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Изменение  2 

Денис де Йонг, Меря Кюльонен, София Сакорафа, Хавиер Кусо Пермуй, Марина 

Албиол Гусман, Люк Минг Фланаган 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0115/2018 

Барт  Стас 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.:  

резултати от дейността, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС 

COM(2017)/0365 – C8-0290/2017 – 2017/2179(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. подчертава, че 

междуинституционалната работна група 

по въпросите на децентрализираните 

агенции е разгледала по-специално 

пилотния случай на Европейската 

агенция за авиационна безопасност 

(EAAБ) за агенциите, финансирани чрез 

събирането на такси; заявява, че дори 

агенциите да се финансират изцяло чрез 

събирането на такси, те все пак 

продължават да се отчитат напълно 

пред органа по освобождаване от 

отговорност, предвид съответните 

рискове за репутацията; освен това 

изразява своята загриженост относно 

използваните при пилотния случай 

EAAБ показатели за качество, които са 

насочени до голяма степен към 

постигането на удовлетвореност на 

клиентите и в по-малка степен – към 

гарантирането на авиационна 

безопасност; 

5. подчертава, че 

междуинституционалната работна група 

по въпросите на децентрализираните 

агенции е разгледала по-специално 

пилотния случай на Европейската 

агенция за авиационна безопасност 

(EAAБ) за агенциите, финансирани чрез 

събирането на такси; заявява, че дори 

агенциите да се финансират изцяло чрез 

събирането на такси, те все пак 

продължават да се отчитат напълно 

пред органа по освобождаване от 

отговорност, предвид съответните 

рискове за репутацията; освен това 

изразява своята загриженост относно 

използваните при пилотния случай 

EAAБ показатели за качество, които са 

насочени до голяма степен към 

постигането на удовлетвореност на 

клиентите и в по-малка степен – към 

гарантирането на авиационна 

безопасност; призовава Комисията да 

проучи начините за гарантиране на 

независимостта на агенциите, които 

се финансират изцяло от събираните 

от тях такси, и в тази връзка да 

разгледа възможността за 

въвеждането на система, при която 

таксите да се заплащат на 

Комисията, вместо директно на 
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продължат да бъдат финансирани от 

бюджета на Съюза; 
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Изменение  3 

Денис де Йонг, Меря Кюльонен, София Сакорафа, Хавиер Кусо Пермуй, Марина 

Албиол Гусман, Люк Минг Фланаган 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0115/2018 

Барт  Стас 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: 

резултати от дейността, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС 

COM(2017)0365 – C8-0290/2017 – 2017/2179(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 33 

 

Предложение за резолюция Изменение 

33. отбелязва, че 

децентрализираните агенции прибягват 

в по-голяма степен до използването на 

договорно наети служители (718 

еквивалента на пълно работно време) за 

изпълнението на нови задачи, като по 

този начин частично компенсират 5 %-

то намаление на персонала и 

съкращението с цел създаване на резерв 

за преразпределение; отбелязва, че това 

се отнася най-вече за Frontex, Европол, 

EASO и ЕААБ, Агенцията на 

Европейския съюз за мрежова и 

информационна сигурност (ENISA) и 

Европейската агенция за глобални 

навигационни спътникови системи 

(GSA); счита, че използването на 

договорно наети служители следва да се 

прилага основно като временна мярка в 

агенциите, които имат най-голяма 

нужда от нови служители поради 

увеличение на работната натовареност; 

призовава Комисията да обсъди отново 

плановете си за допълнително годишно 

съкращение на персонала с 1 %; 

33. отбелязва, че 

децентрализираните агенции прибягват 

в по-голяма степен до използването на 

договорно наети служители (718 

еквивалента на пълно работно време) за 

изпълнението на нови задачи, като по 

този начин частично компенсират 5 %-

то намаление на персонала и 

съкращението с цел създаване на резерв 

за преразпределение; настоятелно 

призовава агенциите да не заместват 

щатните служители с по-скъпи 

външни консултанти; отбелязва, че 

това се отнася най-вече за Frontex, 

Европол, EASO и ЕААБ, Агенцията на 

Европейския съюз за мрежова и 

информационна сигурност (ENISA) и 

Европейската агенция за глобални 

навигационни спътникови системи 

(GSA); счита, че използването на 

договорно наети служители следва да се 

прилага основно като временна мярка в 

агенциите, които имат най-голяма 

нужда от нови служители поради 

увеличение на работната натовареност; 

призовава Комисията да обсъди отново 

плановете си за допълнително годишно 

съкращение на персонала с 1%; 
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