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Poprawka

11.
zauważa, że po przeniesieniu
Kolegium ze Zjednoczonego Królestwa na
Węgry wzrosła liczba rezygnacji
pracowników z powodu znacznie niższego
współczynnika korygującego stosowanego
do wynagrodzeń pracowników w nowej
siedzibie; zauważa, że wdrożono szereg
działań zaradczych; zauważa jednak, że
niskie zaszeregowanie w połączeniu z
niskim współczynnikiem korygującym nie
zachęca obcokrajowców (zwłaszcza z
Europy Zachodniej i Północnej) do
przeprowadzki na Węgry, a w rezultacie
wśród personelu brak jest równowagi
geograficznej; zauważa w związku z tym,
że w 2016 r. 30 % wszystkich
pracowników Kolegium stanowili Węgrzy,
co stanowi nieproporcjonalnie duży
odsetek; na podstawie sprawozdania
Trybunału zauważa z niepokojem, że duża
rotacja personelu może mieć wpływ na
ciągłość działania i zdolność Kolegium do
wdrażania działań przewidzianych w
programie prac, i wskazuje na konieczność
rozwiązania tego problemu; ponadto
zauważa, że równowaga geograficzna
wśród personelu ma wpływ na jego koszty,
co doprowadziło do podjęcia decyzji o
przeniesieniu niewykorzystanych środków
z tytułu 1 do tytułu 3, umożliwiając
wdrożenie dodatkowych działań
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operacyjnych;

operacyjnych; wyraża wątpliwości
dotyczące praworządności na Węgrzech i
– w związku z tym – jakości działań
Kolegium w dłuższej perspektywie;
podkreśla konieczność wzięcia pod uwagę
efektywności podczas wyboru lub
przenoszenia siedziby agencji w
państwach członkowskich;
Or. en
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