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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Komisija je predstavila predlog uredbe o spremembi uredbe o ustanovitvi Agencije za 
evropski GNSS (GSA). Predlog obravnava predvsem vprašanja upravljanja, povezana z 
varnostno akreditacijo, uredbo GSA pa tudi usklajuje s skupnim pristopom v zvezi z 
decentraliziranimi agencijami, ki so ga julija 2012 sprejeli Parlament, Svet in Komisija. Poleg 
tega – in kar je s proračunskega vidika najvažneje – so predlagane spremembe ocene 
finančnih posledic zakonodajnega predloga, s katerimi bi upoštevali nove naloge GSA, ki 
izhajajo iz bodoče uredbe GNSS (Uredba o vzpostavitvi in obratovanju evropskih satelitskih 
navigacijskih sistemov, COM(2011)0814). Predlog Komisije za bodočo uredbo GNSS 
predvideva skupni znesek 7.897 milijonov EUR v sedanjih cenah za obdobje večletnega 
finančnega okvira 2014–2020.

Po doseženem političnem sporazumu o naslednjem večletnem finančnem okviru je Komisija 
10. julija 2013 sprejela sporočilo „Načrtovanje človeških in finančnih virov za 
decentralizirane agencije v obdobju 2014–2020“ (COM(2013)519), ki v letih 2014–2020 
predvideva skupni prispevek EU za GSA v višini 200,2 milijona EUR. Ta znesek je 2 % nižji 
od 204,3 milijona EUR, ki jih je Komisija sprva želela namenila za potrebe agencije, da bi 
lahko izpolnila svoje naloge, kot je navedeno v oceni finančnih posledic zakonodajnega 
predloga sedanjega osnutka uredbe.

Pripravljavka mnenja je resno zaskrbljena zaradi splošnega pristopa Komisije v sporočilu in 
poziva Komisijo, naj poda obrazložitev, kako bodo agencije svoje naloge opravljale v 
prihodnje. 
Drug zaskrbljujoč vidik je povezan z dejstvom, da Komisija od leta 2014 ne bo več 
neposredno podpirala evropskih šol tipa II in da bodo morale ustrezne agencije (kot je GSA) 
zagotoviti potrebno financiranje. Komisija trdi, da bodo sredstva, zagotovljena doslej, 
prenesena v proračune ustreznih agencij. Vendar se bodo agencije zaradi splošnega 
zmanjšanja sredstev, ki je posledica manjšega večletnega finančnega okvira, soočile z 
velikimi težavami pri zagotavljanju financiranja za evropske šole tipa II. Zaradi tega bo 
agencijam, kot je GSA, še težje privabiti usposobljene začasne uslužbence iz vseh držav 
članic.

Za konec želi pripravljavka mnenja opozoriti na težavo, s katero se GSA sooča zaradi 
korekcijskega koeficienta, ki se uporablja za prejemke uslužbencev agencij. Sedaj se ta faktor 
izračuna kot povprečje za Češko republiko, kar ne ustreza dejanskim življenjskim stroškom 
na velemestnem območju Prage.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni odbor, da 
v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:
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Predlog spremembe 1

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. poudarja, da odločitve zakonodajnega 
organa v korist večletne denarne podpore 
agenciji GSA ne vplivajo na odločitve 
proračunskega organa v okviru letnega 
proračunskega postopka;

Predlog spremembe 2

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. poziva, naj Komisija pripravi finančni 
izkaz, pri katerem bo v celoti upoštevala 
izid zakonodajnega sporazuma med 
Evropskim parlamentom in Svetom o 
izpolnitvi proračunskih in kadrovskih 
zahtev agencije GSA in po možnosti služb 
Komisije;

Predlog spremembe 3

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1c. zahteva, naj Komisija poišče izvedljivo 
rešitev težav, s katerimi bi se agencija 
lahko soočala pri financiranju evropskih 
šol tipa II, saj to neposredno vpliva na 
sposobnost agencije za privabljanje 
usposobljenega osebja; 
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Predlog spremembe 4

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1d. zahteva, naj Komisija pri določanju 
korekcijskega koeficienta za prejemke 
osebja agencije ne upošteva povprečja 
Češke, ampak koeficient prilagodi 
življenjskim stroškom na velemestnem 
območju Prage;
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