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Amendement  2 

Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy, Marina Albiol 

Guzmán, Luke Ming Flanagan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0115/2018 

Bart Staes 

Kwijting 2016: Prestaties, financieel beheer en controle van de EU-agentschappen 

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

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. benadrukt dat de Interinstitutionele 

Werkgroep gedecentraliseerde 

agentschappen met name het proefproject 

"Europees Agentschap voor de veiligheid 

van de luchtvaart (EASA)" voor 

agentschappen die door vergoedingen 

worden gefinancierd, heeft onderzocht; 

stelt dat agentschappen, zelfs als zij 

volledig door vergoedingen worden 

gefinancierd, nog steeds volledige 

verantwoording moeten afleggen aan de 

kwijtingsautoriteit, gelet op de 

reputatierisico's; spreekt voorts zijn zorg 

uit over de kwaliteitsindicatoren die bij het 

EASA-proefproject zijn gebruikt, 

aangezien deze sterk de nadruk leggen op 

klanttevredenheid en minder op 

luchtverkeersveiligheid; 

5. benadrukt dat de Interinstitutionele 

Werkgroep gedecentraliseerde 

agentschappen met name het proefproject 

"Europees Agentschap voor de veiligheid 

van de luchtvaart (EASA)" voor 

agentschappen die door vergoedingen 

worden gefinancierd, heeft onderzocht; 

stelt dat agentschappen, zelfs als zij 

volledig door vergoedingen worden 

gefinancierd, nog steeds volledige 

verantwoording moeten afleggen aan de 

kwijtingsautoriteit, gelet op de 

reputatierisico's; spreekt voorts zijn zorg 

uit over de kwaliteitsindicatoren die bij het 

EASA-proefproject zijn gebruikt, 

aangezien deze sterk de nadruk leggen op 

klanttevredenheid en minder op 

luchtverkeersveiligheid; verzoekt de 

Commissie na te gaan hoe de 

onafhankelijkheid van volledig door 

vergoedingen gefinancierde 

agentschappen kan worden verzekerd en 

om in dit verband een systeem in 

overweging te nemen waarbij de 

vergoedingen aan de Commissie worden 

betaald in plaats van direct aan de 

agentschappen, en waarbij de 

agentschappen gefinancierd blijven 

worden via de Uniebegroting; 

Or. en 
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Amendement  3 

Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy, Marina Albiol 

Guzmán, Luke Ming Flanagan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0115/2018 

Bart Staes 

Kwijting 2016: Prestaties, financieel beheer en controle van de EU-agentschappen 

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

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 33 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

33. stelt vast dat het gebruik door 

gedecentraliseerde agentschappen van 

arbeidscontractanten voor de uitvoering 

van nieuwe taken met 718 fte's is 

toegenomen, als gedeeltelijke compensatie 

voor de personeelsinkrimping van 5 % en 

de heffing voor het opzetten van de 

herindelingspool; merkt op dat dit vooral 

het geval was bij Frontex, Europol, de 

EASO en het EASA, het Agentschap van 

de Europese Unie voor netwerk- en 

informatiebeveiliging (Enisa) en het 

Europees GNSS-Agentschap (GSA); is van 

mening dat arbeidscontractanten 

hoofdzakelijk moeten worden gebruikt als 

tijdelijke maatregel voor agentschappen 

met de grootste vraag naar nieuw personeel 

als gevolg van een toename van de 

werklast; vraagt de Commissie om zich 

nog eens te beraden over haar plannen voor 

een verdere personeelsinkrimping van 1 %; 

33. stelt vast dat het gebruik door 

gedecentraliseerde agentschappen van 

arbeidscontractanten voor de uitvoering 

van nieuwe taken met 718 fte's is 

toegenomen, als gedeeltelijke compensatie 

voor de personeelsinkrimping van 5 % en 

de heffing voor het opzetten van de 

herindelingspool; dringt er bij de 

agentschappen op aan vaste 

personeelsleden niet te vervangen door 

duurdere externe adviseurs; merkt op dat 

dit vooral het geval was bij Frontex, 

Europol, de EASO en het EASA, het 

Agentschap van de Europese Unie voor 

netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa) 

en het Europees GNSS-Agentschap (GSA); 

is van mening dat arbeidscontractanten 

hoofdzakelijk moeten worden gebruikt als 

tijdelijke maatregel voor agentschappen 

met de grootste vraag naar nieuw personeel 

als gevolg van een toename van de 

werklast; vraagt de Commissie om zich 

nog eens te beraden over haar plannen voor 

een verdere personeelsinkrimping van 1 %; 

Or. en 

 

 


