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Punkt 11 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

11. bemærker, at antallet af fratrædelser 

er steget som følge af akademiets flytning 

fra Det Forenede Kongerige til Ungarn på 

grund af den væsentligt lavere 

justeringskoefficient for 

personalelønninger; noterer sig, at der er 

blevet gennemført en række afbødende 

foranstaltninger; noterer sig imidlertid, at 

den lave indplacering af stillingerne i 

lønklasserne kombineret med en lav 

justeringskoefficient ikke tilskynder 

udlændinge (især fra Vest- og Nordeuropa) 

til at flytte til Ungarn, og at den 

geografiske balance blandt personalet som 

følge heraf ikke er sikret; bemærker i 

denne forbindelse, at 30 % af alle 

akademiets medarbejdere i 2016 var 

ungarere, hvilket er et uforholdsmæssigt 

stort antal; noterer sig med bekymring på 

baggrund af Revisionsrettens beretning, at 

den høje personaleomsætning kan indvirke 

på forretningskontinuiteten og akademiets 

evne til at gennemføre aktiviteterne i sit 

arbejdsprogram, og påpeger, at dette 

problem skal løses; bemærker endvidere, at 

den geografiske balance blandt personalet 

har en indvirkning på 

personaleomkostningerne, hvilket førte til 

beslutningen om at overføre uudnyttede 

midler fra afsnit 1 til afsnit 3 for at 

muliggøre gennemførelsen af yderligere 

11. bemærker, at antallet af fratrædelser 

er steget som følge af akademiets flytning 

fra Det Forenede Kongerige til Ungarn på 

grund af den væsentligt lavere 

justeringskoefficient for 

personalelønninger; noterer sig, at der er 

blevet gennemført en række afbødende 

foranstaltninger; noterer sig imidlertid, at 

den lave indplacering af stillingerne i 

lønklasserne kombineret med en lav 

justeringskoefficient ikke tilskynder 

udlændinge (især fra Vest- og Nordeuropa) 

til at flytte til Ungarn, og at den 

geografiske balance blandt personalet som 

følge heraf ikke er sikret; bemærker i 

denne forbindelse, at 30 % af alle 

akademiets medarbejdere i 2016 var 

ungarere, hvilket er et uforholdsmæssigt 

stort antal; noterer sig med bekymring på 

baggrund af Revisionsrettens beretning, at 

den høje personaleomsætning kan indvirke 

på forretningskontinuiteten og akademiets 

evne til at gennemføre aktiviteterne i sit 

arbejdsprogram, og påpeger, at dette 

problem skal løses; bemærker endvidere, at 

den geografiske balance blandt personalet 

har en indvirkning på 

personaleomkostningerne, hvilket førte til 

beslutningen om at overføre uudnyttede 

midler fra afsnit 1 til afsnit 3 for at 

muliggøre gennemførelsen af yderligere 
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operationelle aktiviteter; operationelle aktiviteter; udtrykker sin 

bekymring over retsstatsprincippet i 

Ungarn og i den forbindelse over 

kvaliteten af kollegiet på lang sigt;  

understreger, at det er nødvendigt at tage 

hensyn til effektiviteten i forbindelse med 

placeringen eller flytningen af agenturer i 

medlemsstaterne; 

Or. en 

 

 


