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BEKNOPTE MOTIVERING

De Commissie heeft een voorstel ingediend voor een verordening tot wijziging van de 
verordening tot oprichting van het Europese GNSS-Agentschap (GSA). Het voorstel 
behandelt voornamelijk een aantal beheerskwesties in verband met veiligheidsaccreditatie, 
maar brengt de GSA-verordening ook in overeenstemming met de gemeenschappelijke 
aanpak over de gedecentraliseerde agentschappen die het Parlement, de Raad en de 
Commissie in juli 2012 hebben vastgesteld. Vanuit begrotingsoogpunt het belangrijkst zijn 
echter de wijzigingen die worden voorgesteld van het financieel memorandum, in verband 
met de nieuwe taken voor het GSA die voortvloeien uit de toekomstige GNSS-verordening 
(Verordening inzake de invoering en exploitatie van de Europese satellietnavigatiesystemen, 
COM(2011) 814)). Het voorstel van de Commissie voor de toekomstige GNSS-verordening 
voorziet in een totaalbedrag van 7 897 miljoen EUR tegen huidige prijzen voor de MFK-
periode 2014-2020.

Na het politieke akkoord over het volgende meerjarig financieel kader heeft de Commissie op 
10 juli 2013 een mededeling goedgekeurd over "Programmering 2014-2020 van de 
personeels- en financiële middelen voor de gedecentraliseerde agentschappen" 
(COM(2013)519), waarin een totale bijdrage van de EU aan het GSA wordt voorzien van 
200,2 miljoen EUR voor de periode 2014-2020. Dit bedrag houdt een verlaging van 2% in ten 
opzichte van de 204,3 miljoen EUR die de Commissie eerder had voorgesteld om het 
Agentschap in staat te stellen zijn taken uit te voeren, zoals aangegeven in het financieel 
memorandum bij de voorliggende ontwerpverordening.

De rapporteur maakt zich ernstige zorgen over de algemene benadering van de Commissie in 
de mededeling en verzoekt de Commissie uit te leggen hoe de agentschappen hun taken in de 
toekomst moeten vervullen.

Een ander zorgpunt betreft het feit dat de Commissie vanaf 2014 haar rechtstreekse steun aan 
Europese Scholen van Type II zal stopzetten en dat de betreffende agentschappen (zoals het 
GSA) dan zelf de nodige financiering moeten leveren. Volgens de Commissie zullen de tot 
dusver geleverde kredieten worden overgeschreven naar de begrotingen van de betreffende 
agentschappen. Gezien de algemene verlaging van kredieten tengevolge van de inkrimping 
van het meerjarig financieel kader zullen de agentschappen echter grote problemen 
ondervinden bij het leveren van deze financiering voor Europese Scholen van Type II. 
Daardoor zullen agentschappen zoals het GSA het steeds moeilijker krijgen om in alle 
lidstaten gekwalificeerd tijdelijk personeel aan te trekken.

Tot slot wil de rapporteur het probleem benadrukken waar het GSA mee te maken heeft 
tengevolge van de aanpassingscoëfficiënt die wordt toegepast op de bezoldiging van het 
personeel van het Agentschap. Momenteel wordt deze factor berekend aan de hand van het 
gemiddelde voor de gehele Tsjechische Republiek, terwijl de kosten voor het 
levensonderhoud in het hoofdstedelijk gebied Praag veel hoger zijn.

AMENDEMENTEN
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De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, 
onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. benadrukt dat enig besluit van de 
wetgevingsautoriteit tot toekenning van 
meerjarige financiering aan het GSA 
geen gevolgen mag hebben voor de 
besluiten van de begrotingsautoriteit in 
het kader van de jaarlijkse 
begrotingsprocedure;

Amendement 2

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. verzoekt de Commissie een 
financieel memorandum te presenteren 
waarin ten volle rekening wordt gehouden 
met de resultaten van het 
wetgevingsakkoord tussen het Europees 
Parlement en de Raad teneinde te voldoen 
aan de begrotings- en 
personeelsbehoeften van het GSA en 
mogelijkerwijs van de diensten van de 
Commissie;

Amendement 3

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. verzoekt de Commissie een 
haalbare oplossing te vinden voor de 
problemen waar het Agentschap mee te 
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maken kan krijgen met betrekking tot de 
financiering voor Europese Scholen van 
Type II, aangezien dit rechtstreekse 
gevolgen heeft voor de mogelijkheden van 
het Agentschap om gekwalificeerd 
personeel aan te werven;

Amendement 4

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quinquies. verzoekt de Commissie om bij 
de vaststelling van de 
aanpassingscoëfficiënt voor de 
bezoldiging van het personeel van het 
Agentschap niet uit te gaan van het 
Tsjechische gemiddelde, maar rekening te 
houden met de kosten van 
levensonderhoud in het hoofdstedelijk 
gebied Praag;
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