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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

18. primena, kad tarpinstitucinio 

susitarimo5 27 dalyje raginama palaipsniui 

5 proc. sumažinti darbuotojų skaičių visose 

institucijose, įstaigose ir agentūrose, ir tai 

turėtų vykti 2013–2017 m. laikotarpiu; 

palankiai vertina tai, kad dauguma 

agentūrų jau įvykdė ar net viršijo 5 proc. 

mažinimo tikslą, atsižvelgiant į atitinkamus 

jų 2012 m. etatų planus; primena, kad 

Komisija pradėjo vykdyti 5 proc. etatų 

mažinimą savo 2013 m. etatų plane, 

remdamasi 2012 m. etatų skaičiumi; labai 

apgailestauja, kad Komisija pritaikė 

papildomą 5 proc. darbuotojų mažinimą 

agentūroms, kad sukurtų darbo vietų 

perskirstymo fondą, iš kurio galėtų skirti 

etatus agentūroms, kurioms patikėtos 

naujos užduotys arba kurios pradeda 

veiklą; atsižvelgdamas į Tinklo 

informaciją konstatuoja, kad papildomai 

mažinant darbuotojus agentūroms tampa 

vis sunkiau vykdyti savo įgaliojimus ir 

metines darbų programas; ragina 

Komisiją ieškoti kitų galimybių šiems 

etatams sukurti, kad agentūroms nebūtų 

trukdoma vykdyti savo įgaliojimų; 

18. primena, kad tarpinstitucinio 

susitarimo5 27 dalyje raginama palaipsniui 

5 proc. sumažinti darbuotojų skaičių visose 

institucijose, įstaigose ir agentūrose, ir tai 

turėtų vykti 2013–2017 m. laikotarpiu; 

atkreipia dėmesį į faktą, kad dauguma 

agentūrų jau įvykdė ar net viršijo 5 proc. 

mažinimo tikslą, atsižvelgiant į atitinkamus 

jų 2012 m. etatų planus; primena, kad 

Komisija pradėjo vykdyti 5 proc. etatų 

mažinimą savo 2013 m. etatų plane, 

remdamasi 2012 m. etatų skaičiumi; 

nurodo, kad Komisija pritaikė papildomą 

5 proc. darbuotojų mažinimą agentūroms, 

kad sukurtų darbo vietų perskirstymo 

fondą, iš kurio galėtų skirti etatus 

agentūroms, kurioms patikėtos naujos 

užduotys arba kurios pradeda veiklą; 

ragina Komisiją atlikti agentūrų 

įgaliojimų ir metinių darbo programų 

stipriųjų, silpnųjų savybių, galimybių ir 

grėsmių (SSGG) analizę, kad būtų galima 

priimti informacija pagrįstą sprendimą, 

kurioms agentūroms reikia daugiau 

personalo, o kurioms ne; 

Or. en 

 

 


