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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. observă că, datorită mutării 

Colegiului din Regatul Unit în Ungaria și 

din cauza coeficientului corector 

considerabil mai mic aplicat salariilor 

personalului la noul sediu, numărul de 

demisii a crescut; ia act de faptul că au fost 

luate o serie de măsuri de atenuare a 

acestui fenomen; constată, cu toate acestea, 

că nivelul scăzut de clasificare a posturilor 

combinat cu coeficientul scăzut de corecție 

nu încurajează străinii (în special din vestul 

și nordul Europei) să se mute în Ungaria și, 

prin urmare, echilibrul geografic al 

personalului nu este asigurat; constată, în 

acest context, că, în 2016, 30 % din 

personalul Colegiului provenea din 

Ungaria, acesta fiind un număr 

disproporționat; ia act cu preocupare, din 

raportul Curții, că nivelul ridicat de rotație 

a personalului poate avea un impact asupra 

continuității activității Colegiului și asupra 

capacității acestuia de a realiza activitățile 

prevăzute în programul său de activitate și 

pune în evidență necesitatea de a aborda 

această problemă; constată, de asemenea, 

că echilibrul geografic în rândul 

personalului are un impact asupra 

costurilor cu personalul, ceea ce a condus 

la decizia de a transfera fondurile 

neutilizate de la titlul I la titlul III, 

permițând punerea în aplicare a unor 
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activități operaționale suplimentare; activități operaționale suplimentare; își 

exprimă preocuparea cu privire la situația 

statului de drept în Ungaria și, în acest 

context, în special cu privire la garantarea 

pe termen lung a calității activității 

Colegiului; subliniază necesitatea de a lua 

în considerare criteriul eficienței în 

momentul amplasării sau reamplasării 

agențiilor pe teritoriul statelor membre; 

Or. en 

 

 


