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Ziņojums A8-0115/2018 

Bart Staes 

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES aģentūru sniegums, finanšu 

pārvaldība un kontrole 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

5. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

5. uzsver, ka Iestāžu darba grupa 

decentralizēto aģentūru jautājumos jo īpaši 

izskatīja Eiropas Aviācijas drošības 

aģentūras (EASA) izmēģinājuma projektu 

saistībā ar aģentūrām, kuras tiek finansētas 

no maksām; norāda — pat ja aģentūras tiek 

pilnībā finansētas no maksām, tās joprojām 

ir pilnībā atbildīgas budžeta izpildes 

apstiprinātājiestādes priekšā, ņemot vērā ar 

reputāciju saistītos apdraudējumus; turklāt 

pauž bažas par EASA izmēģinājuma 

projektā izmantotajiem kvalitātes 

rādītājiem, jo tie galvenokārt vērsti uz 

klientu apmierinātību un mazāk saistīti ar 

aviācijas drošību; 

5. uzsver, ka Iestāžu darba grupa 

decentralizēto aģentūru jautājumos jo īpaši 

izskatīja Eiropas Aviācijas drošības 

aģentūras (EASA) izmēģinājuma projektu 

saistībā ar aģentūrām, kuras tiek finansētas 

no maksām; norāda — pat ja aģentūras tiek 

pilnībā finansētas no maksām, tās joprojām 

ir pilnībā atbildīgas budžeta izpildes 

apstiprinātājiestādes priekšā, ņemot vērā ar 

reputāciju saistītos apdraudējumus; turklāt 

pauž bažas par EASA izmēģinājuma 

projektā izmantotajiem kvalitātes 

rādītājiem, jo tie galvenokārt vērsti uz 

klientu apmierinātību un mazāk saistīti ar 

aviācijas drošību; aicina Komisiju 

noskaidrot, kā iespējams nodrošināt to 

aģentūru neatkarību, kuras tiek pilnībā 

finansētas no maksām, un šajā sakarībā 

apsvērt sistēmu, ka maksas tiek maksātas 

Komisijai, nevis tiešā veidā aģentūrām, un 

ka aģentūras arī turpmāk tiek finansētas 

no Savienības budžeta; 

Or. en 
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Ziņojums A8-0115/2018 

Bart Staes 

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES aģentūru sniegums, finanšu 

pārvaldība un kontrole 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

33. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

33. konstatē, ka decentralizētās 

aģentūras jaunu uzdevumu veikšanas 

nolūkā palielināja līgumdarbinieku 

izmantošanu par 718 pilnslodzes 

ekvivalentiem, daļēji kompensējot 

darbinieku skaita samazināšanu par 5 % un 

“nodevu” pārdales fonda izveidei; norāda, 

ka tas galvenokārt attiecas uz Frontex, 

Eiropolu, EASO un EASA, Eiropas 

Savienības Tīklu un informācijas drošības 

aģentūru (ENISA) un Eiropas Globālās 

navigācijas satelītu sistēmas aģentūru 

(GSA); uzskata, ka līgumdarbiniekus 

galvenokārt vajadzētu izmantot kā pagaidu 

pasākumu aģentūrās, kurās ir vislielākais 

pieprasījums pēc jauniem darbiniekiem 

palielinātās darba slodzes dēļ; aicina 

Komisiju vēlreiz apspriest plānus 

samazināt darbinieku skaitu vēl par 1 %; 

33. konstatē, ka decentralizētās 

aģentūras jaunu uzdevumu veikšanas 

nolūkā palielināja līgumdarbinieku 

izmantošanu par 718 pilnslodzes 

ekvivalentiem, daļēji kompensējot 

darbinieku skaita samazināšanu par 5 % un 

“nodevu” pārdales fonda izveidei; mudina 

aģentūras neaizstāt pastāvīgos 

darbiniekus ar ārējiem konsultantiem, 

kuri izmaksā dārgāk; norāda, ka tas 

galvenokārt attiecas uz Frontex, Eiropolu, 

EASO un EASA, Eiropas Savienības Tīklu 

un informācijas drošības aģentūru (ENISA) 

un Eiropas Globālās navigācijas satelītu 

sistēmas aģentūru (GSA); uzskata, ka 

līgumdarbiniekus galvenokārt vajadzētu 

izmantot kā pagaidu pasākumu aģentūrās, 

kurās ir vislielākais pieprasījums pēc 

jauniem darbiniekiem palielinātās darba 

slodzes dēļ; aicina Komisiju vēlreiz 

apspriest plānus samazināt darbinieku 

skaitu vēl par 1 %; 

Or. en 

 

 


