
 

AM\1150714ET.docx  PE618.436v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

11.4.2018 A8-0098/1 

Muudatusettepanek  1 

Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0098/2018 

Bart Staes 

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse 

Amet (CEPOL) 

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

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 11 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

11. tõdeb, et kolledži 

ümberpaigutamisega Ühendkuningriigist 

Ungarisse ning seetõttu, et uues asukohas 

on töötajate palkade suhtes kohaldatav 

paranduskoefitsient oluliselt väiksem, 

suurenes töölt lahkunud isikute arv; 

märgib, et rakendatud on mitmeid 

leevendusmeetmeid; märgib siiski, et 

madala palgaastmega ametikohad koos 

väikese paranduskoefitsiendiga ei julgusta 

välismaalasi (eelkõige Lääne- ja Põhja-

Euroopast) Ungarisse kolima ning et 

seetõttu ei ole tagatud töötajate 

geograafiline tasakaal; täheldab sellega 

seoses, et 2016. aastal oli 30 % kolledži 

töötajatest ungarlased ning et niisugune 

number on ebaproportsionaalne; võtab 

kontrollikoja aruande põhjal murega 

teadmiseks, et tööjõu suur voolavus võib 

avaldada mõju kolledži talitluspidevusele 

ja võimele oma tööprogrammis ette nähtud 

tegevusi ellu viia, ning osutab tõsiasjale, et 

selle probleemiga tuleb tegeleda; märgib 

lisaks, et töötajate geograafiline tasakaal 

avaldab mõju personalikuludele, mille 

tulemusel otsustati kanda kasutamata 

vahendid 1. jaotisest 3. jaotisesse, mis 

võimaldab täiendava põhitegevuse 

elluviimist; 

11. tõdeb, et kolledži 

ümberpaigutamisega Ühendkuningriigist 

Ungarisse ning seetõttu, et uues asukohas 

on töötajate palkade suhtes kohaldatav 

paranduskoefitsient oluliselt väiksem, 

suurenes töölt lahkunud isikute arv; 

märgib, et rakendatud on mitmeid 

leevendusmeetmeid; märgib siiski, et 

madala palgaastmega ametikohad koos 

väikese paranduskoefitsiendiga ei julgusta 

välismaalasi (eelkõige Lääne- ja Põhja-

Euroopast) Ungarisse kolima ning et 

seetõttu ei ole tagatud töötajate 

geograafiline tasakaal; täheldab sellega 

seoses, et 2016. aastal oli 30 % kolledži 

töötajatest ungarlased ning et niisugune 

number on ebaproportsionaalne; võtab 

kontrollikoja aruande põhjal murega 

teadmiseks, et tööjõu suur voolavus võib 

avaldada mõju kolledži talitluspidevusele 

ja võimele oma tööprogrammis ette nähtud 

tegevusi ellu viia, ning osutab tõsiasjale, et 

selle probleemiga tuleb tegeleda; märgib 

lisaks, et töötajate geograafiline tasakaal 

avaldab mõju personalikuludele, mille 

tulemusel otsustati kanda kasutamata 

vahendid 1. jaotisest 3. jaotisesse, mis 

võimaldab täiendava põhitegevuse 

elluviimist; väljendab muret Ungari 

õigusriikluse ja sellega seoses kolledži 

kvaliteedi pärast pikas perspektiivis; 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

rõhutab, et ametite liikmesriikidesse 

paigutamisel või ümberpaigutamisel tuleb 

arvesse võtta tõhusust; 

Or. en 

 

 


