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11.4.2018 A8-0115/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

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

Guzmán, Luke Ming Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0115/2018 

Bart Staes 

Absolutórium za rok 2016: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. zdôrazňuje, že medziinštitucionálna 

pracovná skupina pre decentralizované 

agentúry skúmala v prípade agentúr 

financovaných z poplatkov najmä pilotný 

projekt Európskej agentúry pre bezpečnosť 

letectva (EASA); konštatuje, že hoci sú 

agentúry úplne financované z poplatkov, 

stále sa plne zodpovedajú orgánu 

udeľujúcemu absolutórium, pokiaľ ide o 

súvisiace riziká straty dobrého mena; 

okrem toho vyjadruje znepokojenie v 

súvislosti s ukazovateľmi kvality 

použitými v pilotnom projekte EASA, 

pretože tieto ukazovatele sa vo veľkej 

miere zameriavajú na spokojnosť 

zákazníkov a menej na bezpečnosť letovej 

prevádzky; 

5. zdôrazňuje, že medziinštitucionálna 

pracovná skupina pre decentralizované 

agentúry skúmala v prípade agentúr 

financovaných z poplatkov najmä pilotný 

projekt Európskej agentúry pre bezpečnosť 

letectva (EASA); konštatuje, že hoci sú 

agentúry úplne financované z poplatkov, 

stále sa plne zodpovedajú orgánu 

udeľujúcemu absolutórium, pokiaľ ide o 

súvisiace riziká straty dobrého mena; 

okrem toho vyjadruje znepokojenie v 

súvislosti s ukazovateľmi kvality 

použitými v pilotnom projekte EASA, 

pretože tieto ukazovatele sa vo veľkej 

miere zameriavajú na spokojnosť 

zákazníkov a menej na bezpečnosť letovej 

prevádzky; vyzýva Komisiu, aby 

preskúmala, ako možno zabezpečiť 

nezávislosť agentúr plne financovaných z 

poplatkov a aby v tejto súvislosti zvážila 

systém, v ktorom sú poplatky hradené 

Komisii, a nie priamo agentúram a 

agentúry sú naďalej financované z 

rozpočtu Únie; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0115/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

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

Guzmán, Luke Ming Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0115/2018 

Bart Staes 

Absolutórium za rok 2016: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 33 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

33. poznamenáva, že decentralizované 

agentúry zvýšili využívanie zmluvných 

zamestnancov o 718 ekvivalentov plného 

pracovného času na vykonávanie nových 

úloh, ako čiastočnú kompenzáciu za 5 % 

zníženie počtu pracovných miest a za 

vytvorenie fondu pracovných miest; 

konštatuje, že toto sa týka najmä agentúr 

Frontex, Europol, EASO a EASA, 

Agentúry Európskej únie pre sieťovú a 

informačnú bezpečnosť (ENISA) a 

Agentúry pre európsky globálny navigačný 

satelitný systém (GSA); zastáva názor, že 

zmluvní zamestnanci by sa mali využívať 

len ako dočasné opatrenie v agentúrach s 

najväčším dopytom po nových 

zamestnancoch v dôsledku zvýšenia 

pracovného zaťaženia; vyzýva Komisiu, 

aby prehodnotila plány ďalšieho 1 % 

ročného zníženia počtu zamestnancov; 

33. poznamenáva, že decentralizované 

agentúry zvýšili využívanie zmluvných 

zamestnancov o 718 ekvivalentov plného 

pracovného času na vykonávanie nových 

úloh, ako čiastočnú kompenzáciu za 5 % 

zníženie počtu pracovných miest a za 

vytvorenie fondu pracovných miest; 

naliehavo vyzýva agentúry, aby 

nenahrádzali stálych zamestnancov 

nákladnejšími externými poradcami; 
konštatuje, že toto sa týka najmä agentúr 

Frontex, Europol, EASO a EASA, 

Agentúry Európskej únie pre sieťovú a 

informačnú bezpečnosť (ENISA) a 

Agentúry pre európsky globálny navigačný 

satelitný systém (GSA); zastáva názor, že 

zmluvní zamestnanci by sa mali využívať 

len ako dočasné opatrenie v agentúrach s 

najväčším dopytom po nových 

zamestnancoch v dôsledku zvýšenia 

pracovného zaťaženia; vyzýva Komisiu, 

aby prehodnotila plány ďalšieho 1 % 

ročného zníženia počtu zamestnancov; 

Or. en 

 

 


