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v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0098/2018 

Bart Staes 

Razrešnica 2016: Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, 

odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) 

COM(2017)0365 – C8-0274/2017 – 2017/2163(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. ugotavlja, da se je po selitvi 

akademije iz Združenega kraljestva na 

Madžarsko in  zaradi bistveno nižjega 

količnika za prilagoditev plač število 

odpovedi povečalo; ugotavlja, da je bilo 

sprejetih več olajševalnih ukrepov; vseeno 

pa meni, da nižja kategorizacija delovnih 

mest skupaj z nižjim koeficientom za 

prilagoditev plače odvrača tujce (zlasti iz 

zahodne in severne Evrope) od selitve na 

Madžarsko, zato pri zaposlovanju ni 

zagotovljena enakomerna geografska 

zastopanost; v zvezi s tem opaža, da je bilo 

v letu 2016 30 % vseh zaposlenih 

akademije Madžarov, kar je nesorazmerno 

veliko; na osnovi poročila Računskega 

sodišča z zaskrbljenostjo ugotavlja, da bi 

lahko pogosto menjavanje uslužbencev 

ogrozilo neprekinjeno poslovanje in 

sposobnost akademije za izvajanje 

dejavnosti, predvidenih v njenem 

delovnem programu, in opozarja, da je 

treba ta problem obravnavati; prav tako je 

seznanjen, da geografska uravnoteženost 

osebja vpliva na stroške za zaposlene, kar 

je bil razlog za prerazporeditev 

neporabljenih sredstev iz naslova 1 v 

naslov 3, da je bilo mogoče izvesti dodatne 

operativne dejavnosti; 

11. ugotavlja, da se je po selitvi 

akademije iz Združenega kraljestva na 

Madžarsko in  zaradi bistveno nižjega 

količnika za prilagoditev plač število 

odpovedi povečalo; ugotavlja, da je bilo 

sprejetih več olajševalnih ukrepov; vseeno 

pa meni, da nižja kategorizacija delovnih 

mest skupaj z nižjim koeficientom za 

prilagoditev plače odvrača tujce (zlasti iz 

zahodne in severne Evrope) od selitve na 

Madžarsko, zato pri zaposlovanju ni 

zagotovljena enakomerna geografska 

zastopanost; v zvezi s tem opaža, da je bilo 

v letu 2016 30 % vseh zaposlenih 

akademije Madžarov, kar je nesorazmerno 

veliko; na osnovi poročila Računskega 

sodišča z zaskrbljenostjo ugotavlja, da bi 

lahko pogosto menjavanje uslužbencev 

ogrozilo neprekinjeno poslovanje in 

sposobnost akademije za izvajanje 

dejavnosti, predvidenih v njenem 

delovnem programu, in opozarja, da je 

treba ta problem obravnavati; prav tako je 

seznanjen, da geografska uravnoteženost 

osebja vpliva na stroške za zaposlene, kar 

je bil razlog za prerazporeditev 

neporabljenih sredstev iz naslova 1 v 

naslov 3, da je bilo mogoče izvesti dodatne 

operativne dejavnosti; izraža pomisleke 

glede pravne države na Madžarskem in v 

zvezi s tem glede kakovosti akademije na 
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dolgi rok; poudarja, da je treba pri izbiri 

lokacije ali selitvi agencij v državah 

članicah upoštevati učinkovitost; 

Or. en 

 

 


