
DT\1194062SV.docx PE644.843v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

Europaparlamentet
2019-2024

Budgetkontrollutskottet

16.1.2020

ARBETSDOKUMENT
om genomförandet av 2014 års paket med personalreformer vid kommissionen 
– stora besparingar, men inte utan konsekvenser för personalen

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Isabel García Muñoz



PE644.843v01-00 2/6 DT\1194062SV.docx

SV

Genomförandet av 2014 års paket med personalreformer vid kommissionen – stora 
besparingar, men inte utan konsekvenser för personalen 

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.

Föredragandens rekommendationer

 Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens särskilda rapport, dess iakttagelser och 
kommissionens beredvillighet att genomföra rekommendationerna. Parlamentet 
uppskattar särskilt slutsatserna i den särskilda rapporten vid tidpunkten för 
budgetförhandlingarna för den fleråriga budgetramen för 2021–2027 samt inför 
förhandlingarna om en ytterligare översyn av tjänsteföreskrifterna. Parlamentet stöder 
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fullt ut revisionsrättens rekommendationer och uppmanar kommissionen att genomföra 
dem omedelbart innan man överväger en eventuell framtida reform av 
tjänsteföreskrifterna.

 Europaparlamentet beklagar att tillämpningsområdet för den särskilda rapporten 
uteslutande har begränsats till kommissionen och inte till alla EU-institutioner. 
Parlamentet förstår de ekonomiska och personalmässiga begränsningarna, men anser att 
revisionsrätten åtminstone borde ha begärt och införlivat uppgifterna om de övriga 
institutionerna i sina beräkningar för att få en heltäckande bild av de verkliga effekterna 
av 2014 års reformpaket. Parlamentet betonar vidare att en personalminskning på 5 % 
generellt kräver större insatser för de små institutionerna på grund av behovet av att 
upprätthålla vissa nyckelfunktioner när det gäller driftskontinuiteten, arbetsbelastningen 
osv.

 Europaparlamentet påminner om att 2014 års reformpaket var en reaktion på den 
finansiella och ekonomiska krisen, som satte medlemsstaternas offentliga finanser under 
tryck och tvingade medlemsstaterna att vidta åtgärder för att minska kostnaderna för sin 
offentliga förvaltning, och därför kunde EU-institutionerna inte bortse från dem. 
Parlamentet påpekar dock att dessa omständigheter inte motsvarar den nuvarande 
situationen och att en ny nedjustering av tjänsteföreskrifterna skulle vara en farlig bana 
oavsett omständigheterna.

 Europaparlamentet noterar att man i revisionsrättens särskilda rapport konstaterade att de 
kostnadsbesparande åtgärderna har lett till betydande besparingar för EU:s budget, 
nämligen 4,2 miljarder euro inom ramen för den fleråriga budgetramen 2014–2020, 
vilket är mer än vad man ursprungligen kom överens om. Parlamentet konstaterar också 
att en avsevärd del av de långsiktiga besparingarna i administrativa utgifter kommer att 
härröra från lägre utgifter för personalens pensioner. Parlamentet beklagar dock att 
revisionsrätten inte har beräknat de besparingar som följer av de kostnadsbesparande 
åtgärderna som en procentandel av den fleråriga budgetramen, vilket skulle ha lett till 
en mer rättvis bedömning av reformens globala effekter. Det skulle också ha varit 
önskvärt att ange de besparingar som följde av reformen av tjänsteföreskrifterna 2004.

 Europaparlamentet beklagar att revisionsrätten vid uppskattningen av besparingarna inte 
har beaktat viktiga faktorer såsom kostnaden för att externalisera många tjänster till följd 
av personalnedskärningarna, liksom kostnaden för interna strategier för att mildra vissa 
effekter av den reform som genomförts av kommissionen, kostnaden för ökad 
långtidsfrånvaro osv. Parlamentet betonar att om revisionsrätten hade tagit hänsyn till 
dessa faktorer skulle de uppskattade besparingarna ha varit betydligt lägre.

 Europaparlamentet konstaterar att titeln på den särskilda rapporten förminskar de 
huvudsakligen negativa konsekvenserna av 2014 års reformpaket för personalen, vilket 
tydligt framgår av bilaga I till den särskilda rapporten, i motsats till den uttryckliga 
hänvisningen till de ”stora besparingar” som uppnåtts.

 Europaparlamentet beklagar djupt att 2014 års reformpaket sätter de ekonomiska 
fördelarna framför den mänskliga dimensionen genom att fokusera på viktiga 
kostnadsbesparande åtgärder, nämligen en minskning av löne- och pensionsbudgeten, 
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en minskning med 5 % av antalet tjänster och en översyn av tjänsteföreskrifterna, men 
en nödvändig utvärdering av de mest sannolika konsekvenserna för 
personalförvaltningen ingick dock inte i reformen. Parlamentet noterar följaktligen att 
2014 års reformpaket genomfördes med en allvarlig brist på förberedelser och utan 
någon föregående eller efterföljande utvärdering av konsekvenserna för personalen. 
Parlamentet påpekar vidare att många av de negativa konsekvenserna för personalen 
skulle ha kunnat undvikas eller minskas tidigare om reformerna hade övervakats på ett 
bättre sätt.

 Europaparlamentet beklagar djupt att 2014 års paket med personalreformer har haft 
mycket negativ inverkan på ett antal viktiga aspekter av personalförvaltningen inom 
EU:s institutioner, nämligen löner och pensioner, lönegrader och ansvar, 
karriärutsikterna, balans mellan arbete och privatliv, välbefinnande på arbetsplatsen, 
lägre tillfredsställelse bland personalen, ökad sjukledighet (mer än fördubblats under det 
senaste årtiondet), allt äldre personalstyrka, ökad arbetsbörda, som en betydande andel 
av personalen anser vara outhärdlig, mindre attraktiva anställningsvillkor osv.

 Europaparlamentet uttrycker sin stora oro över ökningen av andelen kontraktsanställda 
med nästan 25 % inom kommissionen som helhet till följd av 2014 års översyn, vilket 
leder till allt mer osäkra anställningsvillkor inom EU:s institutioner och till inrättandet av 
en parallell billig personal inom EU. Detta innebär att det finns stora skillnader i status 
i samband med utövandet av mycket ofta liknande uppgifter med alla de konsekvenser 
som detta medför. Ökningen av antalet kontraktsanställda kommer också att få 
långsiktiga konsekvenser när det gäller kunskapshantering, kontinuitet och garantierna 
för den europeiska offentliga förvaltningens opartiskhet.

 Europaparlamentet uttrycker också sin oro över att försämrade arbetsvillkor har haft 
en negativ inverkan på EU-institutionernas attraktionskraft som arbetsgivare, vilket är 
till förfång för målet att skapa en europeisk offentlig förvaltning som särskilt utmärker 
sig genom sin ”kulturella och språkliga mångfald, och för sina attraktiva 
rekryteringsvillkor”. Parlamentet påminner om att det i praktiken blir allt svårare att 
rekrytera personal från vissa länder, vilket leder till en djupare demografisk obalans 
i institutionernas personal, och detta illustreras tydligt av det faktum att 60 % av de nya 
tjänstemännen redan kommer från Bryssels ”europeiska sfär”.

 Europaparlamentet uppmanar kommissionen och övriga EU-institutioner, i enlighet med 
revisionsrättens rekommendation, att förbättra sin hantering av arbetsbördan genom att 
upprätta en övergripande personalförvaltningsplan för ovannämnda centrala arbetsvillkor.

 Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen och övriga EU-institutioner att 
bättre svara mot förändringar på personalområdet genom att förbättra sin övervakning av 
och rapportering om personalfrågor på institutionsnivå, vilket gör det möjligt för 
EU-institutionerna att tidigt upptäcka och lösa dessa problem.

 Europaparlamentet är fast övertygat om att det är mycket viktigt att genomföra en 
kommunikationsstrategi som riktar sig till rådet, medlemsstaterna och de 
europeiska medborgarna för att bemöta den orättvisa och utbredda kritik som riktats mot 
EU:s tjänstemän i åratal.
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 Europaparlamentet uppmanar kommissionen att systematiskt bedöma behoven och 
potentiella finansiella och icke-finansiella effekter av förslaget och tillhörande åtgärder 
före en ytterligare översyn av tjänsteföreskrifterna, och att koppla denna bedömning till 
godkännandet av översynen, oberoende av den tidpunkt då åtgärderna införs under 
beslutsprocessen.

 Europaparlamentet varnar särskilt rådet för de allvarliga konsekvenser som en 
ytterligare nedskärning av budgeten eller personalstyrkan inom EU-institutionernas 
administration kan få för den europeiska offentliga förvaltningens framtid och 
genomförandet av unionens politik. Parlamentet betonar med eftertryck att den 
europeiska offentliga förvaltningen inte kan fortsätta att försvagas och påminner om att 
EU behöver en stark offentlig förvaltning för att fullgöra sina huvuduppgifter och även 
ta itu med de nya utmaningarna för EU:s agenda och samhälle. Att bevara, skydda, 
stärka, förbättra och optimera EU-institutionernas personalresurser är avgörande för att 
unionen ska kunna fungera väl. Parlamentet är fast övertygat om att varje reform eller 
översyn av tjänsteföreskrifterna bör genomföras utanför förhandlingarna om den 
fleråriga budgetramen.

 Europaparlamentet påminner om att meningen ”göra mer med mindre” i detta 
sammanhang är en farlig vanföreställning som aldrig mer bör få styra 
EU-institutionernas personalförvaltning.


