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18. opozarja, da medinstitucionalni
sporazum5 v odstavku 27 poziva k
postopnemu zmanjšanju števila osebja za
5 % v vseh institucijah, organih in
agencijah, ki bi ga bilo treba izvesti med
letoma 2013 in 2017; pozdravlja dejstvo,
da je večina agencij že zmanjšala število
osebja za 5 % ali več na podlagi svojih
zadevnih kadrovskih načrtov za leto 2012;
opozarja, da je Komisija začela izvajati 5odstotno zmanjšanje števila osebja v
svojem kadrovskem načrtu za leto 2013 na
podlagi izračuna za število delovnih mest v
letu 2012; globoko obžaluje, da je
Komisija poleg zmanjšanja števila osebja
za 5 % uvedla še dodaten odvzem osebja
agencijam, da bi vzpostavila fond za
prerazporeditve, iz katerega bo dodeljevala
delovna mesta agencijam, ki imajo nove
naloge ali ki so v zagonski fazi; je
seznanjen z navedbami mreže, da bodo
agencije z dodatnim odvzemom osebja vse
težje izpolnile svoje naloge in letne delovne
programe; poziva Komisijo, naj preuči
druge možnosti za zagotovitev teh
delovnih mest, v okviru katerih ne bi
omejevala zmožnosti agencij, da izpolnijo
svoje naloge;

18. opozarja, da medinstitucionalni
sporazum5 v odstavku 27 poziva k
postopnemu zmanjšanju števila osebja za
5 % v vseh institucijah, organih in
agencijah, ki bi ga bilo treba izvesti med
letoma 2013 in 2017; je seznanjen z
dejstvom, da je večina agencij že zmanjšala
število osebja za 5 % ali več na podlagi
svojih zadevnih kadrovskih načrtov za leto
2012; opozarja, da je Komisija začela
izvajati 5-odstotno zmanjšanje števila
osebja v svojem kadrovskem načrtu za leto
2013 na podlagi izračuna za število
delovnih mest v letu 2012; izjavlja, da je
Komisija poleg zmanjšanja števila osebja
za 5 % uvedla še dodaten odvzem osebja
agencijam, da bi vzpostavila fond za
prerazporeditve, iz katerega bo dodeljevala
delovna mesta agencijam, ki imajo nove
naloge ali ki so v zagonski fazi; poziva
Komisijo, naj v zvezi z agencijami opravi
analizo prednosti, slabosti, priložnosti in
nevarnosti (tk. im. analizo SWOT) in pri
tem upošteva njihove naloge in letne
delovne programe, da bi sprejela
premišljeno odločitev o tem, katere
agencije potrebujejo več osebja in katere
ne;
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