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Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. připomíná, že bod 27 

interinstitucionální dohody5 vyzývá 

k postupnému snižování počtu 

zaměstnanců ve všech orgánech, institucích 

a jiných subjektech v letech 2013–2017 o 

5 %; vítá skutečnost, že většina agentur 

tohoto snížení o 5 % oproti svému plánu 

pracovních míst v roce 2012 již dosáhla, 

nebo jej dokonce překonala; připomíná, že 

Komise začala toto 5% snížení uplatňovat 

ve svém plánu pracovních míst pro rok 

2013, přičemž svůj výpočet založila na 

počtu míst v roce 2012; s hlubokým 

politováním konstatuje, že Komise 

uplatnila dodatečné 5% snížení na personál 

agentur s cílem vytvořit fond pracovních 

míst určených k převodu, z něhož by 

vyčleňovala pracovní místa agenturám, 

jimž byly svěřeny nové úkoly nebo které 

jsou v zahajovací fázi činnosti; bere na 

vědomí informaci sítě, že s tímto 

dodatečným snížením se plnění mandátů a 

ročních pracovních programů agentur je 

čím dál tím obtížnější; vyzývá Komisi, aby 

přezkoumala další možnosti, jak 

zpřístupnit odpovídající pracovní místa 

tak, aby to neomezovalo schopnost 

agentur plnit svůj mandát; 

18. připomíná, že bod 27 

interinstitucionální dohody5 vyzývá 

k postupnému snižování počtu 

zaměstnanců ve všech orgánech, institucích 

a jiných subjektech v letech 2013–2017 o 

5 %; bere na vědomí, že většina agentur 

tohoto snížení o 5 % oproti svému plánu 

pracovních míst v roce 2012 již dosáhla, 

nebo jej dokonce překonala; připomíná, že 

Komise začala toto 5% snížení uplatňovat 

ve svém plánu pracovních míst pro rok 

2013, přičemž svůj výpočet založila na 

počtu míst v roce 2012; konstatuje, že 

Komise uplatnila dodatečné 5% snížení na 

personál agentur s cílem vytvořit fond 

pracovních míst určených k převodu, 

z něhož by vyčleňovala pracovní místa 

agenturám, jimž byly svěřeny nové úkoly 

nebo které jsou v zahajovací fázi činnosti; 

vyzývá Komisi, aby vypracovala analýzu 

silných a slabých stránek mandátů a 

ročních pracovních programů agentur, aby 

mohla přijmout erudované rozhodnutí 

ohledně toho, které agentury potřebují 

více zaměstnanců a které nikoli; 

Or. en 

 



 

AM\1092782CS.doc  PE579.926v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

 


