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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.

Aanbevelingen van de rapporteur

Het Europees Parlement, 

 is ingenomen met het speciaal verslag van de Rekenkamer, haar bevindingen en de 
bereidheid van de Commissie om uitvoering te geven aan haar aanbevelingen; waardeert 
de conclusies van het speciaal verslag in het bijzonder nu er wordt onderhandeld over de 
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begroting van het MFK 2021-2027 en er onderhandeld zal worden over een verdere 
herziening van het Statuut; schaart zich volledig achter de aanbevelingen van de 
Rekenkamer en verzoekt de Commissie deze dringend uit te voeren alvorens een 
eventuele toekomstige hervorming van het Statuut te overwegen;

 betreurt het feit dat de reikwijdte van het speciaal verslag beperkt is gebleven tot enkel 
de Europese Commissie en zich niet heeft uitgebreid tot alle EU-instellingen; begrijpt de 
economische en personele beperkingen, maar is van mening dat de Rekenkamer de 
gegevens over de andere instellingen ten minste had moeten opvragen en verwerken in 
de berekening van de cijfers, om een volledig beeld te krijgen van de werkelijke impact 
van het hervormingspakket van 2014; benadrukt voorts dat een vermindering van het 
personeelsbestand met 5 % in het algemeen grotere inspanningen vergt van de kleine 
instellingen vanwege de noodzaak om een aantal essentiële functies te behouden met het 
oog op de bedrijfscontinuïteit, werklastcapaciteit enz.

 herinnert eraan dat het hervormingspakket van 2014 een antwoord was op de financiële 
en economische crisis, waardoor de overheidsfinanciën van de lidstaten onder druk 
kwamen te staan en ze gedwongen waren maatregelen te nemen om de kosten van het 
openbaar bestuur te verlagen, en dat de EU-instellingen niet achter konden blijven; wijst 
er echter op dat deze omstandigheden niet overeenstemmen met de huidige situatie en 
dat een nieuwe neerwaartse herziening van het Statuut een gevaarlijke weg zou zijn, 
ongeacht de omstandigheden;

 neemt er nota van dat in het speciaal verslag van de Rekenkamer wordt opgemerkt dat de 
kostenbesparende maatregelen aanzienlijke besparingen voor de EU-begroting hebben 
opgeleverd, namelijk 4,2 miljard EUR in het kader van het MFK 2014-2020, hetgeen 
verder gaat dan wat aanvankelijk was overeengekomen; erkent tevens dat een aanzienlijk 
deel van de langetermijnbesparingen in de administratieve uitgaven afkomstig zal zijn 
van lagere uitgaven voor personeelspensioenen; betreurt het echter dat de Rekenkamer 
de besparingen ten gevolge van de bezuinigingsmaatregelen niet heeft geraamd als 
percentage van het MFK, wat een eerlijkere beoordeling van de algehele gevolgen van 
de hervorming zou hebben opgeleverd; Ook zou het wenselijk zijn geweest de 
besparingen als gevolg van de hervorming van het Statuut van 2004 weer te geven;

 betreurt het dat de Rekenkamer bij de raming van de besparingen geen rekening heeft 
gehouden met belangrijke factoren zoals de kosten van het uitbesteden van veel diensten 
als gevolg van de bezuinigingen, alsook de kosten van interne strategieën om bepaalde 
effecten van de door de Commissie doorgevoerde hervorming te beperken, de kosten van 
een toename van lange verloven enz.; benadrukt dat indien de Rekenkamer rekening had 
gehouden met deze elementen, de geraamde besparingen aanzienlijk lager zouden zijn 
geweest;

 merkt op dat in de titel van het speciaal verslag de hoofdzakelijk negatieve gevolgen 
voor het personeel van het hervormingspakket van 2014 worden afgezwakt, die duidelijk 
blijken uit bijlage I bij het speciaal verslag, in tegenstelling tot de expliciete verwijzing 
naar de behaalde “grote besparingen”.

 betreurt ten zeerste dat in het hervormingspakket van 2014 de economische voordelen 
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belangrijker waren dan de menselijke dimensie, doordat de nadruk werd gelegd op 
cruciale bezuinigingsmaatregelen, namelijk een verlaging van de salarissen en 
pensioenen, een vermindering van het aantal posten met 5 % en een herziening van het 
Statuut, maar dat een essentiële beoordeling van de meest waarschijnlijke gevolgen voor 
het personeelsbeheer daarentegen niet in de hervorming was opgenomen; merkt daarom 
op dat het hervormingspakket van 2014 werd uitgevoerd met een ernstig gebrek aan 
voorbereiding en zonder evaluatie vooraf of achteraf van de gevolgen ervan voor het 
personeel; wijst er voorts op dat veel van de negatieve gevolgen voor het personeel in 
een vroeger stadium vermeden of beperkt hadden kunnen worden als de hervormingen 
beter waren gemonitord;

 betreurt ten zeerste dat het hervormingspakket van 2014 een zeer negatief effect heeft 
gehad op een aantal cruciale aspecten van de personele middelen binnen de EU-
instellingen, namelijk salarissen en pensioenen, rangen en verantwoordelijkheden, 
loopbaanvooruitzichten, het evenwicht tussen werk en privéleven, welzijn op het werk, 
de afnemende tevredenheid van het personeel, de toename van het ziekteverzuim (meer 
dan verdubbeld in de afgelopen tien jaar), de vergrijzing van het personeel, de 
toenemende werkdruk die door een aanzienlijk deel van het personeel als ondraaglijk 
wordt ervaren, de vermindering van de aantrekkelijkheid van de arbeidsomstandigheden 
enz.;

 spreekt zijn grote bezorgdheid uit over het feit dat het aantal arbeidscontractanten bij de 
Commissie in zijn geheel met bijna 25 % is toegenomen als gevolg van de herziening 
van 2014, waardoor de arbeidsomstandigheden in de instellingen van de EU in 
toenemende mate onzeker zijn en er een parallelle pool van goedkope EU-
arbeidskrachten is ontstaan; dit impliceert het naast elkaar bestaan van zeer ongelijke 
statuten voor de uitvoering van zeer vaak vergelijkbare taken, met alle gevolgen van 
dien; bovendien heeft de toename van het aantal arbeidscontractanten ook belangrijke 
gevolgen voor het kennisbeheer, de bedrijfscontinuïteit en de onpartijdigheid van de 
Europese overheidsdienst;

 uit zijn bezorgdheid over het feit dat een verslechtering van de arbeidsomstandigheden 
negatieve gevolgen heeft gehad voor de aantrekkelijkheid van de EU-instellingen als 
werkgever, wat een nadelig effect heeft op de doelstelling om een Europese 
overheidsdienst te zijn die wordt gekenmerkt door zijn “culturele en taalkundige 
verscheidenheid en aantrekkelijke aanwervingsvoorwaarden”; en herinnert eraan dat het 
in de praktijk steeds moeilijker wordt om personeel uit bepaalde landen aan te werven, 
wat leidt tot een steeds grotere demografische onevenwichtigheid in het personeel van de 
instellingen, hetgeen duidelijk blijkt uit het feit dat 60 % van de nieuwe ambtenaren 
reeds uit de “Europese sfeer” in Brussel komt;

 verzoekt de Commissie en de rest van de EU-instellingen naar aanleiding van de 
aanbeveling van de Rekenkamer de manier waarop zij hun werklast beheren te 
verbeteren door middel van de opstelling van een alomvattend personeelsplan waarin de 
belangrijkste bovengenoemde arbeidsomstandigheden worden beheerd; 

 dringt er bij de Commissie en de rest van de EU-instellingen op aan hier beter op in te 
spelen met een hoogwaardiger personeelsbeleid door middel van een verbeterd kader 
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voor het toezicht op en de rapportage over personeelskwesties op het niveau van de 
organisatie, zodat de EU-instellingen problemen vroegtijdig kunnen signaleren en ze 
kunnen oplossen zodra ze zich voordoen;

 is ervan overtuigd dat het van essentieel belang is een communicatiestrategie in te 
voeren die gericht is op de Raad, de lidstaten en de Europese burgers om te reageren op 
oneerlijke, wijdverbreide kritiek die het ambtenarenapparaat van de EU al jarenlang 
achtervolgt;

 dringt er bij de Commissie op aan de behoeften en de mogelijke financiële en niet-
financiële gevolgen van het voorstel en de begeleidende maatregelen systematisch te 
beoordelen alvorens het Statuut verder te herzien, en deze beoordeling te koppelen aan 
de goedkeuring van de herziening, ongeacht het tijdstip waarop de maatregelen worden 
ingevoerd naast het besluitvormingsproces;

 waarschuwt de Raad met name voor de ernstige gevolgen die een eventuele verdere 
verlaging van de begroting of van het aantal personeelsleden in de administratie van de 
EU-instellingen kan hebben voor de toekomst van het Europese ambtenarenapparaat en 
de uitvoering van het beleid van de Unie; stelt nadrukkelijk dat de Europese 
administratie niet verder mag worden verzwakt en herinnert eraan dat de EU een sterk 
ambtenarenapparaat nodig heeft om haar kerntaken uit te voeren en ook de nieuwe 
uitdagingen van de EU-agenda en de samenleving aan te pakken; het behouden, 
beschermen, versterken, verbeteren en optimaliseren van de personele middelen van de 
EU-instellingen is van essentieel belang voor de goede werking van de Unie; is ervan 
overtuigd dat hervormingen of herzieningen van het Statuut buiten de onderhandelingen 
over het MFK moeten plaatsvinden;

 herinnert eraan dat de zin “meer doen met minder” in dit verband een gevaarlijke 
misvatting is die nooit meer het leidende beginsel achter het personeelsbeheer van de 
EU-instellingen mag zijn.


