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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.

Zalecenia sprawozdawczyni

Parlament Europejski, 

 z zadowoleniem przyjmuje sprawozdanie specjalne Trybunału, zawarte w nim wnioski 
oraz gotowość Komisji do wdrożenia zaleceń; w szczególności docenia wnioski zawarte 
w sprawozdaniu specjalnym w kontekście negocjacji budżetowych w sprawie WRF na 
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lata 2021–2027 i zbliżających się negocjacji dotyczących dalszego przeglądu regulaminu 
pracowniczego; w pełni popiera zalecenia Trybunału i wzywa Komisję do ich pilnego 
wdrożenia przed jakąkolwiek przyszłą reformą regulaminu pracowniczego;

 ubolewa, że zakres sprawozdania specjalnego ograniczono wyłącznie do Komisji 
Europejskiej i że nie objęto nim wszystkich instytucji UE; rozumie ograniczenia 
ekonomiczne i kadrowe, ale uważa, że w celu uzyskania pełnego obrazu rzeczywistego 
wpływu pakietu reform z 2014 r. Trybunał powinien był przynajmniej wystąpić o dane 
dotyczące pozostałych instytucji i włączyć je do obliczeń; ponadto podkreśla, że 
zmniejszenie liczby pracowników o 5 % ogólnie wymaga większych wysiłków ze strony 
małych instytucji ze względu na potrzebę utrzymania niektórych kluczowych funkcji, 
aby zapewnić ciągłość działania, zarządzać podziałem pracy itp.;

 przypomina, że pakiet reform z 2014 r. był odpowiedzią na kryzys finansowy 
i gospodarczy, który wywarł presję na finanse publiczne państw członkowskich i zmusił 
je do podjęcia działań w celu ograniczenia kosztów administracji publicznej; instytucje 
UE nie mogły w tej sytuacji pozwolić sobie na bezczynność; wskazuje jednak, że 
dzisiejsza sytuacja jest inna i że kolejna korekta w dół regulaminu pracowniczego 
byłaby niebezpieczna bez względu na okoliczności;

 odnotowuje, że według sprawozdania specjalnego Trybunału reformy mające na celu 
ograniczenie kosztów doprowadziły do znacznych oszczędności w budżecie UE, 
mianowicie 4,2 mld EUR w WRF na lata 2014–2020, co oznacza przekroczenie 
początkowo uzgodnionych kwot; dostrzega również, że istotna część oszczędności 
długoterminowych w wydatkach administracyjnych będzie wynikać z niższych składek 
na emerytury pracowników; ubolewa jednak, że Trybunał nie oszacował oszczędności 
wynikających z reform ograniczających koszty jako odsetka WRF, co umożliwiłoby 
bardziej sprawiedliwą ocenę globalnego wpływu reformy; pożądane byłoby również 
wskazanie oszczędności wynikających z reformy regulaminu pracowniczego z 2004 r.;

 ubolewa, że w szacunkach oszczędności Trybunał nie wziął pod uwagę kluczowych 
czynników, takich jak koszty outsourcingu wielu usług w wyniku redukcji, a także 
koszty wdrożonych przez Komisję wewnętrznych strategii mających na celu złagodzenie 
niektórych skutków reformy, koszty wydłużenia długoterminowych urlopów itp.; 
podkreśla, że gdyby Trybunał uwzględnił te elementy, szacowane oszczędności byłyby 
znacznie niższe;

 zauważa, że tytuł sprawozdania specjalnego umniejsza głównie negatywne 
konsekwencje pakietu reform z 2014 r., które odczuli pracownicy – doskonale widoczne 
w załączniku I do sprawozdania specjalnego – w przeciwieństwie do wyraźnego 
odniesienia do osiągniętych „znacznych oszczędności”.

 głęboko ubolewa, że w pakiecie reform z 2014 r. korzyści ekonomiczne były ważniejsze 
niż wymiar ludzki: główny nacisk położono na najważniejsze działania ograniczające 
koszty, takie jak zmniejszenie budżetu przeznaczonego na płace i emerytury, redukcja 
personelu o 5 % i przegląd regulaminu pracowniczego, podczas gdy w reformie nie 
uwzględniono zasadniczej oceny najprawdopodobniejszego wpływu na zarządzanie 
zasobami ludzkimi; w związku z tym zauważa, że reformę z 2014 r. przeprowadzono 
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bez poważnego przygotowania oraz bez oceny skutków dla pracowników – ani przed 
reformą, ani po niej; ponadto zwraca uwagę, że wielu negatywnych konsekwencji dla 
pracowników można było uniknąć lub ograniczyć je na wcześniejszym etapie, gdyby 
reformy były lepiej monitorowane;

 wyraża głębokie ubolewanie, że pakiet reform warunków zatrudnienia z 2014 r. wywarł 
bardzo negatywny wpływ na szereg kluczowych aspektów związanych z zasobami 
ludzkimi w instytucjach UE, mianowicie na wynagrodzenia i emerytury, grupy 
zaszeregowania i obowiązki, perspektywy rozwoju kariery, równowagę między życiem 
zawodowym a prywatnym i dobrostan w miejscu pracy; zaobserwowano także 
zmniejszenie zadowolenia pracowników, wzrost liczby zwolnień chorobowych (ponad 
dwukrotny w ciągu ostatnich dziesięciu lat), coraz wyższy średni wiek kadry 
pracowniczej, rosnące obciążenie pracą, które znaczna część pracowników uważa za nie 
do zniesienia, spadek atrakcyjności warunków zatrudnienia itp.;

 wyraża głębokie zaniepokojenie wzrostem odsetka pracowników kontraktowych ogółem 
w Komisji o niemal 25 % w wyniku przeglądu z 2014 r., co doprowadziło do 
pogłębienia niepewności zatrudnienia w instytucjach UE i powstania równoległego 
taniego personelu UE; oznacza to współistnienie zdecydowanie nierównych statusów do 
celu wykonania bardzo często podobnych zadań, z wszelkimi tego konsekwencjami; 
wzrost liczby pracowników kontraktowych powoduje ponadto istotne reperkusje 
w zarządzaniu wiedzą i ciągłości działania oraz wpływa na gwarancję bezstronności 
europejskiej służby publicznej;

 wyraża również zaniepokojenie tym, że pogorszenie warunków pracy ma negatywny 
wpływ na atrakcyjność instytucji UE jako pracodawcy ze szkodą dla celu, jakim jest 
zapewnienie europejskiej służby publicznej charakteryzującej się „różnorodnością 
kulturową i językową oraz atrakcyjnymi warunkami zatrudnienia”; przypomina też, że 
w praktyce coraz trudniej jest rekrutować pracowników z niektórych krajów, co 
prowadzi do pogłębienia luki demograficznej wśród pracowników instytucji, o czym 
wyraźnie świadczy fakt, że 60 % nowych urzędników już pochodzi ze światka 
europejskiego w Brukseli;

 w związku z zaleceniem Trybunału zwraca się do Komisji i pozostałych instytucji UE 
o poprawę zarządzania obciążeniem pracą przez opracowanie obszernego planu 
zarządzania zasobami kadrowymi w odniesieniu do pięciu wyżej wymienionych 
kluczowych aspektów warunków pracy; 

 wzywa Komisję i pozostałe instytucje UE, aby lepiej reagowały na zmiany kadrowe 
z troską o ich jakość przez wzmocnienie ram monitorowania i sprawozdawczości 
w kwestiach związanych z zasobami kadrowymi na poziomie instytucjonalnym, co 
umożliwi instytucjom UE wczesne wykrywanie i rozwiązywanie problemów w toku 
działań;

 jest głęboko przekonany o potrzebie opracowania strategii komunikacyjnej skierowanej 
do Rady, państw członkowskich i obywateli europejskich w odpowiedzi na 
niesprawiedliwą powszechną krytykę, z którą europejska służba publiczna spotyka się 
od lat;
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 wzywa Komisję, aby przed ewentualnym dalszym przeglądem regulaminu 
pracowniczego systematycznie oceniała potrzeby i potencjalne finansowe i niefinansowe 
skutki zmian i przepisów towarzyszących, a także aby powiązała ocenę 
z zatwierdzeniem przeglądu niezależnie od tego, w którym momencie procesu 
decyzyjnego środki te zostaną wprowadzone;

 w szczególności przestrzega Radę, że wszelka dalsza redukcja budżetu lub personelu 
w administracji w instytucjach UE może mieć poważne konsekwencje dla przyszłości 
europejskiej służby publicznej i wdrażania polityki Unii; zdecydowanie podkreśla, że 
należy przestać osłabiać administrację europejską i przypomina, że UE potrzebuje silnej 
służby publicznej, która będzie w stanie wypełniać swoje podstawowe zadania i stawiać 
czoła nowym wyzwaniom stojącym przed UE i społeczeństwem; utrzymanie, ochrona, 
wzmocnienie, zwiększenie potencjału i najlepsze wykorzystanie zasobów ludzkich 
instytucji UE ma zasadnicze znaczenie dla właściwego funkcjonowania Unii; jest 
głęboko przekonany, że reformy i przeglądy regulaminu pracowniczego powinny 
odbywać się niezależnie od negocjacji w sprawie WRF;

 przypomina, że sformułowanie „uzyskać więcej mniejszym nakładem środków” to 
w tym kontekście błędne przekonanie, którym nigdy już nie należy się kierować 
w zarządzaniu zasobami ludzkimi w instytucjach UE.


