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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

11. pastebi, kad perkėlus Koledžą iš 

Jungtinės Karalystės į Vengriją ir naujoje 

vietoje darbuotojų darbo užmokesčiui 

taikant gerokai mažesnį korekcinį 

koeficientą, padaugėjo atsistatydinimų; 

pažymi, kad pritaikyti keli padėties 

švelninimo veiksmai; tačiau pažymi, kad 

žemas pareigų lygis ir mažas korekcinis 

koeficientas neskatina užsieniečių (visų 

pirma iš Vakarų ir Šiaurės Europos) 

persikelti į Vengriją, todėl neužtikrinama 

darbuotojų geografinė pusiausvyra; 

atsižvelgdamas į tai, pažymi, kad 2016 m. 

30 % visų Koledžo darbuotojų buvo 

vengrai, o tai – neproporcingai didelis 

skaičius; susirūpinęs pažymi, kad Audito 

Rūmų ataskaitoje nurodoma, kad didelė 

darbuotojų kaita gali turėti įtakos veiklos 

tęstinumui ir agentūros gebėjimui 

įgyvendinti jos darbo programoje 

numatytas veiklas, ir pabrėžia, kad šią 

problemą reikia spręsti; taip pat pažymi, 

kad darbuotojų geografinė pusiausvyra 

daro poveikį darbuotojų išlaidoms, todėl 

buvo priimtas sprendimas perkelti 

nepanaudotas lėšas iš 1 antraštinės dalies į 

3 antraštinę dalį, kad būtų galima vykdyti 

papildomą einamąją veiklą; 

11. pastebi, kad perkėlus Koledžą iš 

Jungtinės Karalystės į Vengriją ir naujoje 

vietoje darbuotojų darbo užmokesčiui 

taikant gerokai mažesnį korekcinį 

koeficientą, padaugėjo atsistatydinimų; 

pažymi, kad pritaikyti keli padėties 

švelninimo veiksmai; tačiau pažymi, kad 

žemas pareigų lygis ir mažas korekcinis 

koeficientas neskatina užsieniečių (visų 

pirma iš Vakarų ir Šiaurės Europos) 

persikelti į Vengriją, todėl neužtikrinama 

darbuotojų geografinė pusiausvyra; 

atsižvelgdamas į tai, pažymi, kad 2016 m. 

30 % visų Koledžo darbuotojų buvo 

vengrai, o tai – neproporcingai didelis 

skaičius; susirūpinęs pažymi, kad Audito 

Rūmų ataskaitoje nurodoma, kad didelė 

darbuotojų kaita gali turėti įtakos veiklos 

tęstinumui ir agentūros gebėjimui 

įgyvendinti jos darbo programoje 

numatytas veiklas, ir pabrėžia, kad šią 

problemą reikia spręsti; taip pat pažymi, 

kad darbuotojų geografinė pusiausvyra 

daro poveikį darbuotojų išlaidoms, todėl 

buvo priimtas sprendimas perkelti 

nepanaudotas lėšas iš 1 antraštinės dalies į 

3 antraštinę dalį, kad būtų galima vykdyti 

papildomą einamąją veiklą; reiškia 

susirūpinimą dėl teisinės valstybės 

principų padėties Vengrijoje ir, 

atsižvelgiant į tai, dėl Koledžo kokybės 
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ilguoju laikotarpiu; pabrėžia, kad 

nustatant, kurioje valstybėje narėje bus 

įsteigta agentūra arba perkeliant 

agentūras, reikia atsižvelgti į efektyvumą; 

Or. en 

 

 


