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ĪSS PAMATOJUMS

Komisija nākusi klajā ar priekšlikumu regulai, ar kuru groza regulu, ar ko izveido Eiropas 
GNSS aģentūru (GSA). Šis priekšlikums galvenokārt skar pārvaldības jautājumus saistībā ar 
drošības akreditāciju, bet vienlaikus arī pielāgo GSA regulu kopīgajai pieejai 
decentralizētajām aģentūrām, par kuru 2012. gada jūlijā panākta Parlamenta, Padomes un 
Komisijas vienošanās. Jāpiebilst, ka, arī no budžeta perspektīvas raugoties, vissvarīgākās ir 
izmaiņas, ko ierosināts izdarīt tiesību akta finanšu pārskatā, lai ņemtu vērā GSA jaunos 
uzdevumus, kuri izriet no jaunās GNSS regulas (Regula par Eiropas satelītu navigācijas 
sistēmu ieviešanu un ekspluatāciju COM(2011)0814). Komisijas priekšlikumā jaunajai GNSS 
regulai 2014.–2020. gada DFS laikā paredzēts pavisam atvēlēt EUR 7897 miljonus, rēķinot 
pašreizējās cenās.

Pēc tam, kad tika panākta politiskā vienošanās par nākamo daudzgadu finanšu shēmu, 
Komisija 2013. gada 10. jūlijā pieņēma paziņojumu „Cilvēkresursu un finanšu resursu 
plānošana decentralizētām aģentūrām 2014.–2020. gadam” (COM(2013)0519), saskaņā ar 
kuru GSA 2014.–2020. gadā saņems ES iemaksu par kopējo summu EUR 200,2 miljoni. Tas 
ir par 2 % mazāk nekā tā summa EUR 204,3 miljonu apmērā, ko Komisija bija iepriekš 
paredzējusi aģentūras vajadzībām, lai tā varētu pildīt savus uzdevumus, kuri norādīti 
izskatāmā regulas projekta finanšu pārskatā.

Referente pauž nopietnas bažas par šajā paziņojumā pausto Komisijas nostāju kopumā un 
pieprasa Komisijai sniegt paskaidrojumus par to, kā aģentūras turpmāk pildīs savus 
uzdevumus. 
Bažas raisa arī tas, ka, sākot ar 2014. gadu, Komisija vairs nesniegs tiešo atbalstu II tipa 
Eiropas skolām un par vajadzīgo finansējumu nāksies rūpēties attiecīgajām aģentūrām, 
piemēram, GSA. Komisija apgalvo, ka līdz šim nodrošinātās apropriācijas tiks ieskaitītas 
attiecīgo aģentūru budžetā. Ņemot vērā apropriāciju vispārējo samazinājumu samazinātajā 
daudzgadu finanšu shēmā, aģentūrām būs jāsaskaras ar milzīgām grūtībām, nodrošinot 
finansējumu II tipa Eiropas skolām. Tādēļ tādām aģentūrām kā GSA būs arvien grūtāk 
piesaistīt kvalificētus pagaidu darbiniekus no visām dalībvalstīm.

Visbeidzot, referente vēlas pievērst uzmanību problēmai, kuru GSA rada korekcijas 
koeficients, ko piemēro aģentūras darbinieku atalgojumam. Pašlaik šo koeficientu rēķina, 
ņemot vērā vidējo rādītāju Čehijā, kam nav nekāda sakara ar faktisko dzīves dārdzību Prāgas 
aglomerācijā.

GROZĪJUMI
Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:
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Grozījums Nr. 1

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a uzsver, ka likumdevējas iestādes 
lēmumi par labu šādam GSA daudzgadu 
finansējumam neskar budžeta 
lēmējinstitūcijas lēmumus ikgadējās 
budžeta procedūras sakarā;

Grozījums Nr. 2

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b prasa Komisijai iesniegt finanšu 
pārskatu, kurā būtu pilnībā ņemta vērā 
likumdevēju iestāžu — Eiropas 
Parlamenta un Padomes — vienošanās 
par GSA un, iespējams, attiecīgo 
Komisijas dienestu budžeta un personāla 
vajadzību apmierināšanu;

Grozījums Nr. 3

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c prasa Komisijai rast piemērotu 
risinājumu aģentūras problēmām, ar 
kurām tā var saskarties sakarā ar II tipa 
Eiropas skolu finansējumu, jo tas tiešā 
veidā skar aģentūras spēju piesaistīt 
kvalificētus darbiniekus; 
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Grozījums Nr. 4

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.d prasa Komisijai, tai nosakot korekcijas 
koeficientu aģentūras personāla 
atalgojumam, pielāgot to nevis Čehijas 
vidējam rādītajam, bet dzīves dārdzībai 
Prāgas aglomerācijā;
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