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Rezolūcijas priekšlikums 

18. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

18. atgādina, ka Iestāžu nolīguma 

27. punktā ir prasīts laikā no 2013. līdz 

2017. gadam pakāpeniski samazināt 

darbinieku skaitu par 5 % visās iestādēs, 

struktūrās un aģentūrās; atzinīgi vērtē to, 

ka lielākā daļa aģentūru jau ir sasniegušas 

vai pārsniegušas 5 % samazinājumu, 

pamatojoties uz to attiecīgajiem 2012. gada 

štatu sarakstiem; atgādina, ka Komisija ir 

sākusi īstenot 5 % samazinājumu tās 

2013. gada štatu sarakstā, pamatojoties uz 

aprēķinu par to, cik štata vietu bija 

2012. gadā; pauž dziļu nožēlu par to, ka 

Komisija ir piemērojusi 5 % darbinieku 

papildu nodevu aģentūrām, lai izveidotu 

pārdales fondu, no kā varētu piešķirt štata 

vietas aģentūrām, kurām tiek uzticēti jauni 

uzdevumi vai kuras ir darbības 

sākumposmā; pēc iepazīšanās ar Tīkla 

sniegto informāciju konstatē, ka šīs 

papildu nodevas dēļ aģentūru mandāta un 

gada darba programmu izpilde kļūst 

arvien grūtāka; aicina Komisiju izpētīt 

citas iespējas, kā šīs štata vietas padarīt 

pieejamas, lai neapgrūtinātu aģentūru 

spējas izpildīt savu mandātu; 

18. atgādina, ka Iestāžu nolīguma5 

27. punktā ir prasīts laikā no 2013. līdz 

2017. gadam pakāpeniski samazināt 

darbinieku skaitu par 5 % visās iestādēs, 

struktūrās un aģentūrās; pieņem zināšanai, 

ka lielākā daļa aģentūru jau ir sasniegušas 

vai pārsniegušas 5 % samazinājumu, 

pamatojoties uz to attiecīgajiem 2012. gada 

štatu sarakstiem; atgādina, ka Komisija ir 

sākusi īstenot 5 % samazinājumu tās 

2013. gada štatu sarakstā, pamatojoties uz 

aprēķinu par to, cik štata vietu bija 

2012. gadā; norāda, ka Komisija ir 

piemērojusi 5 % darbinieku papildu 

nodevu aģentūrām, lai izveidotu pārdales 

fondu, no kā varētu piešķirt štata vietas 

aģentūrām, kurām tiek uzticēti jauni 

uzdevumi vai kuras ir darbības 

sākumposmā; aicina Komisiju veikt 

SWOT analīzi par aģentūru mandātiem un 

gada darba programmām, lai varētu 

pieņemt pamatotu lēmumu par to, kurām 

Aģentūrām ir nepieciešams palielināt 

darbinieku skaitu un kurām nē. 
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