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Изменение  2 

Денис де Йонг, Марина Албиол Гусман, Хавиер Кусо Пермуй, Люк Минг 

Фланаган 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0080/2016 

Дерек Вон 

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Постижения, финансово управление и 

контрол на агенциите на ЕС 

2015/2205(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 18 

 

Предложение за резолюция Изменение 

18. припомня, че в параграф 27 от 

Междуинституционалното 

споразумение5 се призовава за поетапно 

намаляване на числеността на 

служителите с 5% във всички 

институции, органи и агенции между 

2013 г. и 2017 г.; приветства факта, че 

повечето агенции вече са изпълнили или 

надхвърлили целта за намаляване на 

числеността на своите служители с 5% в 

сравнение с щатното си разписание за 

2012 г.; припомня, че Комисията 

пристъпи към намаляване на щатното си 

разписание с 5% през 2013 г., като 

използва за основа на изчисленията 

числеността на служителите през 

2012 г.; изразява дълбоко съжаление, 

че Комисията приложи към агенциите 

допълнително намаление с 5% на 

персонала им, за да създаде резерв за 

преразпределение, от който да 

разпределя работни места на агенциите 

с нови задачи или в начална фаза; 

отбелязва, че според Мрежата на 

агенциите допълнителното 

намаление на щата прави 

изпълнението на мандата на 

агенциите и годишните работни 

програми все по-трудно; призовава 

Комисията да разгледа други 

18. припомня, че в параграф 27 от 

Междуинституционалното 

споразумение5 се призовава за поетапно 

намаляване на числеността на 

служителите с 5% във всички 

институции, органи и агенции между 

2013 г. и 2017 г.; отбелязва факта, че 

повечето агенции вече са изпълнили или 

надхвърлили целта за намаляване на 

числеността на своите служители с 5% в 

сравнение с щатното си разписание за 

2012 г.; припомня, че Комисията 

пристъпи към намаляване на щатното си 

разписание с 5% през 2013 г., като 

използва за основа на изчисленията 

числеността на служителите през 

2012 г.; заявява, че Комисията приложи 

към агенциите допълнително намаление 

с 5% на персонала им, за да създаде 

резерв за преразпределение, от който да 

разпределя работни места на агенциите 

с нови задачи или в начална фаза; 

призовава Комисията да направи 

анализ на силните и слабите страни, 

на възможностите и заплахите 

(SWOT анализ) на мандатите и 

годишните работни програми на 

агенциите, за да може да вземе 

информирано решение за това, кои 

агенции се нуждаят от допълнителен 
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варианти за осигуряване на тези 

работни места, за да не се пречи на 

способността на агенциите да 

изпълняват своя мандат; 

персонал и кои не; 

Or. en 

 

 


