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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Comisia propune să fie adoptat un regulament de modificare a regulamentului de instituire a 
Agenției GNSS European (GSA). Propunerea vizează în primul rând aspectele legate de 
guvernanță și de acreditarea în materie de securitate, aliniind totodată regulamentul privind 
GSA la abordarea comună privind agențiile descentralizate convenită în iulie 2012 de 
Parlament, Consiliu și Comisie. De asemenea, din punct de vedere bugetar, modificările cele 
mai pertinente sunt acelea care vizează fișa financiară legislativă și care reflectă noile sarcini 
prevăzute pentru GSA în viitorul regulament privind GNSS [Regulamentul privind 
implementarea și operarea sistemelor europene de radionavigație prin satelit, 
COM(2011)0814]. În propunerea sa privind viitorul regulament referitor la GNSS, Comisia a 
prevăzut pentru CFM 2014-2020 o sumă globală de 7 897 de milioane EUR la prețuri curente.

După ce a fost atins un acord politic cu privire la viitorul Cadru financiar multianual, Comisia 
a adoptat, la 10 iulie 2013, o comunicare intitulată „Programarea resurselor umane și 
financiare pentru agențiile descentralizate în perioada 2014-2020” (COM(2013)0519), în care 
se prevede că pentru anii 2014-2020 contribuția totală a UE în folosul GSA se va ridica la 
200,2 milioane EUR. Această sumă este cu 2% mai mică decât suma de 204,3 milioane EUR 
prevăzută inițial de Comisie pentru sarcinile care îi revin agenției, astfel cum se arată în fișa 
financiară legislativă din prezentul proiect de regulament.

Raportoarea pentru aviz este foarte preocupată de abordarea globală adoptată de Comisie în 
cuprinsul comunicării și solicită Comisiei să prezinte o explicație privind modul în care 
agențiile își vor realiza sarcinile în viitor. 
Un alt aspect îngrijorător este faptul că, începând din 2014, Comisia va înceta să acorde 
sprijin direct Școlilor Europene de tip II, iar finanțarea necesară va trebui pusă la dispoziție de 
agențiile vizate (cum ar fi GSA). Comisia susține că creditele puse la dispoziție până în 
prezent vor fi transferate către bugetele agențiilor în cauză. Având însă în vedere reducerea 
globală a creditelor în urma adoptării unui cadru financiar multianual redus, agențiile se vor 
confrunta cu dificultăți substanțiale atunci când vor trebui să pună la dispoziție finanțarea în 
cauză destinată Școlilor Europene de tip II. Ca urmare, agențiilor precum GSA le va fi și mai 
greu să atragă personal temporar calificat din toate statele membre.

În final, raportoarea pentru aviz dorește să scoată în evidență problema cu care se confruntă 
GSA din cauza coeficientului de corecție aplicat salariilor personalului din cadrul agenției. În 
prezent, acest coeficient se calculează pe baza mediei pentru Republica Cehă, care nu are 
nicio legătură cu costul real al vieții din municipiul Praga.

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, competentă 
în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:
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Amendamentul 1

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. subliniază că orice decizie a autorității 
legislative în favoarea unei astfel de 
finanțări multianuale a GSA nu trebuie 
să aducă atingere deciziilor autorității 
bugetare în contextul procedurii bugetare 
anuale;

Amendamentul 2

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. solicită Comisiei să prezinte o 
declarație financiară care să țină seama 
pe deplin de rezultatul acordului legislativ 
dintre Parlamentul European și Consiliu 
în ceea ce privește îndeplinirea cerințelor 
bugetare și în materie de personal ale 
GSA și, eventual, ale serviciilor Comisiei;

Amendamentul 3

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1c. solicită Comisiei să găsească o soluție 
realistă pentru problemele cu care agenția 
s-ar putea confrunta în legătură cu 
finanțarea Școlilor Europene de tip II, 
deoarece acest lucru afectează în mod 
direct capacitatea agenției de a atrage 
personal calificat; 
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Amendamentul 4

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1d. solicită ca, atunci când stabilește 
coeficientul de corecție aplicat salariilor 
personalului din cadrul agenției, Comisia 
să nu se bazeze pe media pentru 
Republica Cehă, ci să aplice ajustări în 
funcție de costul vieții din municipiul 
Praga;
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