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18. υπενθυμίζει ότι η παράγραφος 27 της
διοργανικής συμφωνίας ζητεί σταδιακή
μείωση του προσωπικού κατά 5% σε όλα
τα θεσμικά και λοιπά όργανα και
οργανισμούς η οποία πρέπει να υλοποιηθεί
στο χρονικό διάστημα 2013 έως 2017·
εκφράζει την ικανοποίησή του για το
γεγονός ότι οι περισσότεροι οργανισμοί
έχουν ήδη υλοποιήσει ή υπερβεί τη μείωση
του 5% με βάση τους πίνακες προσωπικού
τους του 2012· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή
ξεκίνησε την εφαρμογή της μείωσης του
5% στον πίνακα προσωπικού του 2013, με
βάση τον υπολογισμό για το επίπεδο των
θέσεων του 2012· εκφράζει έντονη
δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι η
Επιτροπή επέβαλε στους οργανισμούς
πρόσθετη εισφορά προσωπικού 5%, για να
δημιουργήσει ομάδα ανακατανομής από
την οποία θα διαθέτει τις θέσεις σε
οργανισμούς στους οποίους ανατίθενται
νέα καθήκοντα ή οι οποίοι βρίσκονται σε
φάση εκκίνησης· αναγνωρίζει, σύμφωνα
με πληροφορίες του Δικτύου, ότι, με την
πρόσθετη εισφορά, η εκπλήρωση της
εντολής και η εκτέλεση των ετήσιων
προγραμμάτων εργασίας των οργανισμών
αποδεικνύεται ολοένα δυσκολότερη· ζητεί
από την Επιτροπή να διερευνήσει άλλες
επιλογές για να καταστήσει διαθέσιμες
αυτές τις θέσεις, ούτως ώστε να μην

18. υπενθυμίζει ότι η παράγραφος 27 της
διοργανικής συμφωνίας ζητεί σταδιακή
μείωση του προσωπικού κατά 5% σε όλα
τα θεσμικά και λοιπά όργανα και
οργανισμούς η οποία πρέπει να υλοποιηθεί
στο χρονικό διάστημα 2013 έως 2017·
σημειώνει το γεγονός ότι οι περισσότεροι
οργανισμοί έχουν ήδη υλοποιήσει ή
υπερβεί τη μείωση του 5% με βάση τους
πίνακες προσωπικού τους του 2012·
υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή ξεκίνησε την
εφαρμογή της μείωσης του 5% στον
πίνακα προσωπικού του 2013, με βάση τον
υπολογισμό για το επίπεδο των θέσεων του
2012· δηλώνει ότι η Επιτροπή επέβαλε
στους οργανισμούς πρόσθετη εισφορά
προσωπικού 5%, για να δημιουργήσει
ομάδα ανακατανομής από την οποία θα
διαθέτει τις θέσεις σε οργανισμούς στους
οποίους ανατίθενται νέα καθήκοντα ή οι
οποίοι βρίσκονται σε φάση εκκίνησης·
καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει
ανάλυση SWOT σχετικά με την εντολή
και το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας των
οργανισμών, προκειμένου να λάβει
αποφασίσει μετά λόγου γνώσεως ποιοι
οργανισμοί χρειάζονται περισσότερο
προσωπικό και ποιοι όχι·
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παρεμποδίζεται η ικανότητα των
οργανισμών να ασκούν την εντολή τους·
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