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Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

5 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

5. pabrėžia, kad Tarpinstitucinė darbo 

grupė decentralizuotų agentūrų klausimais 

išnagrinėjo visų pirma Europos aviacijos 

saugos agentūros (EASA) bandomąjį 

projektą dėl iš mokesčių finansuojamų 

agentūrų; nurodo, kad, net jei agentūros yra 

visiškai finansuojamos iš mokesčių, jos vis 

tiek yra visiškai atskaitingos biudžeto 

įvykdymą tvirtinančiai institucijai, 

atsižvelgiant į susijusią reputacijos riziką; 

be to, reiškia savo susirūpinimą dėl EASA 

bandomajame projekte naudojamų kokybės 

rodiklių, nes juose daug dėmesio 

sutelkiama į klientų pasitenkinimą, o ne į 

skrydžių saugą; 

5. pabrėžia, kad Tarpinstitucinė darbo 

grupė decentralizuotų agentūrų klausimais 

išnagrinėjo visų pirma Europos aviacijos 

saugos agentūros (EASA) bandomąjį 

projektą dėl iš mokesčių finansuojamų 

agentūrų; nurodo, kad, net jei agentūros yra 

visiškai finansuojamos iš mokesčių, jos vis 

tiek yra visiškai atskaitingos biudžeto 

įvykdymą tvirtinančiai institucijai, 

atsižvelgiant į susijusią reputacijos riziką; 

be to, reiškia savo susirūpinimą dėl EASA 

bandomajame projekte naudojamų kokybės 

rodiklių, nes juose daug dėmesio 

sutelkiama į klientų pasitenkinimą, o ne į 

skrydžių saugą; ragina Komisiją 

išnagrinėti, kaip galima užtikrinti visiškai 

iš mokesčių finansuojamų agentūrų 

nepriklausomumą, ir šiuo požiūriu 

apsvarstyti sistemą, pagal kurią mokesčiai 

būtų mokami Komisijai, o ne tiesiogiai 

agentūroms, ir agentūros toliau būtų 

finansuojamos iš Sąjungos biudžeto; 

Or. en 
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33 dalis 
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33. pažymi, kad naujoms užduotims 

atlikti decentralizuotos agentūros įdarbino 

daugiau sutartininkų, padidindamos jų 

skaičių 718 etatų ekvivalentais, taip iš 

dalies kompensuodamos darbuotojų 

skaičiaus sumažinimą 5 proc. ir į etatų 

perskirstymo rezervą perkeltą etatų dalį; 

pažymi, kad šiuo atžvilgiu visų pirma 

kalbama apie FRONTEX, Europolą, EASO 

ir EASA, Europos Sąjungos tinklų ir 

informacijos apsaugos agentūrą (ENISA) ir 

Europos GNSS agentūrą (GSA); laikosi 

nuomonės, kad sutartininkų samdymas 

turėtų būti iš esmės laikina priemonė, 

taikytina agentūrose, kuriose labiausiai 

reikia naujų darbuotojų dėl išaugusio darbo 

krūvio; ragina Komisiją dar kartą 

apsvarstyti savo planus dėl tolesnio 

darbuotojų skaičiaus mažinimo 1 proc. per 

metus; 

33. pažymi, kad naujoms užduotims 

atlikti decentralizuotos agentūros įdarbino 

daugiau sutartininkų, padidindamos jų 

skaičių 718 etatų ekvivalentais, taip iš 

dalies kompensuodamos darbuotojų 

skaičiaus sumažinimą 5 proc. ir į etatų 

perskirstymo rezervą perkeltą etatų dalį; 

primygtinai ragina agentūras nekeisti 

nuolatinių darbuotojų brangesniais išorės 

konsultantais; pažymi, kad šiuo atžvilgiu 

visų pirma kalbama apie FRONTEX, 

Europolą, EASO ir EASA, Europos 

Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos 

agentūrą (ENISA) ir Europos GNSS 

agentūrą (GSA); laikosi nuomonės, kad 

sutartininkų samdymas turėtų būti iš esmės 

laikina priemonė, taikytina agentūrose, 

kuriose labiausiai reikia naujų darbuotojų 

dėl išaugusio darbo krūvio; ragina 

Komisiją dar kartą apsvarstyti savo planus 

dėl tolesnio darbuotojų skaičiaus mažinimo 

1 proc. per metus; 

Or. en 

 

 


