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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.

Pranešėjos rekomendacijos

Europos Parlamentas, 

 palankiai vertina Audito Rūmų specialiąją ataskaitą, joje pateiktas išvadas ir Komisijos 
pasirengimą įgyvendinti rekomendacijas; ypač palankiai vertina specialiosios ataskaitos 
išvadas šiuo laikotarpiu, kai vyksta derybos dėl 2021–2027 m. DFP biudžeto, taip pat dėl 
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to, kad netrukus prasidės derybos dėl tolesnio Tarnybos nuostatų persvarstymo; 
visapusiškai pritaria Audito Rūmų rekomendacijoms ir ragina Komisiją jas nedelsiant 
įgyvendinti, dar prieš svarstant bet kokią būsimą Tarnybos nuostatų reformą;

 apgailestauja dėl to, kad specialiojoje ataskaitoje buvo nagrinėjama tik Europos 
Komisija, o ne visos ES institucijos; supranta, kad yra ekonominių ir personalo 
suvaržymų, tačiau mano, jog Audito Rūmai turėjo bent paprašyti pateikti kitų institucijų 
duomenis ir juos įtraukti apskaičiuojant sumas, kad būtų susidarytas išsamus 2014 m. 
reformos priemonių rinkinio tikro poveikio vaizdas; be to, pabrėžia, kad, siekdamos 
tikslo 5 % sumažinti darbuotojų skaičių, mažos institucijos apskritai turi dėti daugiau 
pastangų dėl poreikio išlaikyti kai kurias pagrindines funkcijas, susijusias veiklos 
tęstinumu, darbo krūvio pajėgumu ir t. t.;

 primena, kad 2014 m. reformos priemonių rinkinys buvo atsakas į finansų ir ekonomikos 
krizę, dėl kurios valstybių narių viešiesiems finansams buvo daromas spaudimas, 
verčiantis jas imtis priemonių jų viešojo administravimo išlaidoms mažinti, todėl ES 
institucijos negalėjo likti nuošalyje; tačiau nurodo, kad minėtos aplinkybės neatitinka 
dabartinės padėties ir kad Tarnybos nuostatų persvarstymas dar kartą sumažinant išlaidas 
būtų pavojingas kelias bet kokiomis aplinkybėmis;

 atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmų specialiojoje ataskaitoje nurodoma, jog dėl 
išlaidų mažinimo priemonių buvo sutaupyta labai daug ES biudžeto lėšų, t. y. 
4,2 mlrd. EUR pagal 2014–2020 m. DFP, o tai yra daugiau nei susitarta iš pradžių; taip 
pat pripažįsta, kad mažesnės darbuotojų pensijų išlaidos sudarys didelę dalį sutaupytų 
administracinių išlaidų ilguoju laikotarpiu; tačiau apgailestauja dėl to, kad Audito Rūmai 
neapskaičiavo, kokią DFP procentinę dalį sudaro dėl išlaidų mažinimo priemonių 
sutaupytos lėšos, nes tai būtų teisingesnis bendro reformos poveikio vertinimas; taip pat 
būtų buvę pageidautina, kad būtų pateiktos dėl 2004 m. Tarnybos nuostatų reformos 
sutaupytos lėšos;

 apgailestauja, kad Audito Rūmai, apskaičiuodami sutaupytas lėšas, neatsižvelgė į tokius 
pagrindinius veiksnius, kaip išlaidos, patirtos dėl daugelio paslaugų perdavimo išorės 
paslaugų teikėjams dėl sumažintų išlaidų, taip pat vidaus strategijų, siekiant sušvelninti 
tam tikrą Komisijos įgyvendintos reformos poveikį, išlaidos, didesnio ilgalaikių atostogų 
skaičiaus išlaidos ir t. t.; pabrėžia, kad, jei Audito Rūmai būtų atsižvelgę į šiuos 
elementus, apskaičiuota sutaupytų lėšų suma būtų gerokai mažesnė;

 pažymi, kad specialiosios ataskaitos pavadinimas sušvelnina iš esmės tik neigiamas 
2014 m. reformos priemonių rinkinio pasekmes, kurias patyrė darbuotojai, kaip aiškiai 
parodoma specialiosios ataskaitos I priede, o tai kontrastuoja su aiškia nuoroda į tai, kad 
„sutaupyta daug“;

 labai apgailestauja dėl to, kad 2014 m. reformos priemonių rinkiniu pirmenybė buvo 
teikiama ekonominei naudai, o ne žmogiškųjų išteklių aspektui, nes daugiausia dėmesio 
buvo skiriama esminėms išlaidų mažinimo priemonėms, t. y. darbo užmokesčio ir 
pensijų biudžeto mažinimui, etatų mažinimui 5 % ir Tarnybos nuostatų persvarstymui, 
tačiau į reformą nebuvo įtrauktas būtinas labiausiai tikėtino poveikio žmogiškųjų išteklių 
valdymui vertinimas; todėl pažymi, kad 2014 m. reformos priemonių rinkinys buvo 
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įgyvendintas labai stokojant pasirengimo ir iš anksto arba vėliau neatlikus poveikio 
darbuotojams vertinimo; be to, nurodo, kad buvo galima anksčiau išvengti daugelio 
neigiamų pasekmių darbuotojams arba jas sušvelninti, jei būtų buvusi vykdoma geresnė 
reformų stebėsena;

 labai apgailestauja dėl to, kad 2014 m. Tarnybos nuostatų reformos priemonių rinkinys 
turėjo labai neigiamą poveikį keliems esminiams žmogiškųjų išteklių ES institucijose 
aspektams, t. y. atlyginimams ir pensijoms, lygiams ir pareigoms, karjeros 
perspektyvoms, profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrai, gerovei darbo vietoje, 
be to, sumažėjo darbuotojų pasitenkinimas, padidėjo laikinojo nedarbingumo atostogų 
skaičius (per pastarąjį dešimtmetį – daugiau nei dvigubai), darbo jėga senėja, darbo 
krūvis išaugo taip, kad didelė darbuotojų dalis jį laiko nepakeliamu, sumažėjo darbo 
sąlygų patrauklumas ir t. t.;

 reiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad atlikus 2014 m. persvarstymą bendra Komisijos 
sutartininkų dalis išaugo beveik 25 %, o tai lėmė vis mažesnių garantijų darbo sąlygas 
ES institucijose ir paralelinę pigią ES darbo jėgą; tai reiškia, kad kartu taikomi labai 
skirtingi statutai dažnai atliekant panašias užduotis, ir visas atitinkamas to pasekmes; be 
to, didesnis sutartininkų skaičius taip pat daro didelį poveikį atsižvelgiant į žinių 
valdymą, veiklos tęstinumą ir ES viešosios tarnybos nešališkumo garantiją;

 taip pat reiškia susirūpinimą, kad dėl blogėjančių darbo sąlygų daromas neigiamas 
poveikis ES institucijų kaip darbdavio patrauklumui, o tai kenkia ES viešosios tarnybos, 
kuriai būdinga „kultūrinė ir kalbinė įvairovė ir patrauklios įdarbinimo sąlygos“, tikslui; 
taip pat primena, kad praktiškai yra vis sudėtingiau įdarbinti darbuotojus iš tam tikrų 
šalių, dėl to vis didėja institucijų darbuotojų demografinis disbalansas, aiškiai matomas 
atsižvelgiant į tai, kad 60 % naujų tarnautojų jau yra iš Briuselio „europinės srities“;

 atsižvelgdamas į Audito Rūmų rekomendaciją, prašo Komisijos ir kitų ES institucijų 
pagerinti savo darbo krūvio valdymo būdą ir parengti išsamų darbo jėgos planą, pagal 
kurį būtų valdomos pagrindinės pirmiau nurodytos darbo sąlygos; 

 primygtinai ragina Komisiją ir kitas ES institucijas geriau reaguoti į kokybiškesnius 
pokyčius žmogiškųjų išteklių srityje ir išplėsti problemų žmogiškųjų išteklių srityje 
stebėsenos ir ataskaitų teikimo sistemą visos organizacijos lygmeniu, kad ES institucijos 
galėtų anksti nustatyti ir išspręsti šias problemas joms iškilus;

 yra įsitikinęs, kad būtina įgyvendinti komunikacijos strategiją, kuri būtų skirta Tarybai, 
valstybėms narėms ir ES piliečiams, siekiant reaguoti į jau metų metus išsakomą plačiai 
paplitusią neteisingą kritiką ES viešajai tarnybai;

 ragina Komisiją, prieš atliekant bet kokį tolesnį Tarnybos nuostatų persvarstymą, 
sistemingai įvertinti poreikius ir galimą finansinį ir nefinansinį pasiūlymo bei papildomų 
priemonių poveikį ir susieti šį vertinimą su persvarstymo patvirtinimu, nepaisant to, kada 
pradedamos taikyti priemonės vykstant sprendimo priėmimo procesui;

 ypač įspėja Tarybą dėl rimtų pasekmių, kurias gali turėti bet koks tolesnis ES institucijų 
administravimo biudžeto lėšų ar darbuotojų skaičiaus mažinimas Europos viešajai 
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tarnybai ir Sąjungos politikos įgyvendinimui ateityje; tvirtai pabrėžia, kad negalima 
toliau silpninti Europos administracijos, ir primena, kad ES reikia stiprios viešosios 
tarnybos, pajėgios vykdyti savo pagrindines užduotis, taip pat spręsti naujus ES 
darbotvarkės ir visuomenės uždavinius; ES institucijų žmogiškųjų išteklių išsaugojimas, 
apsauga, stiprinimas, tobulinimas ir optimizavimas – nepaprastai svarbu siekiant 
užtikrinti tinkamą Sąjungos veikimą; yra įsitikinęs, kad bet kokia Tarnybos nuostatų 
reforma ar persvarstymas turėtų būti vykdomi ne per derybas dėl DFP;

 primena, kad šiame kontekste frazė „pasiekti daugiau su mažesniais ištekliais“ yra 
pavojinga klaidinga argumentacija ir ES institucijų žmogiškųjų išteklių valdymo srityje 
ja daugiau niekada neturėtų būti vadovaujamasi.


