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Pozměňovací návrh  1 

Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0098/2018 

Bart Staes 

Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti 

prosazování práva (CEPOL) 

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

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. podotýká, že v důsledku přesunu 

akademie z Velké Británie do Maďarska a 

souvisejícího výrazně nižšího opravného 

koeficientu uplatňovaného na platy 

zaměstnanců v novém působišti se zvýšil 

počet odstoupení od pracovní smlouvy; 

bere na vědomí, že bylo provedeno několik 

zmírňujících opatření; konstatuje však, že 

nízké zařazení pracovních míst 

v kombinaci s nízkým opravným 

koeficientem nemotivuje cizince (zejména 

ze západní a severní Evropy) 

k přestěhování do Maďarska, v důsledku 

čehož není zajištěna zeměpisná rovnováha; 

v této souvislosti podotýká, že v roce 2016 

tvořili 30 % zaměstnanců akademie 

Maďaři, což je nepoměrné číslo; se 

znepokojením bere na vědomí informaci 

uvedenou ve zprávě Účetního dvora, že 

vysoká fluktuace zaměstnanců může mít 

dopad na kontinuitu činnosti akademie a 

její schopnost provádět činnost 

předpokládanou v pracovním programu, a 

upozorňuje, že je potřeba tento problém 

řešit; dále bere na vědomí, že zeměpisná 

rovnováha mezi zaměstnanci má dopad na 

náklady na zaměstnance, což vedlo k 

rozhodnutí o převedení nevyužitých 

prostředků z hlavy 1 do hlavy 3, které 

umožní zahájení další operační činnosti; 

11. podotýká, že v důsledku přesunu 

akademie z Velké Británie do Maďarska a 

souvisejícího výrazně nižšího opravného 

koeficientu uplatňovaného na platy 

zaměstnanců v novém působišti se zvýšil 

počet odstoupení od pracovní smlouvy; 

bere na vědomí, že bylo provedeno několik 

zmírňujících opatření; konstatuje však, že 

nízké zařazení pracovních míst 

v kombinaci s nízkým opravným 

koeficientem nemotivuje cizince (zejména 

ze západní a severní Evropy) 

k přestěhování do Maďarska, v důsledku 

čehož není zajištěna zeměpisná rovnováha; 

v této souvislosti podotýká, že v roce 2016 

tvořili 30 % zaměstnanců akademie 

Maďaři, což je nepoměrné číslo; se 

znepokojením bere na vědomí informaci 

uvedenou ve zprávě Účetního dvora, že 

vysoká fluktuace zaměstnanců může mít 

dopad na kontinuitu činnosti akademie a 

její schopnost provádět činnost 

předpokládanou v pracovním programu, a 

upozorňuje, že je potřeba tento problém 

řešit; dále bere na vědomí, že zeměpisná 

rovnováha mezi zaměstnanci má dopad na 

náklady na zaměstnance, což vedlo k 

rozhodnutí o převedení nevyužitých 

prostředků z hlavy 1 do hlavy 3, které 

umožní zahájení další operační činnosti; 

vyjadřuje své znepokojení, pokud jde o 
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dodržování zásad právního státu v 

Maďarsku a v této souvislosti i o kvalitu 

akademie v dlouhodobém horizontu; 

zdůrazňuje, že je nutné, aby se při 

umisťování či stěhování agentur do 

členských států přihlíželo k efektivitě; 

Or. en 

 

 


