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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

18. ismét hangsúlyozza, hogy az 

intézményközi megállapodás5 (27) 

bekezdése az alkalmazotti létszám 5%-os 

fokozatos csökkentésére hív fel 

valamennyi intézménynél, szervnél és 

ügynökségénél 2013 és 2017 között; 

üdvözli, hogy a legtöbb ügynökség már 

teljesítette az 5%-os csökkentést a 2012-es 

létszámtervéhez képest, vagy meg is 

haladta azt; emlékeztet, hogy a Bizottság 

2013-ban kezdte el végrehajtani az 5%-os 

létszámcsökkentést, a 2012-es alkalmazotti 

létszám alapján; mélyen sajnálja, hogy a 

Bizottság további 5%-os rátát állapított 

meg az ügynökségek számára egy 

újrafoglalkoztatási alap létrehozása 

érdekében, amelyből az új feladatokkal 

megbízott vagy újonnan létrehozandó 

ügynökségek számára álláshelyeket tud 

majd biztosítani; a hálózat tájékoztatása 

alapján tudomásul veszi, hogy e további 

leépítéssel az ügynökségek faladatainak és 

éves munkaprogramjának teljesítése egyre 

nehezebbé válik; felhívja a Bizottságot, 

hogy keressen más megoldást ezen 

álláshelyek rendelkezésre állásának 

biztosítására, hogy ne veszélyeztesse az 

ügynökségek azon képességét, hogy 

feladataikat ellássák; 

18. ismét hangsúlyozza, hogy az 

intézményközi megállapodás5 (27) 

bekezdése az alkalmazotti létszám 5%-os 

fokozatos csökkentésére hív fel 

valamennyi intézménynél, szervnél és 

ügynökségénél 2013 és 2017 között; 

tudomásul veszi, hogy a legtöbb 

ügynökség már teljesítette az 5%-os 

csökkentést a 2012-es létszámtervéhez 

képest, vagy meg is haladta azt; 

emlékeztet, hogy a Bizottság 2013-ban 

kezdte el végrehajtani az 5%-os 

létszámcsökkentést, a 2012-es alkalmazotti 

létszám alapján; megállapítja, hogy a 

Bizottság további 5%-os rátát állapított 

meg az ügynökségek számára egy 

újrafoglalkoztatási alap létrehozása 

érdekében, amelyből az új feladatokkal 

megbízott vagy újonnan létrehozandó 

ügynökségek számára álláshelyeket tud 

majd biztosítani; felhívja a Bizottságot, 

hogy végezzen SWOT-elemzést az 

ügynökségek faladatai és éves 

munkaprogramja vonatkozásában, hogy 

pontos információk alapján tudja 

eldönteni, hogy mely ügynökségeknek van 

szükségük több alkalmazottra, és 

melyeknek nincs; 

Or. en 



 

AM\1092782HU.doc  PE579.926v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

 


