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Предложение за резолюция
Параграф 8

Предложение за резолюция Изменение

8. призовава Комисията да проведе 
проучване за осъществимост, за да 
прецени дали е възможно ако не пълно 
сливане, то поне установяване на 
споделени полезни взаимодействия с 
Eurofound; призовава Комисията да 
оцени и двата сценария, а именно 
преместването на Центъра в централния 
офис на Eurofound в Лахлинстаун, 
Ирландия, и преместването на 
централния офис на Eurofound в 
централния офис на Центъра в Солун; 
отбелязва, че това би означавало 
споделяне на корпоративни и 
спомагателни услуги и съвместно 
управление на помещенията, както и 
споделени информационни и 
комуникационни технологии, 
телекомуникации и инфраструктури, 
базирани на интернет, като по този 
начин се спестят значителни разходи, 
които биха могли да се използват за 
допълнително финансиране на двете 
агенции;

8. призовава Комисията да проведе 
проучване за осъществимост, за да 
прецени дали е възможно ако не пълно 
сливане, то поне установяване на 
споделени полезни взаимодействия с 
Eurofound; призовава Комисията да 
оцени и двата сценария, а именно 
преместването на Центъра в централния 
офис на Eurofound в Лахлинстаун, 
Ирландия, и преместването на 
централния офис на Eurofound в 
централния офис на Центъра в Солун; 
отбелязва, че това би означавало 
споделяне на корпоративни и 
спомагателни услуги и съвместно 
управление на помещенията, както и 
споделени информационни и 
комуникационни технологии, 
телекомуникации и инфраструктури, 
базирани на интернет, като по този 
начин се спестят значителни разходи, 
които биха могли да се използват за 
допълнително финансиране на двете 
агенции; потвърждава, че 
ефективната, ефикасна и 
безпогрешна работа на агенциите е 
тясно свързана с подходящо равнище 
на финансиране, необходимо за 
обезпечаване на техните оперативни 
и административни дейности; ето 
защо призовава държавите членки да 
съобразят дейностите, които 
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агенциите трябва да извършват, с 
предоставените им средства;
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