
 

AM\1150897SL.docx  PE618.429v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

11.4.2018 A8-0115/2 

Predlog spremembe  2 

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

Guzmán, Luke Ming Flanagan 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0115/2018 

Bart Staes 

Razrešnica 2016: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor agencij EU 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. poudarja, da je medinstitucionalna 

delovna skupina o virih za decentralizirane 

agencije zlasti preučila pilotni primer 

Evropske agencije za varnost v letalstvu 

(EASA) glede agencij, ki se financirajo iz 

pristojbin; ugotavlja, da četudi se agencije 

v celoti financirajo iz pristojbin, so še 

vedno v celoti odgovorne organu za 

podelitev razrešnice glede tveganja zaradi 

izgube ugleda; poleg tega izraža svojo 

zaskrbljenost v zvezi s kazalniki kakovosti, 

ki se uporabljajo v pilotnem primeru 

EASA, saj so močno osredotočeni na 

zadovoljstvo uporabnikov in manj na 

varnost v zračnem prometu; 

5. poudarja, da je medinstitucionalna 

delovna skupina o virih za decentralizirane 

agencije zlasti preučila pilotni primer 

Evropske agencije za varnost v letalstvu 

(EASA) glede agencij, ki se financirajo iz 

pristojbin; ugotavlja, da četudi se agencije 

v celoti financirajo iz pristojbin, so še 

vedno v celoti odgovorne organu za 

podelitev razrešnice glede tveganja zaradi 

izgube ugleda; poleg tega izraža svojo 

zaskrbljenost v zvezi s kazalniki kakovosti, 

ki se uporabljajo v pilotnem primeru 

EASA, saj so močno osredotočeni na 

zadovoljstvo uporabnikov in manj na 

varnost v zračnem prometu; poziva 

Komisijo, naj preuči, kako je mogoče 

zagotoviti neodvisnost agencij, ki se v 

celoti financirajo iz pristojbin, in v zvezi s 

tem preuči sistem, po katerem se 

pristojbine plačujejo Komisiji namesto 

neposredno agencijam, agencije pa se še 

naprej financirajo iz proračuna Unije; 

Or. en 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

33. ugotavlja, da so decentralizirane 

agencije povečale število pogodbenih 

uslužbencev za izvajanje novih nalog za 

718 v ekvivalentu polnega delovnega časa, 

s čimer se je delno nadomestilo 5-odstotno 

zmanjšanje števila zaposlenih in odvzem 

osebja za oblikovanje fonda za 

prerazporeditve; ugotavlja, da to predvsem 

velja za Frontex, Europol, urad EASO in 

agencijo EASA, Agencijo Evropske unije 

za varnost omrežij in informacij (ENISA) 

in Agencijo za evropski globalni satelitski 

navigacijski sistem (GSA); meni, da bi bilo 

treba pogodbene uslužbence uporablja 

samo kot začasni ukrep v agencijah z 

največjimi potrebami po novih zaposlenih 

zaradi povečanja delovne obremenitve; 

poziva Komisijo, naj ponovno pretehta 

svoje načrte o naknadnem enoodstotnem 

letnem zmanjšanju števila zaposlenih; 

33. ugotavlja, da so decentralizirane 

agencije povečale število pogodbenih 

uslužbencev za izvajanje novih nalog za 

718 v ekvivalentu polnega delovnega časa, 

s čimer se je delno nadomestilo 5-odstotno 

zmanjšanje števila zaposlenih in odvzem 

osebja za oblikovanje fonda za 

prerazporeditve; poziva agencije, naj ne 

nadomeščajo stalnega osebja z dražjimi 

zunanjimi svetovalci; ugotavlja, da to 

predvsem velja za Frontex, Europol, urad 

EASO in agencijo EASA, Agencijo 

Evropske unije za varnost omrežij in 

informacij (ENISA) in Agencijo za 

evropski globalni satelitski navigacijski 

sistem (GSA); meni, da bi bilo treba 

pogodbene uslužbence uporablja samo kot 

začasni ukrep v agencijah z največjimi 

potrebami po novih zaposlenih zaradi 

povečanja delovne obremenitve; poziva 

Komisijo, naj ponovno pretehta svoje 

načrte o naknadnem enoodstotnem letnem 

zmanjšanju števila zaposlenih; 

Or. en 

 

 


