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Tarkistus

5.
painottaa, että erillisvirastoja
käsittelevä toimielinten välinen työryhmä
tarkasteli erityisesti maksurahoitteisia
virastoja koskevaa Euroopan
lentoturvallisuusviraston (EASA)
pilottitapausta; toteaa, että vaikka virastot
ovat kokonaan maksurahoitteisia, ne ovat
silti täysin vastuuvelvollisia maineriskeistä
vastuuvapauden myöntävälle
viranomaiselle; ilmaisee lisäksi huolensa
EASAn pilottitapauksessa käytetyistä
laatuindikaattoreista, sillä niissä
keskitytään voimakkaasti
asiakastyytyväisyyteen lentoturvallisuuden
sijasta;

5.
painottaa, että erillisvirastoja
käsittelevä toimielinten välinen työryhmä
tarkasteli erityisesti maksurahoitteisia
virastoja koskevaa Euroopan
lentoturvallisuusviraston (EASA)
pilottitapausta; toteaa, että vaikka virastot
ovat kokonaan maksurahoitteisia, ne ovat
silti täysin vastuuvelvollisia maineriskeistä
vastuuvapauden myöntävälle
viranomaiselle; ilmaisee lisäksi huolensa
EASAn pilottitapauksessa käytetyistä
laatuindikaattoreista, sillä niissä
keskitytään voimakkaasti
asiakastyytyväisyyteen lentoturvallisuuden
sijasta; kehottaa komissiota tutkimaan,
miten kokonaan maksurahoitteisten
virastojen riippumattomuus voidaan
varmistaa, ja harkitsemaan tässä
yhteydessä järjestelmää, jossa maksut
suoritetaan komissiolle sen sijaan, että ne
maksettaisiin suoraan erillisvirastoille, ja
erillisvirastot rahoitetaan edelleen
unionin talousarviosta;
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33.
panee merkille, että erillisvirastot
ovat lisänneet sopimussuhteisten
toimihenkilöiden käyttöä ja uusia tehtäviä
toteuttamaan on otettu (kokoaikaiseksi
muutettuna) 718 sopimussuhteista
toimihenkilöä, jotka korvaavat osittain
viiden prosentin henkilöstövähennystä ja
vähennyksiä uudelleen kohdennettavien
virkojen varannon luomiseksi; panee
merkille, että tämä koskee lähinnä
seuraavia virastoja: Frontex, Europol,
EASO ja EASA, Euroopan unionin
verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA) ja
Euroopan GNSS-virasto (GSA); katsoo,
että sopimussuhteisten toimihenkilöiden
käytön olisi oltava lähinnä tilapäinen
toimenpide niissä virastoissa, joissa
tarvitaan eniten uusia työntekijöitä
kasvaneen työmäärän vuoksi; kehottaa
komissiota harkitsemaan uudelleen
suunnitelmiaan henkilöstön vähentämiseksi
jälleen yhdellä prosentilla vuodessa;

33.
panee merkille, että erillisvirastot
ovat lisänneet sopimussuhteisten
toimihenkilöiden käyttöä ja uusia tehtäviä
toteuttamaan on otettu (kokoaikaiseksi
muutettuna) 718 sopimussuhteista
toimihenkilöä, jotka korvaavat osittain
viiden prosentin henkilöstövähennystä ja
vähennyksiä uudelleen kohdennettavien
virkojen varannon luomiseksi; kehottaa
erillisvirastoja olemaan korvaamatta
vakinaista henkilöstöä kalliimmilla
ulkopuolisilla konsulteilla; panee
merkille, että tämä koskee lähinnä
seuraavia virastoja: Frontex, Europol,
EASO ja EASA, Euroopan unionin
verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA) ja
Euroopan GNSS-virasto (GSA); katsoo,
että sopimussuhteisten toimihenkilöiden
käytön olisi oltava lähinnä tilapäinen
toimenpide niissä virastoissa, joissa
tarvitaan eniten uusia työntekijöitä
kasvaneen työmäärän vuoksi; kehottaa
komissiota harkitsemaan uudelleen
suunnitelmiaan henkilöstön vähentämiseksi
jälleen yhdellä prosentilla vuodessa;
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