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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Komisja zaproponowała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie ustanawiające Agencję 
Europejskiego GNSS (GSA). Chociaż we wniosku zajęto się głównie kwestiami zarządzania 
związanymi z akredytacją w zakresie bezpieczeństwa, dostosowano też rozporządzenie
w sprawie GSA do wspólnego podejścia do agencji zdecentralizowanych przyjętego w lipcu 
2012 r. przez Parlament, Radę i Komisję. Ponadto najważniejsze z punktu widzenia budżetu 
są zmiany zaproponowane z myślą o tym, aby ocena skutków finansowych odzwierciedlała 
nowe zadania GSA wynikające z przyszłego rozporządzenia w sprawie GNSS 
(rozporządzenie w sprawie realizacji i eksploatacji europejskich systemów radionawigacji 
satelitarnej – COM(2011)0814). Wniosek Komisji dotyczący przyszłego rozporządzenia
w sprawie GNSS przewidywał na okres objęty wieloletnimi ramami finansowymi (WRF) 
2014-2020 łączną kwotę 7 897 mln EUR według cen bieżących.

Po osiągnięciu porozumienia politycznego w sprawie WRF Komisja przyjęła w dniu 10 lipca 
2013 r. komunikat zatytułowany „Programowanie zasobów ludzkich i finansowych dla 
agencji zdecentralizowanych na lata 2014–2020” (COM(2013)0519), który przewiduje na lata 
2014–2020 wkład UE na rzecz GSA łącznie w wysokości 200,2 mln EUR. Kwota ta jest o 2% 
niższa niż 204,3 mln EUR, które Komisja uznała wcześniej za niezbędne do pokrycia potrzeb 
Agencji, aby mogła ona realizować swoje zadania określone w ocenie skutków finansowych 
obecnego projektu rozporządzenia.

Sprawozdawczyni jest poważnie zaniepokojona ogólnym podejściem Komisji 
przedstawionym w tym komunikacie i apeluje do niej, aby wyjaśniła, jak agencje mają 
realizować w przyszłości swoje zadania. 
Powody do zaniepokojenia daje również fakt, że od 2014 r. Komisja przestanie wspierać 
bezpośrednio szkoły europejskie typu II i to zainteresowane agencje (w tym GSA) będą 
musiały zapewnić niezbędne środki finansowe. Komisja utrzymuje, że udzielane dotychczas 
środki zostaną przeniesione do budżetów zainteresowanych agencji. Jednak z uwagi na 
ogólne zmniejszenie środków w wyniku okrojenia WRF agencje będą miały wielkie 
trudności, by zapewnić środki na finansowanie szkół europejskich typu II. W konsekwencji 
agencjom takim jak GSA będzie jeszcze trudniej przyciągnąć wykwalifikowanych 
pracowników czasowych ze wszystkich państw członkowskich.

Na koniec sprawozdawczyni pragnie podkreślić problem, z jakim boryka się GSA w związku 
ze współczynnikiem korygującym stosowanym do wynagrodzeń pracowników Agencji. 
Obecnie współczynnik ten oblicza się na podstawie średniej dla Czech, co nie ma żadnego 
przełożenia na faktyczne koszty życia na obszarze metropolitalnym Pragi.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako do 
komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:
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Poprawka 1

 Projekt rezolucji legislacyjnej
Ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Podkreśla, że jakakolwiek decyzja 
organu ustawodawczego popierająca takie 
wieloletnie finansowanie GSA nie może 
naruszać decyzji wydanych przez władzę 
budżetową w ramach rocznej procedury 
budżetowej.

Poprawka 2

 Projekt rezolucji legislacyjnej
Ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Wzywa Komisję do przedstawienia 
kosztorysu w pełni uwzględniającego 
wyniki porozumienia ustawodawczego 
zawartego między Parlamentem 
Europejskim a Radą, aby sprostać 
potrzebom GSA i ewentualnie służb 
Komisji w zakresie budżetu i kadr.

Poprawka 3

 Projekt rezolucji legislacyjnej
Ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. Wzywa Komisję do znalezienia 
realistycznego rozwiązania problemów, 
jakich może doświadczyć Agencja
w związku z finansowaniem szkół 
europejskich typu II, ponieważ ma to 
bezpośredni wpływ na zdolność Agencji do 
przyciągania wykwalifikowanych 
pracowników. 
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Poprawka 4

 Projekt rezolucji legislacyjnej
Ustęp 1 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1d. Apeluje do Komisji, aby – ustalając 
współczynnik korygujący dla 
wynagrodzeń pracowników Agencji – nie 
brała pod uwagę średniej dla Czech, lecz 
by go dostosowała do kosztów życia na 
obszarze metropolitalnym Pragi.
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