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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Komisia navrhla nariadenie, ktorým sa mení nariadenie o zriadení Agentúry pre európsky 
GNSS (GSA). Návrh v prvom rade rieši otázky riadenia spojené s bezpečnostnou 
certifikáciou, zároveň však zlaďuje nariadenie o GSA so spoločným prístupom 
k decentralizovaným agentúram, ktorý v júli 2012 prijali Parlament, Rada a Komisia. Jeho 
súčasťou sú aj – z rozpočtového hľadiska najdôležitejšie – navrhované zmeny legislatívneho 
finančného výkazu, ktoré odrážajú nové úlohy GSA vyplývajúce z budúceho nariadenia 
o GNSS (nariadenie o zriadení a prevádzke európskych systémov satelitnej navigácie, 
COM(2011)0814). Návrh Komisie týkajúci sa budúceho nariadenia o GNSS predpokladal 
na obdobie VFR 2014 – 2020 celkovú sumu vo výške 7,897 miliardy EUR v bežných cenách.

Po politickej dohode o budúcom viacročnom finančnom rámci Komisia 10. júla 2013 prijala 
oznámenie s názvom Plánovanie ľudských a rozpočtových zdrojov pre decentralizované 
agentúry na roky 2014 – 2020 (COM(2013) 519), ktoré predpokladá celkový príspevok EÚ 
pre GSA na obdobie 2014 – 2020 vo výške 200,2 miliónov EUR. Táto suma je o 2 % nižšia 
než 204,3 milióna EUR, ktoré Komisia pôvodne plánovala vyčleniť pre potreby agentúry, aby 
mohla plniť svoje úlohy, ako je uvedené v legislatívnom finančnom výkaze predloženého 
návrhu nariadenia.

Spravodajkyňa má vážne obavy z celkového prístupu Komisie v oznámení a žiada ju, aby 
vysvetlila, ako majú agentúry plniť v budúcnosti svoje úlohy. 
Ďalší znepokojivý aspekt súvisí so skutočnosťou, že od roku 2014 Komisia prestane priamo 
podporovať európske školy typu II a potrebné finančné prostriedky tak budú musieť 
poskytnúť príslušné agentúry (napr. GSA). Komisia tvrdí, že doteraz vyčlenené rozpočtové 
prostriedky sa prenesú do rozpočtov príslušných agentúr. Ale vzhľadom k celkovému 
zníženiu rozpočtových prostriedkov v dôsledku nižšieho viacročného finančného rámca budú 
agentúry čeliť rozsiahlym problémom v oblasti financovania európskych škôl typu II. Pre 
agentúry ako GSA tak bude ešte ťažšie prilákať kvalifikovaných dočasných zamestnancov 
zo všetkých členských štátov.

Spravodajkyňa chce na záver zdôrazniť problém, ktorému čelí GSA v dôsledku korekčného 
koeficientu, ktorý sa uplatňuje na odmeňovanie zamestnancov agentúry. Tento faktor sa 
v súčasnosti vypočítava na základe priemeru pre Českú republiku, ktorý nijako nesúvisí so 
skutočnými životnými nákladmi v metropolitnej oblasti Prahy.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský 
výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:
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Pozmeňujúci návrh 1

 Návrh legislatívneho uznesenia
Odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že žiadnym rozhodnutím 
legislatívneho orgánu v prospech takéhoto 
viacročného financovania GSA nie sú 
dotknuté rozhodnutia rozpočtového 
orgánu v rámci ročného rozpočtového 
postupu;

Pozmeňujúci návrh 2

 Návrh legislatívneho uznesenia
Odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. žiada Komisiu, aby predložila 
finančný výkaz, v ktorom sa plne 
zohľadní výsledok legislatívnej dohody 
medzi Európskym parlamentom a Radou 
o plnení rozpočtových a personálnych 
požiadaviek GSA a prípadne útvarov 
Komisie;

Pozmeňujúci návrh 3

 Návrh legislatívneho uznesenia
Odsek 1c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1c. žiada Komisiu, aby našla 
uskutočniteľné riešenie problémov, s 
ktorými by sa agentúra mohla stretnúť v 
súvislosti s financovaním európskych škôl 
typu II, pretože to má priamy vplyv na 
schopnosť agentúry prilákať 
kvalifikovaných pracovníkov; 
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Pozmeňujúci návrh 4

 Návrh legislatívneho uznesenia
Odsek 1d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1d. žiada Komisiu, aby pri určovaní 
korekčného koeficientu na úpravu 
odmeňovania zamestnancov agentúry 
nezohľadňovala priemer pre Českú 
republiku, ale prispôsobila jeho hodnotu 
životným nákladom v metropolitnej oblasti 
Prahy;
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