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Predlog spremembe  4 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan, Jens Geier 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0070/2015 

Ryszard Czarnecki 

Razrešnica za leto 2013: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor agencij EU 

COM(2013)0570 – C8-0225/2014 – 2014/2139(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. znova opozarja na pomen dela, ki ga 

opravljajo agencije, in njegovih 

neposrednih posledic za vsakodnevno 

življenje državljanov Unije, na 

samostojnost agencij, zlasti regulativnih in 

tistih, katerih naloga je neodvisno zbiranje 

informacij; spominja, da so bile agencije 

ustanovljene predvsem zato, da bodo 

izvajale neodvisne tehnične in znanstvene 

ocene; poudarja, da je naloga izvajalskih 

agencij pomagati Komisiji pri upravljanju 

programov Unije v imenu Unije; poziva 

Komisijo in mrežo agencij Unije (v 

nadaljevanju: mreža), naj izboljšata svojo 

komunikacijsko politiko, da bodo lahko 

agencije uspešno komunicirale z državljani 

ter jih obveščale o svoji storilnosti in 

dosežkih; 

1. znova opozarja na pomen dela, ki ga 

opravljajo agencije, in njegovih 

neposrednih posledic za vsakodnevno 

življenje državljanov Unije, na 

samostojnost agencij, zlasti regulativnih in 

tistih, katerih naloga je neodvisno zbiranje 

informacij; spominja, da so bile agencije 

ustanovljene predvsem zato, da bodo 

izvajale neodvisne tehnične in znanstvene 

ocene; poudarja, da je naloga 

decentraliziranih agencij pomagati 

Komisiji pri izvajanju politik Unije v 

imenu Unije; poziva Komisijo in mrežo 

agencij Unije (v nadaljevanju: mreža), naj 

izboljšata svojo komunikacijsko politiko, 

da bodo lahko agencije uspešno 

komunicirale z državljani ter jih obveščale 

o svoji storilnosti in dosežkih; 

Or. en 
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Predlog spremembe  5 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan, Jens Geier 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0070/2015 

Ryszard Czarnecki 

Razrešnica za leto 2013: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor agencij EU 

COM(2013)0570 – C8-0225/2014 – 2014/2139(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. je seznanjen, da je Računsko sodišče v 

sedmih primerih vseeno zasledilo, da je bil 

velik del sredstev, prenesenih v naslednje 

leto, storniran; ugotavlja, da je to dokaz, da 

so bila odobrena sredstva prenesena v 

naslednje leto zaradi previsoko ocenjenih 

potreb ali da niso bila upravičena iz kakega 

drugega razloga; poziva mrežo, naj naredi 

vse, kar je v njeni moči, da bi preprečila 

nadaljnje prenose, pri tem pa se osredotoči 

zlasti na agencije, ki so sredstva, prenesena 

iz prejšnjega leta, stornirale; 

18. je seznanjen, da je Računsko sodišče v 

sedmih primerih vseeno zasledilo, da je bil 

velik del sredstev, prenesenih v naslednje 

leto, storniran; ugotavlja, da je to dokaz, da 

so bila odobrena sredstva prenesena v 

naslednje leto zaradi previsoko ocenjenih 

potreb ali da niso bila upravičena iz kakega 

drugega razloga; poziva agencije, naj 

naredijo vse, kar je v njihovi moči, zlasti 

začnejo izvajati boljše postopke 

proračunskega načrtovanja, da bi 

preprečile nadaljnje prenose, pri tem pa se 

osredotočijo zlasti na agencije, ki so 

sredstva, prenesena iz prejšnjega leta, 

stornirale; 

Or. en 



 

AM\1058801SL.doc  PE555.122v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

22.4.2015 A8-0070/6 

Predlog spremembe  6 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan, Jens Geier 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0070/2015 

Ryszard Czarnecki 

Razrešnica za leto 2013: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor agencij EU 

COM(2013)0570 – C8-0225/2014 – 2014/2139(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 30 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

30. je seznanjen z navedbo mreže, da je 

večina agencij v svojih večletnih načrtih 

kadrovske politike predvidela zahtevano 

zmanjšanje števila zaposlenih za 5 %, in jo 

poziva, naj poskrbi, da bodo tudi agencije, 

ki tega še niso storile, brez nadaljnjega 

odlašanja sprejele potrebne ukrepe za 

kadrovske reze; pozdravlja dejstvo, da je 

Komisija ustvarila dodatno rezervo za 

prerazporeditev, kamor je uvrstila 5 % vseh 

delovnih mest, in mrežo poziva, naj v zvezi 

s tem polno sodeluje s Komisijo; 

30. je seznanjen z navedbo mreže, da je 

večina agencij v svojih večletnih načrtih 

kadrovske politike že predvidela – čeprav z 

velikimi težavami – zahtevano zmanjšanje 

števila zaposlenih za 5 %; obžaluje, da je 

Komisija ustvarila dodatno rezervo za 

prerazporeditev, kamor je uvrstila 5 % vseh 

delovnih mest, s čimer je agencije prisilila 

k dodatnemu krčenju kadrovskih načrtov, 

ki presega dogovorjeni petodstotni cilj; 

Or. en 
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Predlog resolucije 

Odstavek 30 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 30a. je seznanjen s podatki mreže, da se 

nekatere agencije že soočajo z resnimi 

težavami pri izvajanju svojih nalog z 

omejenimi viri, ki jih imajo na voljo; z 

zaskrbljenostjo ugotavlja, da bodo 

agencije zelo težko zagotavljale enako 

kakovost dela, če se bo zmanjševanje 

števila delovnih mest nadaljevalo, saj jim 

Unija nalaga vse številnejše naloge in 

odgovornosti; poziva Komisijo, naj znova 

preuči svoj načrt za dodatno zmanjšanje 

števila zaposlenih in ga prilagodi 

delovnim obremenitvam in potrebam po 

virih posameznih agencij; 

Or. en 
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Inés Ayala Sender, Derek Vaughan, Jens Geier 
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Poročilo A8-0070/2015 

Ryszard Czarnecki 

Razrešnica za leto 2013: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor agencij EU 

COM(2013)0570 – C8-0225/2014 – 2014/2139(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 30 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 30b. opominja na stališče Parlamenta v 

proračunskem postopku, da za osebje, ki 

prejema dohodek, ki se financira s 

pristojbinami industrije in se torej ne 

financira iz proračuna Unije, ne bi smelo 

veljati 1-odstotno letno zmanjšanje, ki ga 

nalaga Unija; meni, da bi morala 

Komisija v tem smislu razlikovati med 

agencijami, ki se v glavnem financirajo iz 

proračuna Unije, in tistimi, ki jih 

večinoma financira industrija, ki morajo 

biti sorazmerne s stroški storitev agencij, 

ter za slednje predlagati drugačen okvir; 

Or. en 

 

 

 


