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Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. understreger, at den 

interinstitutionelle arbejdsgruppe om 

decentrale agenturer, for så vidt angår 

gebyrfinansierede agenturer, navnlig 

undersøgte pilotsagen vedrørende Det 

Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur 

(EASA); mener, at selv fuldstændigt 

gebyrfinansierede agenturer fuldt ud skal 

stå til regnskab over for 

dechargemyndigheden med tanke på de 

omdømmemæssige risici, der er involveret; 

udtrykker desuden bekymring over de 

kvalitetsindikatorer, der er anvendt i 

EASA-pilotsagen, da de fokuserer på 

kundetilfredshed i højere grad end på 

luftfartssikkerheden; 

5. understreger, at den 

interinstitutionelle arbejdsgruppe om 

decentrale agenturer, for så vidt angår 

gebyrfinansierede agenturer, navnlig 

undersøgte pilotsagen vedrørende Det 

Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur 

(EASA); mener, at selv fuldstændigt 

gebyrfinansierede agenturer fuldt ud skal 

stå til regnskab over for 

dechargemyndigheden med tanke på de 

omdømmemæssige risici, der er involveret; 

udtrykker desuden bekymring over de 

kvalitetsindikatorer, der er anvendt i 

EASA-pilotsagen, da de fokuserer på 

kundetilfredshed i højere grad end på 

luftfartssikkerheden; opfordrer 

Kommissionen til at undersøge, hvordan 

fuldstændigt gebyrfinansierede 

agenturers uafhængighed kan sikres, og 

til i denne forbindelse at overveje et 

system, hvor gebyrerne betales til 

Kommissionen i stedet for direkte til 

agenturerne, og agenturerne fortsat 

finansieres over Unionens budget; 

Or. en 
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Punkt 33 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

33. bemærker, at de decentrale 

agenturer i højere grad anvendte 

kontraktansatte, svarende til en forøgelse 

på 718 fuldtidsækvivalenter, til at 

gennemføre nye opgaver, som delvis 

kompensation for personalenedskæringen 

på 5 % og satsen til oprettelse af 

omrokeringspuljen; bemærker, at dette 

primært vedrører Frontex, Europol, EASO, 

EASA, Den Europæiske Unions Agentur 

for Net- og Informationssikkerhed 

(ENISA) og Det Europæiske GNSS-

Agentur (GSA); er af den opfattelse, at 

kontraktansatte primært bør anvendes som 

en midlertidig foranstaltning i de agenturer, 

der har størst behov for nyt personale som 

følge af en øget arbejdsbyrde; opfordrer 

Kommissionen til at tage sine planer om en 

yderligere årlig personalenedskæring på 1 

% op til fornyet overvejelse; 

33. bemærker, at de decentrale 

agenturer i højere grad anvendte 

kontraktansatte, svarende til en forøgelse 

på 718 fuldtidsækvivalenter, til at 

gennemføre nye opgaver, som delvis 

kompensation for personalenedskæringen 

på 5 % og satsen til oprettelse af 

omrokeringspuljen; opfordrer 

indtrængende agenturerne til ikke at 

erstatte fastansatte medarbejdere med 

dyrere eksterne konsulenter; bemærker, at 

dette primært vedrører Frontex, Europol, 

EASO, EASA, Den Europæiske Unions 

Agentur for Net- og Informationssikkerhed 

(ENISA) og Det Europæiske GNSS-

Agentur (GSA); er af den opfattelse, at 

kontraktansatte primært bør anvendes som 

en midlertidig foranstaltning i de agenturer, 

der har størst behov for nyt personale som 

følge af en øget arbejdsbyrde; opfordrer 

Kommissionen til at tage sine planer om en 

yderligere årlig personalenedskæring på 1 

% op til fornyet overvejelse; 

Or. en 

 

 


