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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

5 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

5. hangsúlyozza, hogy a decentralizált 

ügynökségekkel foglalkozó intézményközi 

munkacsoport megvizsgálta különösen az 

az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 

(EASA) díjakból finanszírozott 

ügynökségekre vonatkozó kísérleti 

projektjét; megállapítja, hogy még ha teljes 

mértékben a díjakból finanszírozottak is, az 

ügynökségek teljes elszámolással tartoznak 

a mentesítésért felelős hatóság felé, 

tekintettel a hírnevet fenyegető magas 

kockázatra; aggodalmát fejezi ki továbbá 

az EASA kísérleti projektjében használt 

minőségi mutatók miatt, mivel ezek erősen 

a fogyasztói elégedettségre 

összpontosítanak és csak kevéssé a légi 

közlekedés biztonságára; 

5. hangsúlyozza, hogy a decentralizált 

ügynökségekkel foglalkozó intézményközi 

munkacsoport megvizsgálta különösen az 

az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 

(EASA) díjakból finanszírozott 

ügynökségekre vonatkozó kísérleti 

projektjét; megállapítja, hogy még ha teljes 

mértékben a díjakból finanszírozottak is, az 

ügynökségek teljes elszámolással tartoznak 

a mentesítésért felelős hatóság felé, 

tekintettel a hírnevet fenyegető magas 

kockázatra; aggodalmát fejezi ki továbbá 

az EASA kísérleti projektjében használt 

minőségi mutatók miatt, mivel ezek erősen 

a fogyasztói elégedettségre 

összpontosítanak és csak kevéssé a légi 

közlekedés biztonságára; felhívja a 

Bizottságot, hogy vizsgálja meg, hogyan 

lehet biztosítani a teljes mértékben 

díjakból finanszírozott ügynökségek 

függetlenségét, és e tekintetben dolgozzon 

ki egy olyan rendszert, amelynek 

keretében a díjakat nem közvetlenül az 

ügynökségeknek, hanem a Bizottságnak 

fizetik, valamint az ügynökségeket 

továbbra is az uniós költségvetésből 

finanszírozzák; 

Or. en 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

33. megállapítja, hogy a decentralizált 

ügynökségek 718 teljes munkaidős 

egyenértékkel növelték a szerződéses 

alkalmazottak igénybevételét az új 

feladatok végrehajtására, hogy részben 

kompenzálják az 5 %-os személyzeti 

csökkentést és az újrafoglalkoztatási alap 

létrehozására meghatározott rátát; 

megjegyzi, hogy ez leginkább a Frontexet, 

az Europolt, az EASO-t és az EASA-t, az 

Európai Uniós Hálózat- és 

Információbiztonsági Ügynökséget 

(ENISA) és az Európai GNSS 

Ügynökséget (GSA) érintette; azon a 

véleményen van, hogy a szerződéses 

személyzetet főként ideiglenes 

intézkedésként szabadna igénybe venni, a 

munkaterhelés megugrása miatt a 

leginkább új személyzet alkalmazására 

szoruló ügynökségek esetében; felhívja a 

Bizottságot, hogy újra gondolja át a 

további évi 1%-os létszámcsökkentésről 

szóló tervét; 

33. megállapítja, hogy a decentralizált 

ügynökségek 718 teljes munkaidős 

egyenértékkel növelték a szerződéses 

alkalmazottak igénybevételét az új 

feladatok végrehajtására, hogy részben 

kompenzálják az 5%-os személyzeti 

csökkentést és az újrafoglalkoztatási alap 

létrehozására meghatározott rátát; sürgeti 

az ügynökségeket, hogy az állandó 

személyzetet ne helyettesítsék költségesebb 

külső tanácsadókkal; megjegyzi, hogy ez 

leginkább a Frontexet, az Europolt, az 

EASO-t és az EASA-t, az Európai Uniós 

Hálózat- és Információbiztonsági 

Ügynökséget (ENISA) és az Európai 

GNSS Ügynökséget (GSA) érintette; azon 

a véleményen van, hogy a szerződéses 

személyzetet főként ideiglenes 

intézkedésként szabadna igénybe venni, a 

munkaterhelés megugrása miatt a 

leginkább új személyzet alkalmazására 

szoruló ügynökségek esetében; felhívja a 

Bizottságot, hogy újra gondolja át a 

további évi 1%-os létszámcsökkentésről 

szóló tervét; 

Or. en 

 

 


