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Ändringsförslag  2 

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

Guzmán, Luke Ming Flanagan 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0115/2018 

Bart Staes 

Ansvarsfrihet 2016: Verksamhetsresultat för och ekonomisk förvaltning och kontroll av EU:s 

byråer 

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

Förslag till resolution 

Punkt 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet betonar att den 

interinstitutionella arbetsgruppen för de 

decentraliserade byråerna och organen 

särskilt undersökte pilotprojektet inom 

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet 

(EASA) när det gäller avgiftsfinansierade 

byråer. Även de byråer som är fullständigt 

avgiftsfinansierade är fortfarande fullt 

redovisningsansvariga inför den 

ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten, med 

tanke på renommériskerna. Parlamentet 

uttrycker dessutom sin oro över de 

kvalitetsindikatorer som användes i Easas 

pilotprojekt, eftersom dessa är starkt 

inriktade på kundernas tillfredsställelse och 

mindre på flygsäkerheten. 

5. Europaparlamentet betonar att den 

interinstitutionella arbetsgruppen för de 

decentraliserade byråerna och organen 

särskilt undersökte pilotprojektet inom 

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet 

(EASA) när det gäller avgiftsfinansierade 

byråer. Även de byråer som är fullständigt 

avgiftsfinansierade är fortfarande fullt 

redovisningsansvariga inför den 

ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten, med 

tanke på renommériskerna. Parlamentet 

uttrycker dessutom sin oro över de 

kvalitetsindikatorer som användes i Easas 

pilotprojekt, eftersom dessa är starkt 

inriktade på kundernas tillfredsställelse och 

mindre på flygsäkerheten. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att undersöka 

hur man kan garantera oberoendet för 

byråer som är fullständigt 

avgiftsfinansierade och att i detta 

avseende överväga ett system där 

avgifterna betalas till kommissionen i 

stället för direkt till byråerna och 

byråerna i fortsättningen finansieras 

genom unionens budget. 

Or. en 
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Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy, Marina Albiol 
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för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0115/2018 

Bart Staes 

Ansvarsfrihet 2016: Verksamhetsresultat för och ekonomisk förvaltning och kontroll av EU:s 

byråer 

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

Förslag till resolution 

Punkt 33 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

33. Europaparlamentet noterar att de 

decentraliserade byråerna ökade 

användningen av kontraktsanställda med 

718 heltidsekvivalenter för att genomföra 

nya uppgifter, delvis som en kompensation 

för nedskärningen på 5 % av personalen 

och nedskärningen för skapandet av 

omfördelningspoolen. Parlamentet 

konstaterar att detta framför allt gäller 

Frontex, Europol, Easo och Easa, 

Europeiska unionens byrå för nät- och 

informationssäkerhet (Enisa) samt 

Europeiska byrån för GNSS (GSA). 

Parlamentet anser att kontraktsanställda 

huvudsakligen bör användas tillfälligt vid 

de byråer som har störst behov av ny 

personal på grund av en ökad arbetsbörda. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

än en gång överväga sin plan på en 

ytterligare årlig nedskärning av 

personalstyrkan med 1 %. 

33. Europaparlamentet noterar att de 

decentraliserade byråerna ökade 

användningen av kontraktsanställda med 

718 heltidsekvivalenter för att genomföra 

nya uppgifter, delvis som en kompensation 

för nedskärningen på 5 % av personalen 

och nedskärningen för skapandet av 

omfördelningspoolen. Parlamentet 

uppmanar byråerna att inte ersätta fast 

anställd personal med dyrare externa 

konsulter. Parlamentet konstaterar att 

detta framför allt gäller Frontex, Europol, 

Easo och Easa, Europeiska unionens byrå 

för nät- och informationssäkerhet (Enisa) 

samt Europeiska byrån för GNSS (GSA). 

Parlamentet anser att kontraktsanställda 

huvudsakligen bör användas tillfälligt vid 

de byråer som har störst behov av ny 

personal på grund av en ökad arbetsbörda. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

än en gång överväga sin plan på en 

ytterligare årlig nedskärning av 

personalstyrkan med 1 %. 

Or. en 

 

 


