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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A Comissão propôs um Regulamento que altera o Regulamento que cria a Agência do GNSS 
Europeu (GSA). Embora incida principalmente em questões de governação relacionadas com 
a acreditação de segurança, a proposta também harmoniza o Regulamento GSA com a 
abordagem comum sobre as agências descentralizadas acordada, em julho de 2012, pelo 
Parlamento, pelo Conselho e pela Comissão. Além disso, as alterações propostas à ficha 
financeira legislativa devem refletir as novas funções da GSA decorrentes do futuro 
regulamento GNSS, o que, da perspetiva orçamental, constitui um aspeto da máxima 
relevância (Regulamento relativo à implantação e à exploração dos sistemas europeus de 
radionavegação por satélite; COM (2011) 814). A proposta da Comissão relativa ao futuro 
regulamento GNSS prevê um montante global de 7 897 milhões de euros, a preços correntes,
para o período do Quadro Financeiro Plurianual 2014-2020.

Em 10 de julho de 2013, após a conclusão do acordo político sobre o próximo Quadro 
Financeiro Plurianual, a Comissão adotou uma comunicação intitulada «Programação de 
recursos humanos e financeiros das agências descentralizadas 2014-2020» (COM(2013) 519), 
que prevê uma contribuição total da UE para a GSA de 200,2 milhões de euros para o período 
2014-2020. O referido valor é inferior em 2% em relação aos 204,3 milhões de euros que a 
Comissão tinha previamente considerado necessários para que a agência cumprisse as suas 
funções, conforme indicado na ficha financeira legislativa do presente projeto de regulamento.

A relatora está seriamente preocupada com a abordagem geral da Comissão na comunicação e
pede à Comissão que explique como deverão as Agências cumprir as suas funções no futuro. 
Um outro aspeto que suscita apreensão está relacionado com o facto de, a partir de 2014, a 
Comissão deixar de apoiar diretamente as Escolas Europeias do tipo II e de passar a ser da 
responsabilidade das agências em causa (nomeadamente da GSA) fornecer o financiamento 
necessário. A Comissão alega que as dotações até agora atribuídas serão transferidas para os 
orçamentos das agências afetadas. Porém, dada a redução global das dotações, resultante de 
um Quadro Financeiro Plurianual mais limitado, as Agências terão enormes dificuldades para 
financiar as Escolas Europeias do tipo II. Consequentemente, será ainda mais difícil para 
agências como a GSA atrair pessoal temporário qualificado de todos os Estados-Membros.

Finalmente, a relatora gostaria de chamar a atenção para o problema colocado à GSA pelo 
coeficiente de correção aplicado aos vencimentos do pessoal da Agência. Atualmente, este é 
calculado com base na média salarial da República Checa, que não apresenta qualquer relação 
com o custo de vida real na área metropolitana de Praga.

ALTERAÇÕES

A Comissão os Orçamentos insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:
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Alteração 1

Projeto de resolução legislativa
N.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Insiste em que as decisões da 
autoridade legislativa a favor deste 
financiamento plurianual da GSA não 
ponham em causa as decisões da 
autoridade orçamental no contexto do 
procedimento orçamental anual;

Alteração 2

Projeto de resolução legislativa
N.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Solicita à Comissão que apresente 
uma ficha financeira que tenha 
plenamente em conta os resultados do 
acordo legislativo entre o Parlamento 
Europeu e o Conselho sobre a cobertura 
dos requisitos orçamentais e de pessoal da 
GSA e, possivelmente, dos serviços da 
Comissão;

Alteração 3

Projeto de resolução legislativa
N.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C. Solicita à Comissão que apresente 
uma solução exequível para os problemas 
que a Agência possa estar a enfrentar em 
matéria de financiamento das Escolas 
Europeias do tipo II, uma vez que esta 
situação tem incidência direta na sua 
capacidade para atrair pessoal 
qualificado; 
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Alteração 4

Projeto de resolução legislativa
N.º 1-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-D. Solicita que, ao determinar o 
coeficiente de correção dos vencimentos 
do pessoal da Agência, a Comissão não 
considere a média checa mas proceda a 
ajustamentos tendo por base o custo de 
vida na área metropolitana de Praga;
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