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Implementation of the 2014 staff reform package at the Commission - Big savings but 
not without consequences for staff 

Summary

The European Union employs around 60 000 staff, under different types of contracts – 
permanent and short-term – in the EU and third countries. Their terms of employment are set 
in the Staff Regulations of Officials and the Conditions of Employment of Other Servants of 
the European Union (the "SR"). Around half of EU staff are employed by the Commission, 
which is responsible for proposing reforms to the SR. Commission staff’s pay cost €3.2 
billion a year, or around 2 % of the total EU budget.

In the context of the budgetary negotiations for the 2014-2020 multiannual financial 
framework (MFF), the EU adopted a package of measures to reduce expenditure on staff and 
improve human resources (HR) management. The 2014 staff reforms package included a 5 % 
reduction in staff posts, temporary salary and pension freezes and a revision of the SR.

The Court’s conclusions 

The Court concluded: 

 The cost-cutting measures have produced significant savings for the EU budget. In all, 
savings under the 2014–2020 MFF are likely to reach €4.2 billion, more than what was 
originally agreed. The Commission also expects the long-term savings resulting from 
changes in the retirement age, career structure and pensions to result in a reduction in EU 
administrative expenditure of €19.2 billion over the period 2014 to 2064.

 However, the impact of the 2014 reforms package on HR management has been mixed. 
Changes in the career structure have helped to better align pay and responsibility levels 
and corrected side effects of the 2004 SR reform. Raising the retirement age and reducing 
recruitment is contributing to an ageing workforce. The Commission is placing greater 
reliance on contract staff to cope with increased workloads and fewer recruitment 
opportunities, although the impact on the Commission’s departments varies considerably. 
Finally, less favourable conditions of employment have reduced the attractiveness of 
working for the EU at a time when it is struggling to attract sufficient staff from a number 
of Member States.

 In addition, the Commission carried out little assessment of the likely HR management 
consequences of the cost-saving and non-financial measures in the reforms package. Its 
monitoring arrangements did not enable it to identify negative consequences fully or at the 
appropriate time.

 Overall, the 2014 staff reforms package has been successful in achieving the desired cost 
savings as well as some improvements in HR management. However, some of the 
negative consequences for DGs and staff might have been avoided or mitigated earlier if 
the reforms had been better prepared and monitored. 
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Based on these conclusions, the Commission will need to update its workload management, 
HR monitoring and reporting arrangements, and carry out a prior assessment of any potential 
new package of staff reform measures. 

The Commission’s position

 The Commission agrees with the Court’s recommendations and did implement internal 
strategies to mitigate some effects of the reform.

 However, as the Commission was not in control of the timing of the decision-making 
process during the negotiations, it was not possible to formally analyse the potential 
impact of all the measures.

The Court’s recommendations

1. Develop a workforce management plan (target implementation date: by end 2021) 

The Commission should establish a workforce management plan with a particular emphasis 
on: 

1.1 Identifying which tasks are carried out by which categories of staff, so that it can better 
align its HR policies and practices with its institutional needs and identify which roles 
contribute most to its objectives; 

1.2 Drawing up an action plan to attract, develop and retain people from a broad range of 
professional experience and nationalities.

2. Enhance the framework for monitoring and reporting on HR issues (target implementation 
date: by end 2021)

The Commission should improve its monitoring and reporting of HR issues at corporate level. 
It should use the available data and indicators to identify workforce risks that could endanger 
its objectives.

3. Assess needs and potential impacts before any further revision of the Staff Regulation 
(target implementation date: before any further revision of the Staff Regulations)

The Commission should better identify issues to be addressed, and determine the objectives 
and potential financial and non-financial impacts of the proposal and accompanying 
measures.

Doporučení zpravodajky

Evropský parlament, 

 vítá zvláštní zprávu Účetního dvora a její zjištění a připravenost Komise uskutečnit 
formulovaná doporučení; oceňuje závěry této zvláštní zprávy obzvláště teď v době 
rozpočtových jednání o VFR 2021–2027 a před zahájením jednání o další revizi 
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služebního řádu; plně podporuje doporučení Účetního dvora a žádá Komisi, aby je 
bezodkladně provedla ještě předtím, než bude zvažovat jakoukoli další reformu 
služebního řádu;

 vyjadřuje politování nad tím, že se zpráva výlučně omezila na Evropskou komisi a 
nebyly do ní zahrnuty všechny orgány EU; chápe, že existují finanční i personální limity, 
avšak domnívá se, že Účetní dvůr měl přinejmenším získat data týkající se ostatních 
orgánů a zahrnout je do výpočtů, aby se tak získal komplexní přehled o skutečném 
dopadu reformního balíčku z roku 2014; mimoto zdůrazňuje, že pětiprocentní snížení 
stavu vyžaduje obecně větší úsilí v menších institucích, neboť musí být zachovány 
některé klíčové funkce z hlediska kontinuity provozu, pracovní kapacity atd.. 

 připomíná, že reformní balíček z roku 2014 byl reakcí na finanční a hospodářskou krizi, 
která vytvořila tlak na veřejné prostředky členských států a přinutila je přijmout opatření 
ke snížení výdajů jejich veřejné správy, a že tuto situaci orgány a instituce EU nemohly 
ignorovat;  uvádí nicméně, že tyto okolnosti neodpovídají dnešní situaci a že by další 
revize služebního řádu za účelem dalšího snižování prostředků byla za všech okolností 
nebezpečnou cestou;

 všímá si toho, že Účetní dvůr ve své zprávě zdůraznil, že úsporná opatření vedla k 
výrazným úsporám v rámci rozpočtu EU, konkrétně  v rámci VFR na období 2014–2020 
činily  4,2 miliardy EUR a byla tak překročena původně dohodnutá výše; bere rovněž na 
vědomí, že významná část dlouhodobých úspor správních výdajů bude pocházet z 
nižších výdajů na důchody; vyjadřuje nicméně politování nad tím, že Účetní dvůr 
neprovedl odhad úspor plynoucích z úsporných opatření ve formě procentního podílu 
VFR, což by přineslo objektivnější obrázek celkového dopadu reformy; bylo by rovněž 
žádoucí, aby byly vyčísleny úspory plynoucí z reformy služebního řádu z roku 2004;

 vyjadřuje politování nad tím, že v odhadech úspor Účetní dvůr nezohlednil klíčové 
faktory, jako jsou výdaje spojené s externím zajišťováním některých služeb v důsledku 
úspor, výdaje spojené s vnitřními strategiemi k omezení některých dopadů reformy 
prováděnými Komisí, výdaje spojené s dlouhodobě nepřítomnými pracovníky atd.;  
zdůrazňuje, že pokud by Účetní dvůr tyto prvky zohlednil, byly by odhadované úspory 
daleko nižší;

 konstatuje, že název zvláštní zprávy bagatelizuje převážně negativní dopady reformního 
balíčku z roku 2014, které museli nést zaměstnanci, jak jednoznačně ilustruje příloha I 
zvláštní zprávy, a to v kontrastu s doslovným odkazem na „značné úspory“, jichž bylo 
dosaženo;

 vyjadřuje hluboký nesouhlas s tím, že reformní balíček z roku 2014 upřednostnil 
hospodářské přínosy před lidským rozměrem, neboť se zaměřil na kritická úsporná 
opatření, konkrétně se jednalo o snížení rozpočtu na platy a na důchody, 5% snížení 
počtu zaměstnanců a revizi služebního řádu, avšak reforma nezahrnovala ani základní 
hodnocení nejpravděpodobnějšího dopadu na řízení lidských zdrojů; v této souvislosti 
dále konstatuje, že reformní balíček z roku 2014 byl realizován, aniž by proběhly řádné 
přípravy a bylo provedeno předběžné nebo následné hodnocení dopadu na pracovníky; 
dále zdůrazňuje, že mnohým negativním dopadům na pracovníky bylo možné předejít 
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nebo je zmírnit již v ranějším stádiu, pokud by tyto reformy byly řádně monitorovány;

 vyjadřuje silné politování nad tím, že reformní balíček služebního řádu z roku 2014 měl 
velmi negativní dopad na řadu zásadních aspektů lidských zdrojů v orgánech a 
institucích EU, konkrétně na platy a důchody, funkční zařazení a pracovní úkoly, 
kariérní vyhlídky, rovnováhu pracovního a osobního života, dobré podmínky na 
pracovišti, snížení spokojenosti zaměstnanců, nárůst nemocenské (v poslední dekádě se 
více než zdvojnásobila), stárnutí pracovní síly, zvýšenou pracovní zátěž, kterou velká 
část zaměstnanců považuje za neúnosnou, snížení atraktivnosti podmínek zaměstnání 
atd. 

 vyjadřuje velké znepokojení nad tím, že v důsledku revize z roku 2014 se zvýšil podíl 
smluvních zaměstnanců v rámci celé Komise o téměř 25 % a v důsledku této situace se 
dále oslabila stabilita zaměstnaneckých podmínek v orgánech a institucích EU a k 
vytvoření kategorie paralelních „nízkonákladových“ zaměstnanců EU; to znamená, že 
zároveň existuje velmi nerovné postavení pracovníků při výkonu často velmi podobných 
úkolů, a to se všemi důsledky, které tato situace s sebou nese; mimoto má zvýšení počtu 
smluvních zaměstnanců závažné dopady také na správu znalostí, kontinuitu provozu a na 
zajištění nestrannosti veřejné služby EU;

 vyjadřuje také znepokojení nad tím, že zhoršující se pracovní podmínky měly rovněž 
dopad na atraktivitu práce pro orgány a instituce EU jakožto zaměstnavatele, což 
poškozuje cíl, kterým je mít veřejnou službu EU, která se vyznačuje „kulturní a 
jazykovou rozmanitostí a atraktivními podmínkami pro přijímání zaměstnanců“; 
připomíná, že v praxi je čím dál obtížnější přijmout zaměstnance z některých zemí, což 
vede v prohlubování nerovnovážného demografického zastoupení mezi pracovníky 
orgánů a institucí, jak jednoznačně ilustruje skutečnost, že 60 % nových úředníků 
pochází z tzv. evropských kruhů;

 v návaznosti na doporučení Účetního dvora žádá Komisi a ostatní orgány a instituce EU, 
aby zlepšily způsob, jakým řídí svou pracovní zátěž, a vytvořily komplexní plán 
pracovních sil, který by se zabýval výše uvedenými klíčovými pracovními podmínkami; 

 naléhavě žádá Komisi a ostatní orgány a instituce  EU, aby se více zaměřily na kvalitu v 
oblasti řízení lidských zdrojů, a to na základě rámce pro monitorování otázek týkajících 
se lidských zdrojů a podávání zpráv o nich na korporátní úrovni, což by orgánům a 
institucím EU umožnilo, aby tyto problémy včas odhalily a průběžně je řešily;

 je pevně přesvědčen, že je velmi důležité realizovat komunikační strategii zaměřenou na 
Radu, členské státy a evropské občany, která by reagovala na nespravedlivou a obecně 
rozšířenou kritiku, jejímž terčem jsou již po léta úředníci EU;

 žádá Komisi, aby systematicky posuzovala potřeby a případné finanční i nefinanční 
dopady daného návrhu a doprovodných opatření před jakoukoli další revizí služebního 
řádu a aby tímto posouzením podmínila schválení revize, a to bez ohledu na dobu, kdy 
budou v rámci rozhodovacího procesu daná opatření zavedena;

 především varuje Radu před závažnými následky, které by mohly mít jakékoli další škrty  
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v prostředcích nebo lidských zdrojích určených pro správu orgánů a institucí EU na 
budoucnost evropské veřejné služby a provádění unijních politik; důrazně upozorňuje na 
to, že evropskou správu není možné dále oslabovat, a připomíná, že EU potřebuje silnou 
veřejnou službu, aby mohla plnit své hlavní úkoly a řešit nové výzvy, které stojí před EU 
a evropskou společností; zachování, ochrana, posilování, zlepšování a optimalizace 
lidských zdrojů orgánů a institucí EU má zásadní význam pro řádné fungování EU; je 
jednoznačně přesvědčen o tom, že by jakákoli reforma nebo revize služebního řádu měla 
proběhnout mimo rámec jednání o VFR;

 připomíná, že věta „ dělat více s méně penězi“ je v této souvislosti nebezpečnou a 
klamnou představou, kterou by se personální řízení orgánů a institucí EU již nikdy 
nemělo řídit. 


