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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. 



DT\1194062HU.docx 3/6 PE644.843v01-00

HU

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.

Az előadó ajánlásai

Az Európai Parlament 

 üdvözli a Számvevőszék különjelentését, annak megállapításait, valamint a Bizottság 
készségét az ajánlások végrehajtására; különösen értékeli, hogy a különjelentés 
következtetései a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi kerettel 
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kapcsolatos költségvetési tárgyalások idején születtek, a személyzeti szabályzat további 
felülvizsgálatáról szóló tárgyalás küszöbén; teljes mértékben támogatja a Számvevőszék 
ajánlásait, és felhívja a Bizottságot, hogy sürgősen hajtsa végre azokat, mielőtt fontolóra 
venné a személyzeti szabályzat bármilyen jövőbeli reformját;

 sajnálja, hogy a különjelentés hatóköre kizárólag az Európai Bizottságra terjed ki, nem 
pedig az összes uniós intézményre; tisztában van a gazdasági és személyzeti korlátokkal, 
ugyanakkor úgy véli, hogy a Számvevőszéknek legalább be kellett volna kérnie és a 
számításokba bele kellett volna foglalnia a többi intézményre vonatkozó adatokat is, 
hogy átfogó képet kapjon a 2014. évi reformcsomag tényleges hatásáról; hangsúlyozza 
továbbá, hogy a személyzet 5%-os csökkentése általában nagyobb erőfeszítéseket 
követel meg a kis intézményektől, mivel azoknak fenn kell tartaniuk bizonyos 
kulcsfontosságú funkciókat az üzletmenet folytonossága, a munkaterhelési kapacitás stb. 
tekintetében;

 emlékeztet arra, hogy a 2014. évi reformcsomag válaszul született a pénzügyi és 
gazdasági válságra, amely nyomást helyezett a tagállamok államháztartására, arra 
kényszerítve őket, hogy hozzanak intézkedéseket közigazgatási kiadásaik csökkentése 
érdekében, ami alól így az uniós intézmények sem vonhatták ki magukat; rámutat 
azonban, hogy az említett körülmények nem azonosak a jelenlegi helyzettel, és a 
személyzeti szabályzat újabb lefelé történő módosítása minden körülmények között 
veszélyes út lenne;

 tudomásul veszi a Számvevőszék különjelentésének azon megállapítását, miszerint a 
költségcsökkentési intézkedések az uniós költségvetésben jelentős megtakarítást 
eredményeztek, amelynek összege a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi kereten belül 4,2 milliárd euró volt, meghaladva ezzel az eredetileg elfogadott 
értéket; elismeri továbbá, hogy az igazgatási kiadásokhoz kapcsolódó hosszú távú 
megtakarítások jelentős része a személyzeti nyugdíjakra fordított összeg csökkentéséből 
fog származni; sajnálatosnak tartja viszont, hogy a Számvevőszék nem készített becslést 
a költségcsökkentő intézkedésekből származó megtakarításnak a többéves pénzügyi 
kerethez viszonyított százalékos arányáról, amellyel pontosabban felmérhető lett volna a 
reform teljes hatása; továbbá kívánatos lett volna feltüntetni a személyzeti szabályzat 
2004. évi reformjából eredő megtakarítások mértékét;

 sajnálatosnak tartja, hogy a megtakarítások becslése során a Számvevőszék nem vett 
figyelembe olyan kulcsfontosságú tényezőket, mint a költségcsökkentés nyomán történt 
számos szolgáltatáskiszervezés, a Bizottság által végrehajtott reform egyes hatásainak 
enyhítésére irányuló belső stratégiák, a hosszú távú szabadságok növekedése stb. 
jelentette költségek; hangsúlyozza, hogy ha a Számvevőszék figyelembe vette volna 
ezeket a tényezőket, a becsült megtakarítás lényegesen alacsonyabb lett volna;

 megjegyzi, hogy a különjelentés címe alábecsüli a 2014. évi reformcsomagnak a 
személyzetet érintő főként negatív következményeit, amint az a különjelentés I. 
mellékletéből egyértelműen kiderül, szemben az elért „nagy megtakarításokra” való 
kifejezett utalással;

 mélységes sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 2014. évi reformcsomag a gazdasági 
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előnyöket helyezte előtérbe az emberi szempontokkal szemben, hiszen a kritikus 
költségcsökkentő intézkedésekre – azaz a bérekre és nyugdíjakra szánt költségvetés 
csökkentésére, az álláshelyek 5%-os csökkentésére és a személyzeti szabályzat 
felülvizsgálatára – összpontosított, ugyanakkor a reformnak nem képezte részét az 
emberierőforrás-gazdálkodást érintő legvalószínűbb hatások létfontosságú értékelése; 
ezért megállapítja, hogy a 2014. évi reformcsomag végrehajtásának előkészítése súlyos 
hiányosságokat mutat, és a személyzetre gyakorolt hatásokat sem előzetesen, sem utólag 
nem értékelték; rámutat továbbá, hogy a személyzetet érintő számos negatív 
következmény korábban elkerülhető vagy mérsékelhető lett volna, ha a reformokat 
jobban nyomon követik;

 rendkívül sajnálatosnak tartja, hogy a 2014. évi személyzeti reformcsomag erősen 
negatív hatást gyakorolt az uniós intézmények emberi erőforrásait érintő számos 
meghatározó szempontra, így a fizetésekre és nyugdíjakra, a besorolási fokozatokra és a 
felelősségi körökre, a karrierlehetőségekre, a munka és a magánélet közötti egyensúlyra, 
a munkahelyi jóllétre, a személyzet elégedettségének csökkenésére, a betegszabadságok 
mértékére (amely az elmúlt tíz évben több mint kétszeresére nőtt), a megnövekedett 
munkateherre – amely a személyzet jelentős része szerint elviselhetetlen mértékű –, a 
foglalkoztatási feltételek vonzerejének csökkenésére stb.;

 komoly aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a 2014. évi felülvizsgálat nyomán a 
Bizottságnál összességében közel 25%-kal nőtt a szerződéses alkalmazottak aránya, ami 
az uniós intézményekben egyre bizonytalanabb foglalkoztatási feltételeket és egy 
párhuzamos, alacsony költségű személyzeti állomány megjelenését eredményezte; ez 
komoly jogállásbeli eltéréseket eredményez a gyakran hasonló feladatokat ellátó 
személyek között, annak minden következményével együtt; továbbá, a szerződéses 
állomány növekedése jelentős következményekkel jár az uniós közszolgálat 
tudásmenedzsmentjére, üzletmenet-folytonosságára és pártatlanságának biztosítására 
nézve;

 aggodalmát fejezi ki amiatt is, hogy a munkakörülmények romlása negatívan 
befolyásolta az uniós intézmények mint munkáltatók vonzerejét, ami hátráltatja azon 
célkitűzés elérését, hogy az uniós közszolgálatot „kulturális és nyelvi sokszínűség, 
valamint vonzó munkakörülmények” jellemezzék; emlékeztet arra, hogy a gyakorlatban 
bizonyos országokból egyre nehezebb munkaerőt felvenni, ami tovább fokozza az 
intézmények személyzetén belüli egyensúlyhiányt, és ezt jól mutatja az a tény, hogy az 
új köztisztviselők 60%-a már a brüsszeli „európai szférából” érkezik;

 a Számvevőszék ajánlásával összhangban arra kéri a Bizottságot és a többi uniós 
intézményt, hogy javítsák a munkaterhelésük kezelésének módját a fent említett 
lényeges munkakörülmények kezelésére szolgáló átfogó munkaerőterv kidolgozása 
révén; 

 sürgeti a Bizottságot és a többi uniós intézményt, hogy reagáljanak megfelelőbben a 
magasabb színvonalú emberierőforrás-gazdálkodás iránti igényre egy olyan 
továbbfejlesztett keretrendszer révén, amely biztosítja az emberi erőforrásokat érintő 
problémák szervezeti szintű nyomon követését és jelzését, lehetővé téve az uniós 
intézmények számára e problémák korai felismerését és „menet közben” történő 
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megoldását;

 határozottan úgy véli, hogy létfontosságú lenne bevezetni egy, a Tanácsra, a 
tagállamokra és az európai polgárokra irányuló olyan kommunikációs stratégiát, amely 
választ ad az uniós közszolgálatot évek óta érő méltánytalan és széles körben elterjedt 
kritikákra;

 felhívja a Bizottságot, hogy a személyzeti szabályzat bármilyen további felülvizsgálata 
előtt szisztematikusan értékelje a javaslat és a kísérő intézkedések szükségleteit és 
lehetséges pénzügyi és nem pénzügyi hatásait, és a felülvizsgálat jóváhagyását kösse 
ehhez az értékeléshez, függetlenül attól, hogy az intézkedéseket mikor vezetik be a 
döntéshozatali folyamattal párhuzamosan;

 külön figyelmezteti a Tanácsot azokra a súlyos következményekre, amelyeket az uniós 
intézmények igazgatási költségvetésének vagy személyzetének bármilyen további 
csökkentése gyakorolhat a jövőben az európai közszolgálatra és az uniós politikák 
végrehajtására; nyomatékosan hangsúlyozza, hogy az európai közigazgatást nem lehet 
tovább gyengíteni, és emlékeztet arra, hogy az EU-nak erős közszolgálatra van szüksége, 
amely képes ellátni alapvető feladatait és megbirkózni az Unió programja és a 
társadalom előtt álló új kihívásokkal is; az Unió megfelelő működéséhez elengedhetetlen 
az uniós intézmények emberi erőforrásainak megőrzése, védelme, erősítése, fejlesztése 
és optimalizálása; határozottan úgy véli, hogy a személyzeti szabályzat bármilyen 
reformját vagy felülvizsgálatát a többéves pénzügyi keretről szóló tárgyalásokon kívül 
kell végrehajtani;

 emlékeztet arra, hogy ebben az összefüggésben a „többet kevesebbel” mondat veszélyes 
téveszme, amely soha többé nem vezérelheti az uniós intézmények emberierőforrás-
gazdálkodását.


