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Alteração  2 

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

Guzmán, Luke Ming Flanagan 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0115/2018 

Bart Staes 

Quitação 2016: Desempenho, gestão financeira e controlo das agências da UE 

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

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Salienta que o Grupo de Trabalho 

Interinstitucional sobre as agências 

descentralizadas analisou, em especial, o 

caso-piloto da Agência Europeia para a 

Segurança da Aviação (AESA), no que se 

refere às agências financiadas por taxas; 

declara que, mesmo que uma agência seja 

totalmente financiada por taxas, não deixa 

de ser plenamente responsável perante a 

autoridade de quitação, tendo em conta os 

riscos reputacionais envolvidos; expressa, 

além disso, a sua preocupação com os 

indicadores de qualidade utilizados no 

caso-piloto da AESA, uma vez que estes 

privilegiam fortemente a satisfação do 

cliente em detrimento da segurança aérea; 

5. Salienta que o Grupo de Trabalho 

Interinstitucional sobre as agências 

descentralizadas analisou, em especial, o 

caso-piloto da Agência Europeia para a 

Segurança da Aviação (AESA), no que se 

refere às agências financiadas por taxas; 

declara que, mesmo que uma agência seja 

totalmente financiada por taxas, não deixa 

de ser plenamente responsável perante a 

autoridade de quitação, tendo em conta os 

riscos reputacionais envolvidos; expressa, 

além disso, a sua preocupação com os 

indicadores de qualidade utilizados no 

caso-piloto da AESA, uma vez que estes 

privilegiam fortemente a satisfação do 

cliente em detrimento da segurança aérea; 

exorta a Comissão a analisar a forma com 

que a independência das agências 

totalmente financiadas por taxas pode ser 

assegurada e a considerar, neste contexto, 

um sistema em que as taxas sejam pagas à 

Comissão e não diretamente às agências, 

continuando as agências a ser 

financiadas pelo orçamento da União; 

Or. en 
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Alteração  3 

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

Guzmán, Luke Ming Flanagan 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0115/2018 

Bart Staes 

Quitação 2016: Desempenho, gestão financeira e controlo das agências da UE 

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

Proposta de resolução 

N.º 33 

 

Proposta de resolução Alteração 

33. Assinala que as agências 

descentralizadas aumentaram o recurso a 

agentes contratuais (718 equivalentes a 

tempo inteiro) para executar as novas 

tarefas, de forma a compensar parcialmente 

a redução de 5 % dos efetivos e a retirada 

de pessoal para a criação da reserva de 

reafetação; observa que esta situação afeta 

sobretudo a Frontex, a Europol, o EASO e 

a AESA, a Agência da União Europeia 

para a Segurança das Redes e da 

Informação (ENISA) e a Agência do 

Sistema Global de Navegação por Satélite 

Europeu (GSA); considera que o recurso a 

agentes contratuais deveria ser utilizado 

sobretudo como medida temporária pelas 

agências com maior necessidade de novo 

pessoal devido a um aumento da carga de 

trabalho; convida a Comissão a 

reconsiderar os seus planos de uma 

redução suplementar de 1 % dos efetivos 

por ano; 

33. Assinala que as agências 

descentralizadas aumentaram o recurso a 

agentes contratuais (718 equivalentes a 

tempo inteiro) para executar as novas 

tarefas, de forma a compensar parcialmente 

a redução de 5 % dos efetivos e a retirada 

de pessoal para a criação da reserva de 

reafetação; insta as agências e não a 

substituírem pessoal permanente por 

consultores externos mais dispendiosos; 
observa que esta situação afeta sobretudo a 

Frontex, a Europol, o EASO e a AESA, a 

Agência da União Europeia para a 

Segurança das Redes e da Informação 

(ENISA) e a Agência do Sistema Global de 

Navegação por Satélite Europeu (GSA); 

considera que o recurso a agentes 

contratuais deveria ser utilizado sobretudo 

como medida temporária pelas agências 

com maior necessidade de novo pessoal 

devido a um aumento da carga de trabalho; 

convida a Comissão a reconsiderar os seus 

planos de uma redução suplementar de 1 % 

dos efetivos por ano; 

Or. en 

 

 


