uudet tehtävät. Komission ehdotuksessa tulevaksi GNSS-asetukseksi virastolle 
osoitettiin vuosien 2014–2020 monivuotisessa rahoituskehyksessä kaikkiaan 7,897 miljardia 
euroa nykyhinnoin.

Kun seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä oli saavutettu poliittinen yhteisymmärrys, 
komissio hyväksyi 10. heinäkuuta 2013 tiedonannon ”Hajautettujen virastojen henkilöstö- ja 
rahoitusresurssien ohjelmointi kaudelle 2014–2020” (COM(2013)0519), jossa EU:n 
kokonaisrahoitus GSA:lle vuosiksi 2014–2020 on 200,2 miljoonaa euroa. Kyseinen määrä on 
2 prosenttia pienempi kuin komission aiempi arvio, jonka mukaan viraston tarvitsee 
204,3 miljoonaa euroa pystyäkseen hoitamaan sille käsiteltävänä olevaan asetusehdotukseen 
sisältyvässä rahoitusselvityksessä asetetut tehtävät.

Valmistelija pitää komission yleistä lähestymistapaa tiedonannossa hyvin huolestuttavana ja 
pyytää komissiota selittämään, miten viraston on määrä hoitaa tehtävänsä tulevaisuudessa.
Toinen huolenaihe liittyy siihen, että vuodesta 2014 lähtien komissio ei enää tue suoraan 
II-tyypin Eurooppa-kouluja, jolloin asianomaisten virastojen (kuten GNSS-virasto) on 
huolehdittava itse koulujen riittävästä rahoituksesta. Komissio väittää, että tähänastiset 
määrärahat siirretään asianomaisten virastojen talousarvioihin. Määrärahoja kuitenkin 
vähennetään kautta linjan, koska monivuotisen rahoituskehyksen kokonaismäärärahat 
supistuvat, joten virastoilla on oleva suuria vaikeuksia hankkia vaadittu rahoitus II-tyypin 
Eurooppa-kouluille. Tästä syystä GNSS-viraston kaltaisten virastojen on entistä vaikeampaa 
houkutella pätevää määräaikaista henkilöstöä kaikista jäsenvaltioista.

Valmistelija haluaa lopuksi korostaa GNSS-virastoa koskevaa ongelmaa, joka johtuu viraston 
henkilöstön palkkoihin sovelletusta korjauskertoimesta. Kyseinen kerroin lasketaan tällä 
hetkellä Tšekin tasavallan keskiarvon perusteella, vaikka se ei vastaa millään tavoin Prahan 
alueen todellisia elinkustannuksia.

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. korostaa, että lainsäädäntövallan 
käyttäjän päätökset monivuotisen 
rahoituksen myöntämisestä Euroopan 
GNSS-virastolle eivät saa vaikuttaa 
budjettivallan käyttäjän päätöksiin 
vuotuisessa talousarviomenettelyssä;

Tarkistus 2

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. kehottaa komissiota antamaan 
rahoitusselvityksen, jossa otetaan 
täysimääräisesti huomioon Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
lainsäädäntösopimuksen tulos, jotta 
voidaan täyttää GNSS-viraston ja 
mahdollisesti komission yksiköiden 
määräraha- ja henkilöstötarpeet;

Tarkistus 3

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. kehottaa komissiota etsimään 
toteuttamiskelpoisen ratkaisun virastolle 
mahdollisesti koituviin, II-tyypin 
Eurooppa-kouluihin liittyviin ongelmiin, 
sillä ongelmat vaikuttavat suoraan 
viraston mahdollisuuksiin houkutella 
pätevää henkilöstöä;
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Tarkistus 4

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 d. pyytää komissiota määrittämään 
viraston henkilöstön palkkoihin 
sovellettavan korjauskertoimen siten, että 
lähtökohdaksi ei oteta Tšekin tasavallan 
keskiarvoa, vaan kerroin mukautetaan 
Prahan ja sen ympäristön 
elinkustannuksiin.
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