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Pozměňovací návrh  2 

Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy, Marina Albiol 

Guzmán, Luke Ming Flanagan 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0115/2018 

Bart Staes 

Udělení absolutoria za rok 2016: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur EU 

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

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. zdůrazňuje, že interinstitucionální 

pracovní skupina pro decentralizované 

agentury zkoumala zejména pilotní případ 

agentury EASA týkající se agentur 

financovaných z poplatků; konstatuje, že 

ačkoli jsou agentury plně financovány 

z příspěvků, nesou stále plnou odpovědnost 

vůči orgánu příslušnému pro udělení 

absolutoria, pokud jde o související rizika 

týkající se dobré pověsti; kromě toho 

vyjadřuje své znepokojení týkající se 

ukazatelů použitých v pilotním případu 

agentury EASA, neboť tyto ukazatele se do 

značné míry zaměřují na spokojenost 

zákazníků a už menší měrou na bezpečnost 

leteckého provozu; 

5. zdůrazňuje, že interinstitucionální 

pracovní skupina pro decentralizované 

agentury zkoumala zejména pilotní případ 

agentury EASA týkající se agentur 

financovaných z poplatků; konstatuje, že 

ačkoli jsou agentury plně financovány 

z příspěvků, nesou stále plnou odpovědnost 

vůči orgánu příslušnému pro udělení 

absolutoria, pokud jde o související rizika 

týkající se dobré pověsti; kromě toho 

vyjadřuje své znepokojení týkající se 

ukazatelů použitých v pilotním případu 

agentury EASA, neboť tyto ukazatele se do 

značné míry zaměřují na spokojenost 

zákazníků a už menší měrou na bezpečnost 

leteckého provozu; vyzývá Komisi, aby 

zkoumala, jak lze zajistit nezávislost 

agentur plně financovaných z poplatků, a 

aby v této souvislosti zvážila systém, 

v němž jsou poplatky hrazeny Komisi a 

nikoliv přímo agenturám a agentury jsou 

nadále financovány z rozpočtu Unie; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0115/3 

Pozměňovací návrh  3 

Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy, Marina Albiol 

Guzmán, Luke Ming Flanagan 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0115/2018 

Bart Staes 

Udělení absolutoria za rok 2016: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur EU 

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

Návrh usnesení 

Bod 33 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

33. konstatuje, že počet smluvních 

zaměstnanců decentralizovaných agentur 

vzrostl o 718 plných úvazků, aby bylo 

možné plnit nové úkoly, což 5% snížení 

počtu zaměstnanců a odvod na vytvoření 

fondu pro přesuny částečně kompenzuje; 

konstatuje, že se to týká zejména agentur 

Frontex, Europol, EASO a EASA, 

Agentury Evropské unie pro bezpečnost 

sítí a informací (ENISA) a Agentury pro 

evropský globální navigační družicový 

systém (GSA); má za to, že smluvní 

zaměstnanci by se měli využívat jako 

dočasné opatření, a to v agenturách 

s největší poptávkou po novém personálu 

danou zvýšením pracovní zátěže; vyzývá 

Komisi k přehodnocení jejích plánů na 

další roční snížení počtu zaměstnanců 

o 1 %; 

33. konstatuje, že počet smluvních 

zaměstnanců decentralizovaných agentur 

vzrostl o 718 plných úvazků, aby bylo 

možné plnit nové úkoly, což 5% snížení 

počtu zaměstnanců a odvod na vytvoření 

fondu pro přesuny částečně kompenzuje; 

naléhavě žádá agentury, aby 

nenahrazovaly stálé zaměstnance 

nákladnějšími externími poradci; 
konstatuje, že se to týká zejména agentur 

Frontex, Europol, EASO a EASA, 

Agentury Evropské unie pro bezpečnost 

sítí a informací (ENISA) a Agentury pro 

evropský globální navigační družicový 

systém (GSA); má za to, že smluvní 

zaměstnanci by se měli využívat jako 

dočasné opatření, a to v agenturách 

s největší poptávkou po novém personálu 

danou zvýšením pracovní zátěže; vyzývá 

Komisi k přehodnocení jejích plánů na 

další roční snížení počtu zaměstnanců 

o 1 %; 

Or. en 

 

 


