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Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. podkreśla, że 

międzyinstytucjonalna grupa robocza ds. 

agencji zdecentralizowanych zbadała w 

szczególności projekt pilotażowy 

Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa 

Lotniczego (EASA) w odniesieniu do 

agencji finansowanych z opłat; stwierdza, 

że nawet jeśli agencje są w pełni 

finansowane z opłat, nadal w pełni 

odpowiadają przed organem udzielającym 

absolutorium, biorąc pod uwagę ryzyko 

utraty reputacji; ponadto wyraża obawy co 

do wskaźników jakości zastosowanych w 

projekcie pilotażowym EASA, ponieważ w 

znacznej mierze koncentrują się one na 

zadowoleniu klientów, a mniej na 

bezpieczeństwie lotniczym; 

5. podkreśla, że 

międzyinstytucjonalna grupa robocza ds. 

agencji zdecentralizowanych zbadała w 

szczególności projekt pilotażowy 

Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa 

Lotniczego (EASA) w odniesieniu do 

agencji finansowanych z opłat; stwierdza, 

że nawet jeśli agencje są w pełni 

finansowane z opłat, nadal w pełni 

odpowiadają przed organem udzielającym 

absolutorium, biorąc pod uwagę ryzyko 

utraty reputacji; ponadto wyraża obawy co 

do wskaźników jakości zastosowanych w 

projekcie pilotażowym EASA, ponieważ w 

znacznej mierze koncentrują się one na 

zadowoleniu klientów, a mniej na 

bezpieczeństwie lotniczym; wzywa 

Komisję do zbadania, w jaki sposób 

można zapewnić niezależność agencji, 

które są w pełni finansowane z opłat, oraz 

do rozważenia w tym kontekście systemu 

przewidującego uiszczanie opłat Komisji 

zamiast bezpośrednio agencjom oraz 

dalsze finansowanie agencji z budżetu 

Unii; 

Or. en 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 33 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

33. zauważa, że agencje 

zdecentralizowane zwiększyły liczbę 

pełnych etatów dla pracowników 

kontraktowych o 718 w celu realizacji 

nowych zadań, częściowo kompensując 5 

% cięcia w zatrudnieniu i „podatek” z 

tytułu utworzenia puli stanowisk do 

przeniesienia; odnotowuje, że dotyczy to 

głównie takich agencji jak Frontex, 

Europol, EASO, EASA, Agencja Unii 

Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i 

Informacji (ENISA) oraz Agencja 

Europejskiego Globalnego Systemu 

Nawigacji Satelitarnej (GSA); jest zdania, 

że korzystanie z pracowników 

kontraktowych powinno stanowić 

zasadniczo rozwiązanie tymczasowe w 

agencjach o największym zapotrzebowaniu 

na nowych pracowników z powodu 

wzrostu obciążenia pracą; wzywa Komisję 

do ponownego rozważenia planów dalszej 

rocznej redukcji zatrudnienia o 1 %; 

33. zauważa, że agencje 

zdecentralizowane zwiększyły liczbę 

pełnych etatów dla pracowników 

kontraktowych o 718 w celu realizacji 

nowych zadań, częściowo kompensując 

5 % cięcia w zatrudnieniu i „podatek” z 

tytułu utworzenia puli stanowisk do 

przeniesienia; apeluje do agencji, aby nie 

zastępowały pracowników stałych 

droższymi doradcami zewnętrznymi; 

odnotowuje, że dotyczy to głównie takich 

agencji jak Frontex, Europol, EASO, 

EASA, Agencja Unii Europejskiej ds. 

Bezpieczeństwa Sieci i Informacji 

(ENISA) oraz Agencja Europejskiego 

Globalnego Systemu Nawigacji 

Satelitarnej (GSA); jest zdania, że 

korzystanie z pracowników kontraktowych 

powinno stanowić zasadniczo rozwiązanie 

tymczasowe w agencjach o największym 

zapotrzebowaniu na nowych pracowników 

z powodu wzrostu obciążenia pracą; 

wzywa Komisję do ponownego rozważenia 

planów dalszej rocznej redukcji 

zatrudnienia o 1 %; 

Or. en 

 

 


