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RÖVID INDOKOLÁS

 A Bizottság az Európai GNSS Ügynökség (GSA) létrehozásáról szóló rendelet módosítására 
irányuló rendeletet javasolt. A javaslat elsősorban biztonsági akkreditációhoz kapcsolódó 
irányítási kérdéseket tárgyal, de ugyanakkor összehangolja az Európai GNSS Ügynökség 
létrehozásáról szóló rendeletet a Parlament, a Tanács és a Bizottság által 2012 júliusában 
elfogadott, a decentralizált ügynökségekre vonatkozó közös megközelítéssel. Tartalmazza 
továbbá – és költségvetési szempontból ezek a leglényegesebbek – a pénzügyi kimutatásra 
vonatkozó javasolt változtatásokat is, melyek a GSA-nak a jövőbeli GNSS-rendeletből 
származó új feladatait tükrözik (Az európai műholdas rádiónavigációs rendszerek 
létrehozásáról és üzemeltetéséről szóló rendelet, COM(2011)814). A jövőbeli GNSS-
rendeletre vonatkozó bizottsági javaslat összesen folyó árakon számított 7 897 millió eurót 
irányzott elő a többéves pénzügyi keret 2014–2020-es időszakára.

A következő többéves pénzügyi keretről szóló politikai megállapodást követően a Bizottság 
2013. július 10-én közleményt fogadott el a decentralizált ügynökségek emberi és pénzügyi 
erőforrásainak 2014–2020 közötti időszakra történő programozásáról (COM(2013)519), 
amely a 2014–2020 közötti időszakra összesen 200,2 millió euró uniós hozzájárulást 
tartalmaz a GSA számára. Ez az összeg 2%-kal alacsonyabb a 204,3 millió eurónál, amelyet a
Bizottság előzőleg az Ügynökség igényeinek szánt annak érdekében, hogy az a jelenlegi 
rendelettervezet pénzügyi kimutatásában megjelölt feladatait teljesítse.

Az előadó komoly aggodalmát fejezi ki a Bizottságnak a közleményben kifejtett általános 
nézőpontja miatt, és kéri a Bizottságot, hogy nyújtson magyarázatot arra, hogyan fogják az 
ügynökségek teljesíteni a feladataikat a jövőben. 
Továbbá aggodalomra ad okot, hogy 2014-től kezdődően a Bizottság nem támogatja 
közvetlenül a II. típusú európai iskolákat, és az illetékes ügynökségekre (akárcsak a GSA-ra) 
hárul ezek megfelelő finanszírozása. A Bizottság állítása szerint az eddig biztosított 
előirányzatokat átcsoportosítják majd az illetékes ügynökségek költségvetéséhez. Figyelembe 
véve azonban a szűkebb többéves pénzügyi keretből következő általános előirányzat-
csökkentéseket, az ügynökségek súlyos nehézségekkel szembesülnek a II. típusú európai 
iskolák finanszírozásakor. Ennek következtében a GSA-hoz hasonló ügynökségeknek még 
nehezebb lesz képzett ideiglenes munkaerőt vonzaniuk a tagállamokból.

Végül az előadó kiemeli azt a problémát, amellyel a GSA-nak szembesülnie kell az 
Ügynökség személyzetének díjazására kiszabott korrekciós együttható miatt. Jelenleg ezt a 
tényezőt a Cseh Köztársaság átlagával számítják, amely nem egyezik meg a prágai térség 
tényleges megélhetési költségeivel.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:
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Módosítás 1

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) hangsúlyozza, hogy a jogalkotó 
hatóságnak bármely, a GSA ilyen jellegű, 
többéves finanszírozására vonatkozó 
határozatot a költségvetési hatóságnak az 
éves költségvetési folyamat keretén belül 
meghozott határozatainak sérelme nélkül 
kell meghoznia;

Módosítás 2

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) kéri, hogy a Bizottság terjesszen elő 
egy olyan pénzügyi kimutatást, amely 
teljes mértékben figyelembe veszi a GSA 
és lehetőség szerint a bizottsági 
szolgálatok költségvetési és személyzeti 
igényeinek kielégítése érdekében az 
Európai Parlament és a Tanács által 
kötött jogalkotási megállapodás 
eredményét;

Módosítás 3

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) kéri, hogy a Bizottság találjon egy 
kivitelezhető megoldást azokra a 
problémákra, amelyekkel az Ügynökség a 
II. típusú európai iskolák finanszírozása 
kapcsán szembesülhet, mivel ennek 
közvetlen hatása van az Ügynökség azon 
képességére, hogy képzett munkaerőt 
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vonzzon; 

Módosítás 4

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1d) kéri, hogy az Ügynökség 
személyzetének díjazására kiszabott 
korrekciós együttható meghatározásakor 
a Bizottság ne a cseh átlagot vegye 
figyelembe, hanem igazítsa ezt a prágai 
térség megélhetési költségeihez;
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