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Förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet konstaterar att 

efter byråns flytt från Storbritannien till 

Ungern och på grund av den avsevärt lägre 

korrigeringskoefficienten för personalens 

löner på den nya arbetsorten har antalet 

anställda som slutat ökat. Parlamentet 

noterar att ett antal åtgärder för att 

motverka problemet har genomförts. 

Parlamentet konstaterar dock att tjänsternas 

låga lönegradsplacering i kombination med 

den låga korrigeringskoefficienten inte 

uppmuntrar utlänningar (särskilt från västra 

och norra Europa) att flytta till Ungern, och 

att den geografiska balansen därför inte 

alltid kan garanteras. Parlamentet noterar i 

detta avseende att 30 % av alla anställda 

under 2016 var ungerska medborgare, 

vilket är ett oproportionerligt stort antal. 

Parlamentet konstaterar bekymrat utifrån 

revisionsrättens rapport att 

personalomsättningen är hög, vilket kan 

påverka verksamhetens kontinuitet och 

byråns förmåga att genomföra planerade 

åtgärder enligt arbetsprogrammet, och 

betonar att detta problem måste åtgärdas. 

Parlamentet noterar dessutom att den 

geografiska balansen bland personalen 

inverkar på personalkostnaderna, vilket 

ledde till beslutet att överföra outnyttjade 

medel från avdelning 1 till avdelning 3 för 

att möjliggöra genomförandet av 
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ytterligare operativ verksamhet. ytterligare operativ verksamhet. 

Parlamentet är bekymrat över 

rättsstatsprincipen i Ungern och i detta 

samband över byråns kvalitet på lång sikt. 

Parlamentet betonar att det är nödvändigt 

att ta hänsyn till effektiviteten när byråer 

placeras ut eller flyttas i medlemsstaterna. 

Or. en 

 

 


