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Förslag till resolution Ändringsförslag 

18. Europaparlamentet påminner om 

punkt 27 i det interinstitutionella avtalet5 

som uppmanar till en minskning av 

personalen med 5 % på samtliga 

institutioner, organ och byråer som ska 

genomföras mellan 2013 och 2017. 

Parlamentet välkomnar det faktum att de 

flesta byråer redan uppfyller minskningen 

på 5 % eller mer baserat på sina 

tjänsteförteckningar för 2012. Parlamentet 

påminner om att kommissionen införde 

minskningen med 5 % i sin 

tjänsteförteckning för 2013 mot bakgrund 

av antalet tjänster 2012. Parlamentet 

beklagar djupt att kommissionen 

tillämpade en ytterligare minskning på 5 % 

av personalen på byråerna för att skapa en 

omfördelningspool från vilken man sedan 

fördelar tjänster till byråer med nya 

uppgifter eller byråer i en inledningsfas. 

Parlamentet konstaterar enligt uppgifter 

från nätverket att det är mycket svårt att 

uppfylla byråernas mandat och årliga 

arbetsprogram med den här minskningen. 

Kommissionen uppmanas att titta på 

andra alternativ för att göra dessa tjänster 

tillgängliga, så att byråerna inte hindras 

att uppfylla sina mandat. 

18. Europaparlamentet påminner om 

punkt 27 i det interinstitutionella avtalet5 

som uppmanar till en minskning av 

personalen med 5 % på samtliga 

institutioner, organ och byråer som ska 

genomföras mellan 2013 och 2017. 

Parlamentet noterar det faktum att de 

flesta byråer redan uppfyller minskningen 

på 5 % eller mer baserat på sina 

tjänsteförteckningar för 2012. Parlamentet 

påminner om att kommissionen införde 

minskningen med 5 % i sin 

tjänsteförteckning för 2013 mot bakgrund 

av antalet tjänster 2012. Parlamentet 

konstaterar att kommissionen tillämpade 

en ytterligare minskning på 5 % av 

personalen på byråerna för att skapa en 

omfördelningspool från vilken man sedan 

fördelar tjänster till byråer med nya 

uppgifter eller byråer i en inledningsfas. 

Kommissionen uppmanas att göra en 

SWOT-analys av byråernas mandat och 

årliga arbetsprogram, så att man kan fatta 

ett välinformerat beslut om vilka byråer 

som behöver mer personal och vilka som 
inte gör det. 
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