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Pozmeňujúci návrh 2
Dennis de Jong, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan
v mene skupiny GUE/NGL
Správa
A8-0080/2016
Derek Vaughan
Absolutórium za rok 2014: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ
COM(2015)0377 – C8-0266/2015 – 2015/2205(DEC)
Návrh uznesenia
Odsek 18
Návrh uznesenia

Pozmeňujúci návrh

18. pripomína, že v bode 27
medziinštitucionálnej dohody5 sa požaduje,
aby sa v období 2013 až 2017 postupne
znížil počet zamestnancov vo všetkých
inštitúciách, orgánoch a agentúrach o 5 %;
víta skutočnosť, že väčšina agentúr toto
zníženie o 5 % v porovnaní so svojím
plánom pracovných miest na rok 2012 už
dosiahla, alebo ho dokonca prekročila;
pripomína, že Komisia začala uplatňovať
toto 5 % zníženie vo svojom pláne
pracovných miest na rok 2013, pričom za
základ svojho výpočtu použila počet miest
v roku 2012; vyjadruje hlboké
poľutovanie nad tým, že Komisia uplatnila
dodatočné zníženie počtu zamestnancov o
5 % v agentúrach s cieľom vytvoriť fond
pracovných miest určených na presun, z
ktorého by pridelila pracovné miesta
agentúram, ktorým boli zverené nové
úlohy alebo ktoré sa nachádzajú v
počiatočnej fáze svojho fungovania; na
základe informácií siete uznáva, že z
dôvodu dodatočného zníženia počtu
zamestnancov je plnenie mandátov
agentúr a ročných pracovných programov
stále ťažšie; vyzýva Komisiu, aby
preskúmala ďalšie možnosti na
sprístupnenie týchto pracovných miest,
aby sa tak nebránilo schopnosti agentúr
plniť svoj mandát;

18. pripomína, že v bode 27
medziinštitucionálnej dohody5 sa požaduje,
aby sa v období 2013 až 2017 postupne
znížil počet zamestnancov vo všetkých
inštitúciách, orgánoch a agentúrach o 5 %;
konštatuje, že väčšina agentúr toto
zníženie o 5 % v porovnaní so svojím
plánom pracovných miest na rok 2012 už
dosiahla, alebo ho dokonca prekročila;
pripomína, že Komisia začala uplatňovať
toto 5 % zníženie vo svojom pláne
pracovných miest na rok 2013, pričom za
základ svojho výpočtu použila počet miest
v roku 2012; konštatuje, že Komisia
uplatnila dodatočné zníženie počtu
zamestnancov o 5 % v agentúrach s cieľom
vytvoriť fond pracovných miest určených
na presun, z ktorého by pridelila pracovné
miesta agentúram, ktorým boli zverené
nové úlohy alebo sa nachádzajú v
počiatočnej fáze svojho fungovania; vyzýva
Komisiu, aby vykonala SWOT analýzu
mandátov a ročných pracovných
programov agentúr s cieľom dospieť k
neformálnemu rozhodnutiu o tom, ktoré
agentúry potrebujú viac zamestnancov a
ktoré nie;
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