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Proposta de resolução Alteração 

18. Recorda que o ponto 27 do Acordo 

Interinstitucional  preconiza uma redução 

progressiva de 5 % do pessoal em todas as 

instituições, órgãos e agências, que deverá 

ser levada a cabo entre 2013 e 2017; 

congratula-se com o facto de a maior parte 

das agências já ter atingido ou excedido a 

redução de 5 % do pessoal, com base nos 

seus respetivos quadros de pessoal para 

2012; recorda que a Comissão começou a 

pôr em prática a redução de 5 % no seu 

quadro de pessoal para 2013, baseando os 

cálculos no nível de lugares existente em 

2012; lamenta profundamente que a 

Comissão tenha aplicado uma imposição 

suplementar de 5 % do pessoal às agências, 

a fim de criar uma reserva de reafetação, a 

partir da qual atribuiria os lugares às 

agências às quais são confiadas novas 

tarefas ou em fase de arranque; toma 

conhecimento pela Rede de que a 

imposição suplementar torna cada vez 

mais difícil o cumprimento dos mandatos 

das agências e dos programas de trabalho 

anuais; convida a Comissão a estudar 

outras opções para disponibilizar estes 

lugares, a fim de não entravar a 

capacidade das agências para cumprirem 

o seu mandato; 

18. Recorda que o ponto 27 do Acordo 

Interinstitucional preconiza uma redução 

progressiva de 5 % do pessoal em todas as 

instituições, órgãos e agências, que deverá 

ser levada a cabo entre 2013 e 2017; 

regista o facto de a maior parte das 

agências já ter atingido ou excedido a 

redução de 5 % do pessoal, com base nos 

seus respetivos quadros de pessoal para 

2012; recorda que a Comissão começou a 

pôr em prática a redução de 5 % no seu 

quadro de pessoal para 2013, baseando os 

cálculos no nível de lugares existente em 

2012; refere que a Comissão aplicou uma 

imposição suplementar de 5 % do pessoal 

às agências, a fim de criar uma reserva de 

reafetação, a partir da qual atribuiria os 

lugares às agências às quais são confiadas 

novas tarefas ou em fase de arranque; insta 

a Comissão a realizar uma análise SWOT 

dos mandatos das agências e dos 

programas de trabalho anuais, a fim de 

tomar uma decisão informada sobre quais 

as agências que necessitam de mais 

pessoal e as que não necessitam; 
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