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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. wijst er nogmaals op dat in paragraaf 

27 van het Interinstitutioneel Akkoord5 

wordt aangedrongen op een geleidelijke 

vermindering tussen 2013 en 2017 van het 

personeel met 5 % in alle instellingen, 

organen en instanties; is ingenomen met 

het feit dat de meeste agentschappen de 

vermindering van 5 % al hebben 

gerealiseerd of overschreden op basis van 

hun respectieve personeelsformaties van 

2012; wijst er nogmaals op dat de 

Commissie begon met de uitvoering van de 

vermindering van 5 % in haar 

personeelsformatie van 2013, door de 

berekening ervan te baseren op het aantal 

ambten in 2012; betreurt ten zeerste dat de 

Commissie een bijkomende vermindering 

van 5 % personeel aan de agentschappen 

heeft opgelegd voor het creëren van een 

herindelingspool van waaruit het ambten 

zou toewijzen aan de agentschappen die 

nieuwe taken toevertrouwd krijgen of die 

zich in een opstartfase bevinden; verneemt 

van het Netwerk dat de vervulling van 

taken en de jaarlijkse werkprogramma's 

van de agentschappen door de bijkomende 

vermindering steeds moeilijker blijkt; 

roept de Commissie op om te kijken naar 

andere opties om deze ambten ter 

beschikking te stellen, om de 

agentschappen niet te belemmeren bij het 

vervullen van hun taken; 

18. wijst er nogmaals op dat in paragraaf 

27 van het Interinstitutioneel Akkoord5 

wordt aangedrongen op een geleidelijke 

vermindering tussen 2013 en 2017 van het 

personeel met 5 % in alle instellingen, 

organen en instanties; neemt nota van het 

feit dat de meeste agentschappen de 

vermindering van 5 % al hebben 

gerealiseerd of overschreden op basis van 

hun respectieve personeelsformaties van 

2012; wijst er nogmaals op dat de 

Commissie begon met de uitvoering van de 

vermindering van 5 % in haar 

personeelsformatie van 2013, door de 

berekening ervan te baseren op het aantal 

ambten in 2012; stelt vast dat de 

Commissie een bijkomende vermindering 

van 5 % personeel aan de agentschappen 

heeft opgelegd voor het creëren van een 

herindelingspool van waaruit het ambten 

zou toewijzen aan de agentschappen die 

nieuwe taken toevertrouwd krijgen of die 

zich in een opstartfase bevinden; roept de 

Commissie op een SWOT-analyse te 

maken van de taken en de jaarlijkse 

werkprogramma's van de agentschappen 

om tot een weloverwogen besluit te komen 

over welke agentschappen meer personeel 

nodig hebben en welke niet; 
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