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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. reamintește că punctul 27 din Acordul 

interinstituțional5 prevede reducerea 

treptată cu 5 % a personalului din toate 

instituțiile, organismele și agențiile în 

perioada 2013-2017; salută faptul că 

majoritatea agențiilor au atins sau au 

depășit deja obiectivul de reducere cu 5 % 

a personalului în comparație cu 

organigramele lor din 2012; reamintește 

faptul că Comisia a început să aplice 

reducerea cu 5 % în cadrul schemei sale de 

personal pe 2013, calculul său bazându-se 

pe numărul posturilor din 2012; regretă 

profund faptul că Comisia a operat o 

reducere suplimentară cu 5 % a 

personalului agențiilor pentru a crea un 

fond de redistribuire din care să aloce 

posturi agențiilor cu sarcini noi sau 

agențiilor nou înființate; ia act de faptul 

că, potrivit Rețelei, această reducere 

suplimentară a făcut ca îndeplinirea 

mandatelor și programelor anuale de lucru 

ale agențiilor să devină din ce în ce mai 

dificilă; solicită Comisiei să ia în 

considerare alte opțiuni pentru a pune la 

dispoziție aceste posturi care să nu aducă 

atingere capacității agențiilor de a-și 

îndeplini mandatul; 

18. reamintește că punctul 27 din Acordul 

interinstituțional5 prevede reducerea 

treptată cu 5 % a personalului din toate 

instituțiile, organismele și agențiile în 

perioada 2013-2017; ia act de faptul că 

majoritatea agențiilor au atins sau au 

depășit deja obiectivul de reducere cu 5 % 

a personalului în comparație cu 

organigramele lor din 2012; reamintește 

faptul că Comisia a început să aplice 

reducerea cu 5 % în cadrul schemei sale de 

personal pe 2013, calculul său bazându-se 

pe numărul posturilor din 2012; afirmă că 

Comisia a operat o reducere suplimentară 

cu 5 % a personalului agențiilor pentru a 

crea un fond de redistribuire din care să 

aloce posturi agențiilor cu sarcini noi sau 

agențiilor nou înființate; invită Comisia să 

realizeze o analiză SWOT a agențiilor și a 

programelor lor anuale de lucru, astfel 

încât să poată decide în cunoștință de 

cauză care agenții au nevoie de personal 

suplimentar și care nu; 

Or. en 

 


