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Rezolūcijas priekšlikums 

11. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

11. konstatē, ka saistībā ar pārcelšanos 

no Apvienotās Karalistes uz Ungāriju un 

būtiski zemāka korekcijas koeficienta 

piemērošanu darbinieku algām jaunajā 

vietā, ir palielinājies atlūgumu skaits; ņem 

vērā to, ka ir īstenota virkne seku 

mazināšanas pasākumu; tomēr ņem vērā, 

ka zemas pakāpes amata vietas un zemais 

korekcijas koeficients nemudina 

ārvalstniekus (it sevišķi no Rietumeiropas 

un Ziemeļeiropas) pārcelties uz Ungāriju 

un tā rezultātā netiek nodrošināts 

darbinieku ģeogrāfiskais līdzsvars; šajā 

sakarībā konstatē, ka 2016. gadā 30 % 

Akadēmijas darbinieku bija ungāri un šāds 

darbinieku īpatsvars ir neproporcionāls; 

pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas 

ziņojumu ar bažām ņem vērā, ka lielā 

darbinieku mainība var ietekmēt darbības 

nepārtrauktību un Akadēmijas spēju īstenot 

darba programmā paredzētās darbības, un 

norāda, ka šī problēma ir jāatrisina; turklāt 

ņem vērā, ka darbinieku ģeogrāfiskais 

līdzsvars ietekmē personāla izmaksas un 

tādēļ tika pieņemts lēmums pārvietot 

neizlietotos līdzekļus no 1. sadaļas uz 

3. sadaļu, radot iespēju īstenot papildu 

operatīvās darbības; 

11. konstatē, ka saistībā ar pārcelšanos 

no Apvienotās Karalistes uz Ungāriju un 

būtiski zemāka korekcijas koeficienta 

piemērošanu darbinieku algām jaunajā 

vietā, ir palielinājies atlūgumu skaits; ņem 

vērā to, ka ir īstenota virkne seku 

mazināšanas pasākumu; tomēr ņem vērā, 

ka zemas pakāpes amata vietas un zemais 

korekcijas koeficients nemudina 

ārvalstniekus (it sevišķi no Rietumeiropas 

un Ziemeļeiropas) pārcelties uz Ungāriju 

un tā rezultātā netiek nodrošināts 

darbinieku ģeogrāfiskais līdzsvars; šajā 

sakarībā konstatē, ka 2016. gadā 30 % 

Akadēmijas darbinieku bija ungāri un šāds 

darbinieku īpatsvars ir neproporcionāls; 

pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas 

ziņojumu ar bažām ņem vērā, ka lielā 

darbinieku mainība var ietekmēt darbības 

nepārtrauktību un Akadēmijas spēju īstenot 

darba programmā paredzētās darbības, un 

norāda, ka šī problēma ir jāatrisina; turklāt 

ņem vērā, ka darbinieku ģeogrāfiskais 

līdzsvars ietekmē personāla izmaksas un 

tādēļ tika pieņemts lēmums pārvietot 

neizlietotos līdzekļus no 1. sadaļas uz 

3. sadaļu, radot iespēju īstenot papildu 

operatīvās darbības; pauž bažas par 

tiesiskumu Ungārijā un tādējādi 

Akadēmijas darbības ilgtermiņa kvalitāti; 

uzsver, ka, izvietojot vai pārvietojot 
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dalībvalstīs aģentūras, ir jāņem vērā 

lietderīgums; 

Or. en 

 

 


