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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisija pateikė pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas reglamentas, kuriuo
įsteigiama Europos GNSS agentūra (GSA). Pasiūlyme pirmiausiai dėmesys skiriamas su 
saugumo akreditavimu susijusiems valdymo klausimams, taip pat GSA reglamentas 
suderinamas su bendru požiūriu dėl decentralizuotų agentūrų, dėl kurio 2012 m. liepos mėn. 
susitarė Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija. Be to, biudžeto požiūriu patys aktualiausi 
yra finansinės teisės akto pasiūlymo pažymos pakeitimai, pasiūlyti siekiant suderinti ją su 
naujomis GSA užduotimis, kurios jai teks įgyvendinant būsimą GNSS reglamentą 
(Reglamentas dėl Europos palydovinės navigacijos sistemų įrengimo ir eksploatavimo; 
COM (2011) 814). Komisijos pasiūlyme dėl būsimo GNSS reglamento 2014−2020 m. DFP 
laikotarpiui numatyta bendra 7 897 mln. EUR suma dabartinėmis kainomis.

Pasiekus politinį susitarimą dėl kitos daugiametės finansinės programos, 2013 m. liepos 10 d. 
Komisija priėmė komunikatą „2014–2020 m. decentralizuotų agentūrų žmogiškųjų ir 
finansinių išteklių programavimas“ (COM(2013) 519), kuriame 2014–2020 m. numatytas 
200,2 mln. EUR bendras ES įnašas į GSA. Ši suma yra 2 proc. mažesnė nei 204,3 mln. EUR 
suma, kuri, ankstesniais Komisijos vertinimais, yra reikalinga Agentūros reikmėms, kad ji 
galėtų vykdyti savo užduotis, kaip nurodyta dabartinio reglamento projekto finansinėje teisės
akto pasiūlymo pažymoje.

Nuomonės referentė labai susirūpinusi dėl bendro komunikate išreikšto Komisijos požiūrio ir 
reikalauja, kad Komisija pateiktų paaiškinimą, kaip agentūros vykdys savo užduotis ateityje. 
Dar vienas susirūpinimą keliantis klausimas susijęs su tuo, kad nuo 2014 m. Komisija nustos 
tiesiogiai remti II tipo Europos mokyklas ir kad pačios atitinkamos agentūros (kaip antai 
GSA) rūpinsis būtinu finansavimu. Komisija tvirtina, kad iki šiol teikti asignavimai bus 
pervedami į atitinkamų agentūrų biudžetus. Tačiau, kadangi dėl mažesnės daugiametės 
finansinės programos bendrai sumažinti asignavimai, agentūros, teikdamos finansavimą II 
tipo Europos mokykloms, susidurs su dideliais sunkumais. Todėl agentūroms, kaip antai 
GSA, bus dar sunkiau pritraukti kvalifikuotų laikinų darbuotojų iš visų valstybių narių.

Galiausiai nuomonės referentė nori atkreipti dėmesį į problemą, su kuria GSA susiduria dėl 
Agentūros darbuotojų atlyginimams taikomo korekcinio koeficiento. Šiuo metu šis 
koeficientas apskaičiuojamas atsižvelgiant į Čekijos Respublikos vidurkį, kuris neatitinka 
faktinių pragyvenimo išlaidų Prahos didmiestyje.

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į 
savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:
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Pakeitimas 1

 Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad kiekvienas teisėkūros 
institucijos sprendimas, kuriuo pritariama 
tokiam daugiamečiam GSA finansavimui, 
nedaro poveikio biudžeto valdymo 
institucijos sprendimams vykdant metinę 
biudžeto procedūrą;

Pakeitimas 2

 Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. prašo, kad Komisija pateiktų finansinę 
pažymą, kurioje būtų visapusiškai 
atsižvelgta į Europos Parlamento ir 
Tarybos teisėkūros susitarimo užtikrinti, 
kad būtų patenkinti GSA ir galbūt 
Komisijos tarnybų biudžeto ir darbuotojų 
poreikiai, rezultatą;

Pakeitimas 3

 Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. prašo Komisiją rasti tinkamą 
problemų, su kuriomis teikdama 
finansavimą II tipo Europos mokykloms 
gali susidurti Agentūra, sprendimą, 
kadangi jis turi tiesioginį poveikį 
Agentūros gebėjimui pritraukti 
kvalifikuotų darbuotojų; 
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Pakeitimas 4

 Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1d. prašo, kad nustatydama Agentūros 
darbuotojų atlyginimų korekcinį 
koeficientą Komisija neatsižvelgtų į 
Čekijos vidurkį, o pritaikytų jį prie 
pragyvenimo išlaidų Prahos didmiestyje;
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