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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.

Οι συστάσεις της εισηγήτριας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

 επικροτεί την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα πορίσματά του και την 
προθυμία της Επιτροπής να εφαρμόσει τις συστάσεις του· εκτιμά ιδιαίτερα τα 
συμπεράσματα της ειδικής έκθεσης σε μια περίοδο δημοσιονομικών διαπραγματεύσεων 
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για το ΠΔΠ 2021-2027, καθώς και τις παραμονές των διαπραγματεύσεων για μια 
περαιτέρω αναθεώρηση του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης· υποστηρίζει 
πλήρως τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και καλεί την Επιτροπή να τις 
εφαρμόσει επειγόντως πριν εξετάσει οποιαδήποτε μελλοντική μεταρρύθμιση του ΚΥΚ·

 εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το πεδίο εφαρμογής της ειδικής έκθεσης 
περιορίζεται αποκλειστικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι σε όλα τα θεσμικά όργανα 
της ΕΕ· κατανοεί τους οικονομικούς και ανθρώπινους περιορισμούς αλλά θεωρεί ότι το 
Ελεγκτικό Συνέδριο θα έπρεπε τουλάχιστον να έχει ζητήσει και ενσωματώσει τα 
στοιχεία για τα άλλα θεσμικά όργανα στον υπολογισμό των αριθμητικών στοιχείων, 
προκειμένου να προκύπτει μια ολοκληρωμένη εικόνα των πραγματικών επιπτώσεων της 
δέσμης μεταρρυθμίσεων του 2014· τονίζει, επιπλέον, ότι η μείωση κατά 5 % του 
προσωπικού απαιτεί γενικά μεγαλύτερες προσπάθειες για τα μικρά θεσμικά όργανα, 
λόγω της ανάγκης διατήρησης ορισμένων βασικών λειτουργιών όσον αφορά την 
επιχειρησιακή συνέχεια, την ικανότητα ανταπόκρισης στον φόρτο εργασίας, κ.λπ.·

 υπενθυμίζει ότι η δέσμη μεταρρυθμίσεων του 2014 ήταν μια απάντηση στη 
χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, η οποία έθεσε τα δημόσια οικονομικά των 
κρατών μελών υπό πίεση και υποχρέωσε τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για τη μείωση 
του κόστους της δημόσιας διοίκησής τους και, ως εκ τούτου, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
δεν θα μπορούσαν να μείνουν απαθή· επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι περιστάσεις εκείνες 
δεν αντιστοιχούν στην τρέχουσα κατάσταση και ότι μια νέα προς τα κάτω αναθεώρηση 
του ΚΥΚ θα ήταν επικίνδυνο βήμα σε κάθε περίπτωση·

 σημειώνει ότι η ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου επισημαίνει ότι τα μέτρα 
περιορισμού των δαπανών έχουν αποφέρει σημαντική εξοικονόμηση πόρων για τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ, και συγκεκριμένα 4.2 δισεκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του 
ΠΔΠ 2014-2020, αριθμός που υπερβαίνει τα αρχικώς συμφωνηθέντα· αναγνωρίζει 
επίσης ότι σημαντικό μέρος των μακροπρόθεσμων οικονομιών σε επίπεδο διοικητικών 
δαπανών θα προέλθει από τη μείωση των συνταξιοδοτικών δαπανών του προσωπικού· 
εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν έχει 
υπολογίσει την εξοικονόμηση πόρων που προκύπτει από τα μέτρα μείωσης των 
δαπανών ως ποσοστό του ΠΔΠ, κάτι που θα παρείχε μια πιο δίκαιη αξιολόγηση του 
συνολικού αντικτύπου της μεταρρύθμισης· θα ήταν επίσης επιθυμητό να προβλεφθεί η 
εξοικονόμηση που προκύπτει από τη μεταρρύθμιση του ΚΥΚ το 2004·

 εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, κατά την εκτίμηση των εξοικονομήσεων, το 
Ελεγκτικό Συνέδριο δεν έχει λάβει υπόψη βασικούς παράγοντες, όπως το κόστος 
εξωτερικής ανάθεσης πολλών υπηρεσιών ως αποτέλεσμα των περικοπών, καθώς και το 
κόστος των εσωτερικών στρατηγικών για τον μετριασμό ορισμένων επιπτώσεων της 
μεταρρύθμισης που εφάρμοσε η Επιτροπή, το κόστος της αυξημένης μακροχρόνιας 
άδειας κ.λπ.· τονίζει ότι, εάν το Ελεγκτικό Συνέδριο είχε λάβει υπόψη αυτά τα στοιχεία, 
η εκτιμώμενη εξοικονόμηση θα ήταν σημαντικά χαμηλότερη·

 παρατηρεί ότι ο τίτλος της ειδικής έκθεσης υποβαθμίζει τις κυρίως αρνητικές συνέπειες 
της δέσμης μεταρρυθμίσεων του 2014 που υπέστη το προσωπικό, όπως φαίνεται 
ξεκάθαρα στο παράρτημα Ι της ειδικής έκθεσης, σε αντίθεση με τη ρητή αναφορά στη 
«μεγάλη εξοικονόμηση»·
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 εκφράζει τη βαθιά λύπη του για το γεγονός ότι η δέσμη μέτρων μεταρρύθμισης του 
2014 έθεσε τα οικονομικά οφέλη πάνω από την ανθρώπινη διάσταση, εστιάζοντας σε 
κρίσιμα μέτρα μείωσης των δαπανών — συγκεκριμένα τη μείωση του προϋπολογισμού 
για τις αμοιβές και τις συντάξεις, τη μείωση των θέσεων εργασίας κατά 5 % και την 
αναθεώρηση του ΚΥΚ-, αλλά παρ’ όλα αυτά η μεταρρύθμιση δεν περιλάμβανε μια 
ουσιαστική αξιολόγηση των πιο πιθανών επιπτώσεων στη διαχείριση των ανθρώπινων 
πόρων· σημειώνει, συνεπώς, ότι η δέσμη μεταρρυθμίσεων του 2014 πραγματοποιήθηκε 
με σοβαρή έλλειψη προετοιμασίας και χωρίς οποιαδήποτε προηγούμενη ή 
μεταγενέστερη αξιολόγηση του αντικτύπου για το προσωπικό· επισημαίνει περαιτέρω 
ότι πολλές από τις αρνητικές συνέπειες για το προσωπικό θα μπορούσαν να είχαν 
αποφευχθεί ή μετριαστεί νωρίτερα, με την καλύτερη προετοιμασία και παρακολούθηση 
των μεταρρυθμίσεων·

 εκφράζει τη βαθιά λύπη του για το γεγονός ότι η δέσμη μεταρρυθμίσεων σχετικά με το 
προσωπικό του 2014 είχε πολύ αρνητικό αντίκτυπο σε ορισμένες κρίσιμες πτυχές των 
ανθρωπίνων πόρων εντός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, και ιδίως σε σχέση με μισθούς 
και συντάξεις, βαθμούς και ευθύνες, προοπτικές σταδιοδρομίας, ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, ευημερία στον χώρο εργασίας, μείωση της 
ικανοποίησης του προσωπικού, αύξηση των αναρρωτικών αδειών (υπερδιπλασιασμός 
κατά την τελευταία δεκαετία), γήρανση του εργατικού δυναμικού, αύξηση του φόρτου 
εργασίας ο οποίος θεωρείται αφόρητος από σημαντικό ποσοστό του προσωπικού, 
μείωση της ελκυστικότητας των συνθηκών απασχόλησης κ.λπ.·

 εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την αύξηση του ποσοστού των συμβασιούχων 
υπαλλήλων κατά σχεδόν 25 % σε ολόκληρη την Επιτροπή ως αποτέλεσμα της 
αναθεώρησης του 2014, με αποτέλεσμα ολοένα και πιο επισφαλείς συνθήκες 
απασχόλησης στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και δημιουργία ενός παράλληλου ενωσιακού 
προσωπικού χαμηλού κόστους· αυτό σημαίνει τη συνύπαρξη πολύ άνισων υπαλληλικών 
καθεστώτων στην εκτέλεση πολύ συχνά παρόμοιων καθηκόντων, με όλες τις συνέπειες 
που αυτό συνεπάγεται· επιπλέον, η αύξηση των συμβασιούχων υπαλλήλων έχει 
σημαντικές επιπτώσεις στη διαχείριση των γνώσεων, στη συνέχιση των δραστηριοτήτων 
και στην εγγύηση της αμεροληψίας της δημόσιας διοίκησης της ΕΕ·

 εκφράζει επίσης την ανησυχία του για το γεγονός ότι η επιδείνωση των συνθηκών 
εργασίας έχει επηρεάσει αρνητικά την ελκυστικότητα των θεσμικών οργάνων της ΕΕ ως 
εργοδοτών, γεγονός που αποβαίνει εις βάρος του στόχου η δημόσια διοίκηση της ΕΕ να 
χαρακτηρίζεται από «πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία και ελκυστικές συνθήκες 
πρόσληψης»· και υπενθυμίζει ότι, στην πράξη, είναι όλο και πιο δύσκολο να 
προσληφθεί προσωπικό από ορισμένες χώρες με αποτέλεσμα μια βαθύτερη 
δημογραφική ανισορροπία στο προσωπικό των θεσμικών οργάνων, το οποίο 
καταδεικνύεται σαφώς από το γεγονός ότι το 60 % των νέων δημοσίων λειτουργών 
προέρχονται ήδη από τον  «ευρωπαϊκό χώρο» των Βρυξελλών·

 σε συνέχεια της σύστασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καλεί την Επιτροπή και τα 
υπόλοιπα θεσμικά όργανα της ΕΕ να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται 
τον φόρτο εργασίας τους μέσω της θέσπισης ενός συνολικού σχεδίου για το εργατικό 
δυναμικό, που θα διαχειρίζεται τις προαναφερθείσες βασικές συνθήκες εργασίας· 
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 ζητεί επιμόνως από την Επιτροπή και τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα της ΕΕ να 
ανταποκριθούν καλύτερα σε πιο ποιοτικές εξελίξεις στον τομέα των ανθρώπινων πόρων 
μέσω ενός ενισχυμένου πλαισίου για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων 
σχετικά με ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε επίπεδο οργάνου, κάτι που θα δώσει 
τη δυνατότητα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ να εντοπίζουν έγκαιρα και να επιλύουν τα 
ζητήματα αυτά στην πορεία·

 πιστεύει ακράδαντα ότι είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί μια στρατηγική επικοινωνίας 
που θα απευθύνεται στο Συμβούλιο, στα κράτη μέλη και τους Ευρωπαίους πολίτες για 
την αντιμετώπιση της άδικης ευρέως διαδεδομένης κριτικής που ασκείται εδώ και 
χρόνια στη δημόσια διοίκηση της ΕΕ·

 καλεί την Επιτροπή να αξιολογεί συστηματικά τις ανάγκες και τον δυνητικό οικονομικό 
και μη οικονομικό αντίκτυπο της πρότασης και των συνοδευτικών μέτρων πριν από 
οποιαδήποτε περαιτέρω αναθεώρηση του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης, και 
να συνδέσει αυτή την αξιολόγηση με την έγκριση της αναθεώρησης, ανεξάρτητα από 
τον χρόνο θέσπισης των μέτρων παράλληλα με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων·

 προειδοποιεί, ειδικότερα, το Συμβούλιο για τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει, 
ως προς το μέλλον της ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης και την εφαρμογή των 
πολιτικών της Ένωσης, οποιαδήποτε περαιτέρω μείωση των δημοσιονομικών όρων ή 
του προσωπικού της ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης· τονίζει με έμφαση ότι η 
ευρωπαϊκή διοίκηση δεν μπορεί να συνεχίσει να αποδυναμώνεται και υπενθυμίζει ότι η 
ΕΕ χρειάζεται μια ισχυρή δημόσια διοίκηση που θα είναι σε θέση να εκπληρώνει τα 
βασικά της καθήκοντα και να αντιμετωπίζει επίσης τις νέες προκλήσεις του 
θεματολογίου της ΕΕ καθώς και της κοινωνίας· η διατήρηση, η προστασία, η ενίσχυση, 
η βελτίωση και η βελτιστοποίηση των ανθρώπινων πόρων των θεσμικών οργάνων της 
ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας για την ορθή λειτουργία της Ένωσης· πιστεύει ακράδαντα 
ότι οποιαδήποτε μεταρρύθμιση ή αναθεώρηση του ΚΥΚ θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 
εκτός των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ·

 υπενθυμίζει ότι η φράση «να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα» αποτελεί στο πλαίσιο 
επικίνδυνη πλάνη η οποία δεν θα πρέπει να καθοδηγεί ποτέ πια τη διαχείριση 
ανθρωπίνων πόρων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.


