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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

18. minder om, at der i henhold til punkt 27 

i den interinstitutionelle aftale skal 

gennemføres en gradvis nedskæring af 

stillingerne på 5 % i alle institutioner, 

organer og agenturer i perioden mellem 

2013 og 2017; glæder sig over, at de fleste 

agenturer allerede har opfyldt eller har 

overgået nedskæringen på 5 % i forhold til 

deres respektive stillingsfortegnelser for 

2012; minder om, at Kommissionen 

begyndte at gennemføre nedskæringen på 5 

% i sin stillingsfortegnelse for 2013 ved at 

basere beregningen på niveauet af stillinger 

i 2012; beklager dybt, at Kommissionen 

anvendte en yderligere sats på 5 % for 

agenturernes personale med henblik på at 

skabe en omfordelingspulje, hvorfra den 

ville fordele stillinger til agenturer, der 

havde fået pålagt nye opgaver eller dem, 

der var i opstartsfasen; erfarer fra 

netværket, at den yderligere sats 

medfører, at det er stadig vanskeligere for 

agenturerne at opfylde deres mandater og 

årlige arbejdsprogrammer; opfordrer 

Kommissionen til at undersøge andre 

muligheder for at finde frem til disse 

stillinger for ikke at hindre agenturernes 

muligheder for at opfylde deres mandat; 

18. minder om, at der i henhold til punkt 27 

i den interinstitutionelle aftale5 skal 

gennemføres en gradvis nedskæring af 

stillingerne på 5 % i alle institutioner, 

organer og agenturer i perioden mellem 

2013 og 2017; noterer sig, at de fleste 

agenturer allerede har opfyldt eller har 

overgået nedskæringen på 5 % i forhold til 

deres respektive stillingsfortegnelser for 

2012; minder om, at Kommissionen 

begyndte at gennemføre nedskæringen på 5 

% i sin stillingsfortegnelse for 2013 ved at 

basere beregningen på niveauet af stillinger 

i 2012; konstaterer, at Kommissionen 

anvendte en yderligere sats på 5 % for 

agenturernes personale med henblik på at 

skabe en omfordelingspulje, hvorfra den 

ville fordele stillinger til agenturer, der 

havde fået pålagt nye opgaver eller dem, 

der var i opstartsfasen; opfordrer 

Kommissionen til at foretage en SWOT-

analyse af agenturernes mandater og 

årlige arbejdsprogrammer for at nå frem til 

en velfunderet beslutning om, hvilke 

agenturer har brug for flere ansatte, og 

dem, som ikke har det; 

Or. en 
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