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KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionen har lagt fram ett förslag till förordning om ändring av förordningen om 
inrättande av Europeiska byrån för GNSS. Förslaget rör huvudsakligen förvaltningsfrågor 
kopplade till säkerhetsackreditering, men anpassar även förordningen om Europeiska byrån 
för GNSS till den gemensamma strategi för decentraliserade organ som parlamentet, rådet och 
kommissionen enades om i juli 2012. Dessutom föreslås det ändringar av 
finansieringsöversikten för att spegla byråns nya uppgifter till följd av den framtida GNSS-
förordningen (förordningen om uppbyggnad och drift av de europeiska 
satellitnavigeringssystemen, COM(2011)0814), vilket är mest relevant ur ett 
budgetperspektiv. I kommissionens förslag till framtida GNSS-förordning anslogs ett totalt 
belopp på 7 897 miljoner euro i dagens prisnivå för den fleråriga budgetramperioden 2014–
2020.

Efter den politiska överenskommelsen om nästa fleråriga budgetram antog kommissionen den 
10 juli 2013 ett meddelande om ”Programmering av mänskliga och ekonomiska resurser för 
de decentraliserade byråerna 2014–2020”(COM(2013)0519), i vilket EU:s bidrag till 
Europeiska byrån för GNSS föreslås uppgå till 200,2 miljoner EUR för åren 2014–2020. 
Denna summa är 2 procent lägre än de 204,3 miljoner euro som kommissionen tidigare hade 
föreslagit för att täcka byråns behov i samband med utförandet av dess uppgifter, enligt 
uppgift i finansieringsöversikten i detta förslag till förordning.

Föredraganden anser att det allmänna förhållningssätt som kommissionen ger uttryck för i 
meddelandet är mycket oroande, och begär att kommissionen förklarar hur byråerna ska 
kunna fullgöra sina uppgifter i framtiden. 

Det är också oroande att kommissionen från och med 2014 kommer att sluta att ge direkt stöd 
till Europaskolor av typ II och att det kommer att vara upp till de berörda byråerna (till 
exempel Europeiska byrån för GNSS) att uppbåda nödvändig finansiering för dessa. 
Kommissionen hävdar att de anslag som hittills gjorts kommer att överföras till de berörda 
byråernas budgetar. På grund av de övergripande anslagsminskningarna till följd av den lägre 
fleråriga budgetramen kommer det dock att vara oerhört svårt för byråerna att uppbåda denna 
finansiering av typ II-skolorna. Byråer som Europeiska byrån för GNSS kommer därför att få 
det ännu svårare att locka till sig kompetent tillfällig personal från samtliga medlemsstater.

Slutligen vill föredraganden lyfta fram det problem som Europeiska byrån för GNSS står 
inför på grund av den korrigeringskoefficient som tillämpas på byråns personals löner. Denna 
faktor beräknas i nuläget utifrån genomsnittet i Tjeckien, vilket inte motsvarar de faktiska 
levnadskostnaderna i storstadsområdet Prag.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt 
utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:
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Ändringsförslag 1

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet betonar att den 
lagstiftande myndighetens eventuella 
beslut om en sådan flerårig finansiering 
för Europeiska byrån för GNSS inte får 
påverka budgetmyndighetens beslut inom 
ramen för det årliga budgetförfarandet.

Ändringsförslag 2

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet begär att 
kommissionen lägger fram en 
finansieringsöversikt som fullt ut beaktar 
resultatet från 
lagstiftningsöverenskommelsen mellan 
Europaparlamentet och rådet om att 
tillgodose budget- och personalbehoven 
inom Europeiska byrån för GNSS och 
eventuellt vid kommissionens 
avdelningar.

Ändringsförslag 3

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Europaparlamentet begär att 
kommissionen finner en genomförbar 
lösning på de problem som byrån kan 
komma att drabbas av avseende 
finansieringen av Europaskolorna av 
typ II, eftersom detta har en direkt 
inverkan på byråns förmåga att locka till 
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sig kompetent personal. 

Ändringsförslag 4

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1d. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att i samband med 
fastställandet av korrigeringskoefficienten 
för byråns personals löner inte se till 
genomsnittet i Tjeckien, utan att i stället 
anpassa denna koefficient till 
levnadskostnaderna i storstadsområdet 
Prag.
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