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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. muistuttaa, että toimielinten välisen 

sopimuksen1 27 kohdassa määrätään 

henkilöstön asteittaisesta vähentämisestä 

5 prosentilla kaikissa toimielimissä, 

elimissä ja virastoissa ja että kyseinen 

vähennys toteutetaan 2013–2017; pitää 

myönteisenä, että useimmat erillisvirastot 

ovat jo toteuttaneet tämän 5 prosentin tai 

sitä suuremman vähennyksen, kun 

perustana sovelletaan vuoden 2012 

henkilöstötaulukkoa; muistuttaa, että 

komissio alkoi toteuttaa 5 prosentin 

vähennystä vuoden 2013 

henkilöstötaulukossaan soveltaen 

laskelmiensa perustana virkojen määrää 

vuonna 2012; pitää hyvin valitettavana, 

että komissio on soveltanut erillisvirastojen 

henkilöstöön ylimääräistä 5 prosentin 

leikkausjärjestelmää luodakseen uudelleen 

kohdennettavien virkojen varannon, josta 

osoitetaan virkoja erillisvirastoille, jotka 

saavat uusia tehtäviä tai jotka ovat vasta 

aloittamassa toimintaansa; panee merkille 

verkoston näkemyksen, että lisäleikkaus 

hankaloittaa entisestään erillisvirastojen 

toimeksiantojen täyttämistä ja vuotuisten 

työohjelmien soveltamista; kehottaa 

komissiota tarkastelemaan muita 

vaihtoehtoja kyseisten virkojen käyttöön 

saamiseksi, jotta ei heikennettäisi 

erillisvirastojen kykyä hoitaa tehtäviään; 

18. muistuttaa, että toimielinten välisen 

sopimuksen1 27 kohdassa määrätään 

henkilöstön asteittaisesta vähentämisestä 

5 prosentilla kaikissa toimielimissä, 

elimissä ja virastoissa ja että kyseinen 

vähennys toteutetaan 2013–2017; ottaa 

huomioon, että useimmat erillisvirastot 

ovat jo toteuttaneet tämän 5 prosentin tai 

sitä suuremman vähennyksen, kun 

perustana sovelletaan vuoden 2012 

henkilöstötaulukkoa; muistuttaa, että 

komissio alkoi toteuttaa 5 prosentin 

vähennystä vuoden 2013 

henkilöstötaulukossaan soveltaen 

laskelmiensa perustana virkojen määrää 

vuonna 2012; toteaa, että komissio on 

soveltanut erillisvirastojen henkilöstöön 

ylimääräistä 5 prosentin 

leikkausjärjestelmää luodakseen uudelleen 

kohdennettavien virkojen varannon, josta 

osoitetaan virkoja erillisvirastoille, jotka 

saavat uusia tehtäviä tai jotka ovat vasta 

aloittamassa toimintaansa; kehottaa 

komissiota tekemään niin sanotun 

SWOT-analyysin erillisvirastojen 

toimeksiannoista ja vuotuisista 

työohjelmista, jotta se voi tehdä tietoon 

perustuvan päätöksen siitä, mitkä virastot 

tarvitsevat lisää henkilöstöä ja mitkä 

eivät; 
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