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11.4.2018 A8-0115/2 

Amendamentul  2 

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

Guzmán, Luke Ming Flanagan 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0115/2018 

Bart Staes 

Descărcarea de gestiune 2016: performanțe, gestiune financiară și control al agențiilor UE 

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

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. subliniază că Grupul de lucru 

interinstituțional privind agențiile 

descentralizate a examinat, în special, 

acțiunea-pilot a Agenției Europene de 

Siguranță a Aviației (AESA) pentru 

agențiile finanțate din taxe; declară că deși 

agențiile sunt finanțate integral din taxe, 

acestea rămân pe deplin responsabile în 

fața autorității care acordă descărcarea de 

gestiune, având în vedere riscurile 

reputaționale implicate; își exprimă, de 

asemenea, preocuparea cu privire la 

indicatorii de calitate utilizați în acțiunea-

pilot a AESA, întrucât aceștia sunt puternic 

axați pe satisfacția clienților și mai puțin pe 

siguranța aeriană; 

5. subliniază că Grupul de lucru 

interinstituțional privind agențiile 

descentralizate a examinat, în special, 

acțiunea-pilot a Agenției Europene de 

Siguranță a Aviației (AESA) pentru 

agențiile finanțate din taxe; declară că deși 

agențiile sunt finanțate integral din taxe, 

acestea rămân pe deplin responsabile în 

fața autorității care acordă descărcarea de 

gestiune, având în vedere riscurile 

reputaționale implicate; își exprimă, de 

asemenea, preocuparea cu privire la 

indicatorii de calitate utilizați în acțiunea-

pilot a AESA, întrucât aceștia sunt puternic 

axați pe satisfacția clienților și mai puțin pe 

siguranța aeriană; invită Comisia să 

examineze modul în care poate fi 

asigurată independența agențiilor 

finanțate integral din taxe și să aibă în 

vedere, în acest sens, un sistem prin care 

taxele sunt plătite direct Comisiei în locul 

agențiilor și că agențiile continuă să fie 

finanțate din bugetul Uniunii; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0115/3 

Amendamentul  3 

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

Guzmán, Luke Ming Flanagan 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0115/2018 

Bart Staes 

Descărcarea de gestiune 2016: performanțe, gestiune financiară și control al agențiilor UE 

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

Propunere de rezoluție 

Punctul 33 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

33. observă că agențiile descentralizate 

au recurs într-o măsură mai mare la agenți 

contractuali, mărind numărul acestora cu 

718 norme întregi echivalente, pentru 

îndeplinirea noilor funcții, ca măsură de 

compensare parțială a reducerii cu 5 % a 

personalului și a reducerii suplimentare 

operate pentru crearea rezervei de 

redistribuire; constată că acest lucru a vizat 

în principal Frontex, Europol, EASO, 

AESA, Agenția Uniunii Europene pentru 

Securitatea Rețelelor și a Informațiilor 

(ENISA) și Agenția GNSS European; 

consideră că recurgerea la agenți 

contractuali ar trebui folosită în principal 

ca măsură temporară de către agențiile cu 

cea mai mare nevoie de personal nou 

determinată de majorarea sarcinii de 

muncă; solicită Comisiei să aducă din nou 

în discuție planurile sale privind reducerea 

anuală suplimentară cu 1 % a personalului; 

33. observă că agențiile descentralizate 

au recurs într-o măsură mai mare la agenți 

contractuali, mărind numărul acestora cu 

718 norme întregi echivalente, pentru 

îndeplinirea noilor funcții, ca măsură de 

compensare parțială a reducerii cu 5 % a 

personalului și a reducerii suplimentare 

operate pentru crearea rezervei de 

redistribuire; îndeamnă agențiile să nu 

înlocuiască personalul permanent cu 

consultanți externi mai costisitori; 

constată că acest lucru a vizat în principal 

Frontex, Europol, EASO, AESA, Agenția 

Uniunii Europene pentru Securitatea 

Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) și 

Agenția GNSS European; consideră că 

recurgerea la agenți contractuali ar trebui 

folosită în principal ca măsură temporară 

de către agențiile cu cea mai mare nevoie 

de personal nou determinată de majorarea 

sarcinii de muncă; solicită Comisiei să 

aducă din nou în discuție planurile sale 

privind reducerea anuală suplimentară cu 

1 % a personalului; 

Or. en 

 

 


