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Inés Ayala Sender, Derek Vaughan, Jens Geier 
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COM(2013)0570 – C8-0225/2014 – 2014/2139(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. wijst nogmaals op het belang van de 

door de agentschappen uitgevoerde taken 

en hun rechtstreekse invloed op het 

dagelijks leven van de burger, en het 

belang van de zelfstandigheid van de 

agentschappen, met name de regelgevende 

agentschappen en agentschappen waarvan 

de opdracht bestaat uit het onafhankelijk 

verzamelen van informatie; herinnert eraan 

dat de oprichting van agentschappen vooral 

tot doel had om tot onafhankelijke 

technische en wetenschappelijke 

beoordelingen te komen; wijst erop dat de 

uitvoerende agentschappen de Commissie 

helpen, handelend uit naam van de Unie, 

bij het beheer van de programma's van de 

Unie; vraagt de Commissie en het netwerk 

van agentschappen van de Europese Unie 

("het netwerk") hun communicatiebeleid te 

verbeteren om ervoor te zorgen dat de 

agentschappen op doeltreffende wijze met 

de burgers communiceren, teneinde het 

bewustzijn over hun productiviteit en 

resultaten te verhogen; 

1. wijst nogmaals op het belang van de 

door de agentschappen uitgevoerde taken 

en hun rechtstreekse invloed op het 

dagelijks leven van de burger, en het 

belang van de zelfstandigheid van de 

agentschappen, met name de regelgevende 

agentschappen en agentschappen waarvan 

de opdracht bestaat uit het onafhankelijk 

verzamelen van informatie; herinnert eraan 

dat de oprichting van agentschappen vooral 

tot doel had om tot onafhankelijke 

technische en wetenschappelijke 

beoordelingen te komen; wijst erop dat de 

gedecentraliseerde agentschappen de 

Commissie helpen, handelend uit naam van 

de Unie, bij de tenuitvoerlegging van het 

beleid van de Unie; vraagt de Commissie 

en het netwerk van agentschappen van de 

Europese Unie ("het netwerk") hun 

communicatiebeleid te verbeteren om 

ervoor te zorgen dat de agentschappen op 

doeltreffende wijze met de burgers 

communiceren, teneinde het bewustzijn 

over hun productiviteit en resultaten te 

verhogen; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0070/5 

Amendement  5 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan, Jens Geier 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0070/2015 

Ryszard Czarnecki 

Kwijting 2013: prestaties, financieel beheer en controle van de EU-agentschappen 

COM(2013)0570 – C8-0225/2014 – 2014/2139(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. stelt vast dat de Rekenkamer in zeven 

gevallen nog steeds een hoog niveau van 

annuleringen van overdrachten uit 

voorgaande jaren heeft geconstateerd; 

merkt op dat dergelijke annuleringen erop 

wijzen dat de overdracht van kredieten 

heeft plaatsgevonden op basis van 

overschatte behoeften of anderszins niet 

gerechtvaardigd was; vraagt het netwerk al 

het mogelijke te doen om overdrachten in 

de toekomst te voorkomen en zich in het 

bijzonder toe te leggen op die 

agentschappen die overdrachten uit 

voorgaande jaren hebben geannuleerd; 

18. stelt vast dat de Rekenkamer in zeven 

gevallen nog steeds een hoog niveau van 

annuleringen van overdrachten uit 

voorgaande jaren heeft geconstateerd; 

merkt op dat dergelijke annuleringen erop 

wijzen dat de overdracht van kredieten 

heeft plaatsgevonden op basis van 

overschatte behoeften of anderszins niet 

gerechtvaardigd was; verzoekt de 

agentschappen al het mogelijke te doen, 

met name met betere budgettaire 

planningsprocessen, om overdrachten in 

de toekomst te voorkomen en zich in het 

bijzonder toe te leggen op die 

agentschappen die overdrachten uit 

voorgaande jaren hebben geannuleerd; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0070/6 

Amendement  6 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan, Jens Geier 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0070/2015 

Ryszard Czarnecki 

Kwijting 2013: prestaties, financieel beheer en controle van de EU-agentschappen 

COM(2013)0570 – C8-0225/2014 – 2014/2139(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 30 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

30. heeft van het netwerk vernomen dat de 

meeste agentschappen de vereiste 

personeelsvermindering van 5 % in hun 

meerjarenplannen voor personeelsbeleid 

hebben opgenomen en dringt er bij het 

netwerk op aan erop toe te zien dat de 

agentschappen die dit nog niet hebben 

gedaan, de nodige maatregelen nemen om 

de personeelsvermindering zonder verder 

uitstel uit te voeren; is tevreden over het 

feit dat de Commissie een bijkomende 

herindelingspool heeft opgericht ter hoogte 

van 5 % van het personeel en dringt er bij 

het netwerk op aan op dit vlak volledig 

met de Commissie samen te werken; 

30. heeft van het netwerk vernomen dat de 

meeste agentschappen de vereiste 

personeelsvermindering van 5 % al in hun 

meerjarenplannen voor personeelsbeleid 

hebben opgenomen, zij het met grote 

moeite; betreurt het feit dat de Commissie 

een bijkomende herindelingspool heeft 

opgericht ter hoogte van 5 % van het 

personeel en zo aanvullende inkrimpingen 

oplegt bij de personeelsformaties van de 

agentschappen, waarbij de afgesproken 

doelstelling van 5 % wordt overschreden; 

Or. en 
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Amendement  7 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan, Jens Geier 

namens de S&D-Fractie 
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Ryszard Czarnecki 

Kwijting 2013: prestaties, financieel beheer en controle van de EU-agentschappen 

COM(2013)0570 – C8-0225/2014 – 2014/2139(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 30 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  30 bis. weet via het netwerk dat bepaalde 

agentschappen het nu al heel moeilijk 

hebben om hun taken naar behoren uit te 

voeren met de beperkte middelen 

waarover zij beschikken; merkt bezorgd 

op dat het moeilijk zal worden voor de 

agentschappen om werk van dezelfde 

kwaliteit te blijven leveren als deze 

tendens van aanvullende 

personeelsinkrimpingen zich doorzet, 

aangezien de EU de agentschappen 

almaar meer taken en 

verantwoordelijkheden toewijst; verzoekt 

de Commissie haar voornemens voor 

aanvullende personeelsinkrimpingen te 

herzien en aan te passen aan de werklast 

en de behoefte aan middelen van elk 

agentschap; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0070/8 

Amendement  8 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan, Jens Geier 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0070/2015 

Ryszard Czarnecki 

Kwijting 2013: prestaties, financieel beheer en controle van de EU-agentschappen 

COM(2013)0570 – C8-0225/2014 – 2014/2139(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 30 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  30 ter. herinnert aan het standpunt van 

het Parlement over de 

begrotingsprocedure, namelijk dat 

personeel dat betaald wordt uit bijdragen 

van het bedrijfsleven en dus niet uit de 

EU-begroting buiten de door de EU 

toegepaste jaarlijkse bezuiniging van 1 % 

moet blijven; is in dit verband van oordeel 

dat de Commissie een onderscheid dient te 

maken ten aanzien van de agentschappen 

die voornamelijk uit de begroting van de 

Unie worden gefinancierd, en dat zij een 

andere regeling moet voorstellen voor de 

agentschappen die voornamelijk worden 

gefinancierd uit bijdragen van het 

bedrijfsleven, welke evenredig moeten zijn 

aan de kosten van de door het agentschap 

verleende diensten; 

Or. en 

 

 

 


