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Prijedlog rezolucije Izmjena 

18. podsjeća da se stavkom 27. 

međuinstitucijskog sporazuma5 zahtijeva 

progresivno smanjenje broja osoblja za 

5 % u svim institucijama, tijelima i 

agencijama koje će se provesti između 

2013. i 2017.; pozdravlja činjenicu da je 

većina agencija već postigla ili premašila 

smanjenje od 5 % na temelju svojih 

planova radnih mjesta iz 2012.; podsjeća 

da je Komisija počela s provedbom 

smanjenja od 5 % u svojem planu radnih 

mjesta iz 2013., temeljeći izračun na razini 

radnih mjesta iz 2012; izražava duboko 

žaljenje što je Komisija na agencije 

primijenila dodatni rez od 5 % osoblja 

kako bi stvorila fond za preraspodjelu iz 

kojeg bi radna mjesta dodijelila agencijama 

kojima su povjerene nove zadaće ili koje su 

u fazi osnivanja; utvrđuje preko Mreže da 

zbog tog dodatnog reza agencije sve teže 

ispunjavaju svoje mandate i godišnje 

programe rada; poziva Komisiju da 

razmotri druge mogućnosti da ta radna 

mjesta postanu dostupna kako se ne bi 

ugrozila sposobnost agencija da ispune 

svoje zadaće; 

18. podsjeća da se stavkom 27. 

međuinstitucijskog sporazuma5 zahtijeva 

progresivno smanjenje broja osoblja za 

5 % u svim institucijama, tijelima i 

agencijama koje će se provesti između 

2013. i 2017.; prima na znanje da je 

većina agencija već postigla ili premašila 

smanjenje od 5 % na temelju svojih 

planova radnih mjesta iz 2012.; podsjeća 

da je Komisija počela s provedbom 

smanjenja od 5 % u svojem planu radnih 

mjesta iz 2013., temeljeći izračun na razini 

radnih mjesta iz 2012; navodi da je 

Komisija na agencije primijenila dodatni 

rez od 5 % osoblja kako bi stvorila fond za 

preraspodjelu iz kojeg bi radna mjesta 

dodijelila agencijama kojima su povjerene 

nove zadaće ili koje su u fazi osnivanja; 

poziva Komisiju da provede SWOT 

analizu mandata i godišnjih programa 

rada agencija kako bi donijela utemeljenu 

odluku o tome kojim agencijama je 

potrebno dodatno osoblje, a kojima nije; 

Or. en 

 

 


