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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език).  Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста, се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Правилника за длъжностните лица и на Условията за работа на 
другите служители на Европейския съюз
(COM(2011)0890 – C7-0507/2011 – 2011/0455(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2011)0890),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 336 от Договора за функционирането 
на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0507/2011),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид становището на Съда от …1,

– като взе предвид становището на Сметната палата от …2,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становищата на 
комисията по бюджети, комисията по бюджетен контрол и комисията по правата на 
жените и равенството между половете (A7-0000/2012),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Европейският съюз и неговите над (1) Европейският съюз и неговите над 

                                               
1 …
2 …
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50 институции и агенции следва да 
разполагат с висококвалифицирана 
европейска публична администрация, 
която да може да изпълнява задачите си 
по възможно най-добрия начин в 
съответствие с Договорите и да се 
справя с вътрешните и външните 
предизвикателства, които ще стоят пред 
нея в бъдеще.

50 институции и агенции следва да
продължат да разполагат с 
висококвалифицирана европейска 
публична администрация, която да може 
да постига целите си, да прилага 
политиките и действията си и да
изпълнява задачите си по възможно най-
добрия начин в съответствие с 
Договорите, да се справя с вътрешните 
и външните предизвикателства, които 
ще стоят пред нея в бъдеще, и да служи 
на гражданите на Съюза.

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Затова е необходимо да се осигури 
рамка за назначаването на персонал с 
голям потенциал по отношение на
производителността и почтеността 
на възможно най-широка географска 
основа измежду гражданите на 
държавите членки и да се осигурят 
необходимите условия персоналът да 
изпълнява задълженията си по 
възможно най-ефективния и ефикасен 
начин.

(2) Затова е необходимо да се осигури 
рамка за привличането, назначаването
и запазването на висококвалифициран 
многоезичен персонал, подбран на 
възможно най-широка географска 
основа измежду гражданите на 
държавите членки, независим и
отговарящ на най-високите 
професионални стандарти, и да се 
осигурят необходимите условия 
персоналът да изпълнява задълженията 
си по възможно най-ефективния и 
ефикасен начин.

Or. en
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Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Работното време в институциите 
следва да бъде приведено в 
съответствие с нормите в сила в някои 
от държавите членки на Европейския 
съюз, за да се компенсира намаляването 
на персонала в институциите.
Установяването на минимална
продължителност на седмичното 
работно време ще гарантира, че 
персоналът, работещ за институциите, 
ще се справи с обема от работа, 
свързана с целите на политиката на 
Европейски съюз, като същевременно се 
хармонизират условията на труд в 
институциите в интерес на 
солидарността в цялата публична 
администрация на Европейския съюз.

(14) Работното време в институциите 
следва да бъде приведено в 
съответствие, за да се компенсира 
намаляването на персонала в 
институциите. Това привеждане в 
съответствие следва да отчита 
работното време, прилагано в 
държавната администрация на 
държавите членки. Установяването на 
минимална продължителност на 
седмичното работно време ще 
гарантира, че персоналът, работещ за 
институциите, ще се справи с обема от 
работа, свързана с целите на политиката 
на Европейски съюз, като 
същевременно се хармонизират 
условията на труд в институциите в 
интерес на солидарността в цялата 
публична администрация на 
Европейския съюз.

Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) При подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да осигури едновременното и 
своевременно предаване на
съответните документи по подходящ 
начин на Европейския парламент и 
Съвета,

(26) При подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да осигури едновременното и 
своевременно предаване на всички 
съответни документи по подходящ 
начин на Европейския парламент и 
Съвета,

Or. en
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Изменение 5

Предложение за регламент
Член 1 – точка 1 – буква 1 а) (нова)
Правилник за длъжностните лица
Член 1г – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Член 1г, параграф 4, първа алинея 
се заменя със следното:
„За целите на параграф 1 хората с 
увреждания включват лица с трайна 
физическа, психическа,
интелектуална и сетивна 
недостатъчност, която при 
взаимодействие с различни пречки би 
могла да възпрепятства тяхното 
пълноценно и ефективно участие в 
обществото, равноправно с 
останалите. Увреждането се 
определя в съответствие с 
процедурата, посочена в член 33.“

Or. en

Обосновка

Изменението цели привеждането на определението за лица с увреждания, предвидено 
в член 1г от Правилника за длъжностните лица, в съответствие с определението, 
използвано в член 1 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 1 – точка 1 – буква 2 а) (нова)
Правилник за длъжностните лица
Член 1г – параграф 4 – алинея 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В член 1г, параграф 4, след трета 
алинея се добавя следната алинея:
„Принципът на равно третиране не 
пречи на институционните органи по 
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назначаването да поддържат или 
приемат мерки, предвиждащи 
специални предимства за улесняване 
на лицата с увреждания при 
упражняването на професионална 
дейност или за предотвратяване или 
компенсиране на тяхното по-
неблагоприятно положение в 
кариерата.“

Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 1 – точка 3
Правилник за длъжностните лица
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В щатното разписание, приложено 
към раздела от бюджета за всяка 
институция, се посочва броят на 
длъжностите за всяка степен и за всяка 
функционална група.

1. В щатното разписание, приложено 
към раздела от бюджета за всяка 
институция, се посочва броят на 
длъжностите за всяка степен и за всяка 
функционална група.

Щатното разписание на всяка 
институция отразява задълженията, 
определени в многогодишната 
финансова рамка и в 
Междуинституционалното 
споразумение относно нейното 
прилагане.
2. Без да се засяга принципът на 
израстване в кариерата въз основа на 
постигнатото в работата, установен в 
член 45, това разписание гарантира, че 
към 1 януари на всяка година за всяка 
институция броят на свободните 
длъжности във всяка степен от щатното 
разписание съответства на броя на 
активно заетите длъжностни лица на по-
ниската степен към 1 януари на 
предходната година, умножен по 
стойностите, посочени в приложение I, 

2. Без да се засяга принципът на 
израстване в кариерата въз основа на 
постигнатото в работата, установен в 
член 45, това разписание гарантира, че 
към 1 януари на всяка година за всяка 
институция броят на свободните 
длъжности във всяка степен от щатното 
разписание съответства на броя на 
активно заетите длъжностни лица на по-
ниската степен към 1 януари на 
предходната година, умножен по 
стойностите, посочени в приложение I, 
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раздел Б за тази степен. Тези стойности 
се прилагат на петгодишна усреднена 
основа, считано от 1 януари 2013 г.

раздел Б за тази степен. Тези стойности 
се прилагат на петгодишна усреднена 
основа, считано от 1 януари 2013 г.

3. Стойностите, предвидени в 
приложение I, раздел Б, се 
преразглеждат след изтичането на 
петгодишен период, считано от 1 януари 
2013 г., въз основа на доклад на 
Комисията до Европейския парламент и 
Съвета и на предложение на Комисията. 
Европейският парламент и Съветът 
вземат решение съгласно член 336 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз.

3. Стойностите, предвидени в 
приложение I, раздел Б, се 
преразглеждат след изтичането на 
петгодишен период, считано от 1 януари 
2013 г., въз основа на доклад на 
Комисията до Европейския парламент и 
Съвета и на предложение на Комисията. 
Европейският парламент и Съветът 
вземат решение съгласно член 336 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз.

4. След изтичането на същия 
петгодишен период Комисията 
представя на Европейския парламент и 
на Съвета доклад за прилагането на 
разпоредбите, свързани с функционална 
група AST/SC, и на преходните 
разпоредби, предвидени в член 30 от 
приложение XIII, като се имат предвид 
промените в нуждите от персонал, 
изпълняващ секретарски и 
деловодителски задачи във всички 
институции, и промените при 
постоянните и срочните длъжности от
функционална група AST и на броя на 
договорно наетите служители от 
функционална група II.

4. След изтичането на същия 
петгодишен период Комисията 
представя на Европейския парламент и 
на Съвета доклад за прилагането на 
разпоредбите, свързани с функционална 
група AST/SC, и на преходните 
разпоредби, предвидени в член 30 от 
приложение XIII, като се имат предвид 
промените в нуждите от персонал, 
изпълняващ секретарски и 
деловодителски задачи във всички 
институции, и промените при 
постоянните и срочните длъжности от
функционални групи AST и AST/SC.

Or. en

Обосновка

Институциите следва да имат избор на методи за постигане на икономии и на 
ресурси, по отношение на които могат да се постигнат икономии.  Също така е 
достатъчно щатното разписание да бъде свързано с бюджетите на институциите, 
които се основават на общия бюджет на ЕС, който на свой ред следва МФР.

Изменението в параграф 4 е техническа корекция.  Тъй като е свързано със 
задълженията за докладване относно прилагането на разпоредбите за функционална 
група AST/SC, позоваването на промените в нуждите и длъжностите следва да се 
разшири, за да включи тази група.
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Изменение 8

Предложение за регламент
Член 1 – точка 10
Правилник за длъжностните лица
Член 31 – параграф 2 – първо изречение

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат разпоредбите на 
член 29, параграф 2, длъжностните лица 
се назначават само на степени SC 1, 
AST 1—AST 4 или AD 5—AD 8.

Без да се засягат разпоредбите на 
член 29, параграф 2, длъжностните лица 
се назначават само на степени SC 1 до 
SC 3, AST 1—AST 4 или AD 5—AD 8.

Or. en

Обосновка

Институциите следва да имат възможност да вземат решения относно входната 
степен на назначаваните длъжностни лица във функционална група AST/SC в 
зависимост, например, от техния опит, както е и в случая на функционални групи AST 
и AD.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 1 – точка 15 – буква а)
Правилник за длъжностните лица
Член 45 – параграф 1 – след второто изречение

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен ако не се прилага процедурата, 
предвидена в член 4 и член 29, 
параграф 1, длъжностните лица могат 
да бъдат повишавани само ако заемат 
длъжност, която съответства на 
един от видовете длъжности, 
определени в приложение I, раздел А, 
за следващата по-висока степен.

Длъжностните лица в степен AST 9
могат да бъдат повишавани в степен 
AST 10 само в съответствие с 
процедурата по член 4 и член 29, 
параграф 1.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение цели да изясни предложението на Комисията, така че да се 
избегнат затруднения в тълкуването и прилагането на текста. 
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Изменение 10

Предложение за регламент
Член 1 – точка 21 – буква г)
Правилник за длъжностните лица
Член 55 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Органът по назначаването на всяка 
институция може да въведе 
договорености за гъвкаво работно 
време. Длъжностните лица, за които се
прилагат разпоредбите на член 44, 
втора алинея, управляват своето 
работно време, без да се налага 
въвеждането на такива 
договорености.

4. Органът по назначаването на всяка 
институция може да въведе 
договорености за гъвкаво работно 
време. На длъжностните лица в 
степени от 9 нагоре, които се ползват 
от тези договорености, не се полагат 
цели или половин работни дни за 
компенсиране.

Or. en

Обосновка

Договореностите за гъвкаво работно време като инструмент на съвременното 
управление на човешките ресурси трябва да се насърчават.  За длъжностните лица в 
степените, които предполагат по-високо равнище на отговорности от степените в 
началото на кариерата, това следва по-скоро да означава, че тази гъвкавост се 
измерва в часове и не води до възстановяване на цели работни дни или части от тях. 
Следва също да се подчертае, че гъвкавото работно време не следва да води до 
предоставяне на допълнителен отпуск, надвишаващ предвидения в Правилника за 
длъжностните лица.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 1 – точка 31 – буква б)
Правилник за длъжностните лица
Член 66

Текст, предложен от Комисията
Основните месечни заплати за всяка степен и стъпка във функционална група AST/SC 
са посочени в следната таблица:

Стъпка
Степен 1 2 3 4 5

SC 6 3.844,31 4.005,85 4.174,78 4.290,31 4.349,59
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SC 5 3.397,73 3.540,50 3.689,28 3.791,92 3.844,31
SC 4 3.003,02 3.129,21 3.260,71 3.351,42 3.397,73
SC 3 2.654,17 2.765,70 2.881,92 2.962,10 3.003,02
SC 2 2.345,84 2.444,41 2.547,14 2.617,99 2.654,17
SC 1 2.160,45 2.251,24 2.313,87 2.345,84 2.345,84

Изменение
Основните месечни заплати за всяка степен и стъпка във функционална група AST/SC 
са посочени в следната таблица:

Стъпка
Степен 1 2 3 4 5

SC 6 4.349,59 4.532,36 4.722,82 4.854,21 4.921,28
SC 5 3.844,31 4.005,85 4.174,78 4.290,31 4.349,59
SC 4 3.397,73 3.540,50 3.689,28 3.791,92 3.844,31
SC 3 3.003,02 3.129,21 3.260,71 3.351,42 3.397,73
SC 2 2.654,17 2.765,70 2.881,92 2.962,10 3.003,02
SC 1 2.345,84 2.444,41 2.547,14 2.617,99 2.654,17

Or. en

Обосновка

Входната степен във всички групи следва да гарантира назначаването на подходящ 
персонал. В случая на AST/SC това означава секретари, представляващи широк 
спектър от националности и езикови умения, които да отговарят на изискванията на 
многонационалната и многоезична служба и да поддържат географския баланс. 
Потенциалните икономии трябва тук да бъдат балансирани със задължението на 
институциите да предоставят постоянно високо равнище на обслужване. Освен това 
повечето назначени секретари са жени и те са тези, които биха понесли бремето на 
икономиите. Това би могло да е в нарушение на принципа на равенството между 
половете. Следователно изменението поставя входната степен за категорията 
AST/SC едно ниво под AST 1 вместо две. 

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 1 – точка 43 – буква a
Правилник за длъжностните лица
Приложение I – раздел А – точка 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Секретар/Деловодител SC 1 - SC 6 Секретар/Деловодител SC 1 - SC 6
Изпълняващ деловодителски и 
секретарски задачи, управляване на 
офис и други подобни задачи, 
изискващи определена степен на
самостоятелност1

Изпълняващ деловодителски и 
секретарски задачи, управляване на 
офис и други подобни задачи, 
изискващи определена степен на
самостоятелност; 

Парламентарни разпоредители1

Or. en

Обосновка
Изменението цели да гарантира, че парламентарните разпоредители, посочени в 
бележката под линия, също се включват във функционална група AST/SC.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 1 – точка 55 – буква и)
Правилник за длъжностните лица
Приложение ХІІІ – член 30 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Длъжностните лица извън обхвата на 
буква а), които преди 1 май 2004 г. са 
били в предишната категория B или 
които преди 1 май 2004 г. са били в 
предишните категории С или D и са 
станали функционална група AST, се 
класират без ограничения като
„асистент“.

б) Длъжностните лица извън обхвата на 
буква а), които преди 1 май 2004 г. са 
били в предишната категория B или 
които преди 1 май 2004 г. са били в 
предишните категории С или D и са 
станали функционална група AST,
както и длъжностните лица, 
назначени след 1 май 2004 г., се 
класират без ограничения като
„асистент“.

Or. en

Обосновка
Предложението ограничава кариерата на AST за асистентите в преход, назначени 
след 1 май 2004 г., до степен AST 7.  За да участват в конкурсите AST обаче те 
трябваше да демонстрират много по-високо образователно ниво от изискваното 
допреди това за бившите категории B, C и D, както и да докажат владеене на трети 
език преди първото повишение. Освен това техните перспективи в кариерата в 
момента на назначаване им даваха възможност да достигнат степен AST 11 
(какъвто беше случаят на бившата категория В и длъжностните лица от бившите 
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категории C и D, преминали успешно атестационната процедура).  И накрая не би 
следвало да има различно третиране или различно прекласифициране въз основа на 
конкурса, в който са участвали. Затова изменението цели да ограничи техните 
перспективи в кариерата до степен AST 9.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 1 – точка 55 – буква и)
Правилник за длъжностните лица
Приложение ХІІІ – член 30 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) Длъжностните лица извън обхвата 
на букви а)—г) се класират въз основа 
на съставения от конкурса списък с 
подходящи кандидати, от който те 
са били назначени на работа, като се 
взема предвид съответната степен 
от конкурса. Длъжностните лица, 
които са преминали успешно конкурс 
от степен AST 3 или по-висока 
степен, се класират като 
„асистенти“, а всички останали 
длъжностни лица се класират като 
„административни асистенти в 
преход“. Таблицата на 
съответствието в член 13, 
параграф 1 от настоящото 
приложение се прилага по аналогия, 
независимо от датата, на която е 
назначено длъжностното лице.

заличава се

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката на изменение 13.  Също така трябва да се отбележи, че не би 
следвало да има различно третиране или различно прекласифициране на служителите  
AST въз основа на конкурса, в който са участвали. 
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Изменение 15

Предложение за регламент
Член 1 – точка 55 – буква и)
Правилник за длъжностните лица
Приложение ХІІІ – член 30 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 2, 
буква д) длъжностните лица 
назначени въз основа на конкурс на 
степен, по-ниска от AST 3, могат 
преди 31 декември 2015 г. да бъдат 
класирани от органа по 
назначаването като „асистенти“ в 
интерес на службата и въз основа на 
длъжността, заемана към 31 
декември 2012 г. Всеки орган по 
назначаването определя правилата за 
прилагане на настоящия член в 
съответствие с член 110 от 
Правилника за длъжностните лица. 
Независимо от това, общият брой на 
„административните асистенти в 
преход“, които се ползват от тази 
разпоредба, не може да надвишава 5 % 
от „административните асистенти 
в преход“ към 1 януари 2013 г.

заличава се

Or. en

Обосновка

Това следва от изменения 13 и 14; вж. техните обосновки. 

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 1 – точка 55 – буква и)
Правилник за длъжностните лица
Приложение ХІІІ – член 30 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Длъжностните лица, на които е било 
разрешено въз основа на член 55а, 

(Не се отнася до българския текст)
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параграф 2, буква д) от Правилника за 
длъжностните лица и член 4 от 
приложение IVa към Правилника за 
длъжностните лица, да работят на 
непълно работно време за период, 
започващ преди 1 януари 2013 г. и 
продължаващ след тази дата, могат да 
продължат да работят при същите 
условия за максимален общ период от 
пет години.

Or. en

Обосновка

Правилното позоваване е на член 55а, параграф 2, буква д). Изменението цели да 
отстрани грешката.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 1 – точка 55 – буква и)
Правилник за длъжностните лица
Приложение ХІІІ – член 30 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. За длъжностните лица, за които 
пенсионната възраст съгласно член 22 
от настоящото приложение е под 65 
години, тригодишният срок, посочен в 
член 55а, параграф 2, буква д) от 
Правилника за длъжностните лица, 
може да премине пенсионната, но не 
и 65-годишната им възраст.

Or. en

Обосновка

Това изменение цели да се даде възможност на длъжностните лица, чиято пенсионна 
възраст съгласно преходните разпоредби е по-ниска от 65 години и които биха искали 
да продължат да работят и след навършването й, да работят на непълно работно 
време преди пенсиониране. 
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Изменение 18

Предложение за регламент
Член 2 – точка 33а (нова)
Условия за работа
Член 139 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

33a. В член 139 буква б) се заменя със 
следното:
„б) в края на месеца, в който 
акредитираният парламентарен 
сътрудник навършва 65-годишна 
възраст, или, по изключение, на 
датата, определена в съответствие с 
член 52, буква б), втора алинея от 
Правилника за длъжностните лица;“

Or. en

Обосновка

Парламентарните сътрудници следва да имат възможността да работят по 
изключение до 67-годишна възраст.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Общо институциите и агенциите, намиращи се на различни места на работа в ЕС, както 
и делегациите в трети страни, дават работа на приблизително 55 000 длъжностни лица 
и други служители. В сравнение с националните или дори с местните администрации в 
някои държави членки този брой е доста малък и става още по-малък по мащаб, ако се 
вземе предвид и фактът, че европейските институции служат на приблизително 501 
милиона граждани на ЕС.

През 2004 г. Правилникът за длъжностните лица и европейската публична 
администрация бяха реформирани из основи, като целта беше тяхната модернизация и 
повишена разходна ефективност. Тази реформа ще донесе 8 милиарда евро икономии 
до края на 2020 г.  Главната причина за настоящото предложение на Комисията и 
неговата същност е да се предвиди нов метод на адаптиране на заплатите и пенсиите, 
включително прилагането на клауза за изключване, както и на специалния налог. Това 
се налага поради изтичането на срока на съответните разпоредби на Правилника за 
длъжностните лица в края на 2012 г., както и за да се предприемат действия вследствие 
на решението на Съда на Европейския съюз по дело C-40/101. 

Въпреки че промените, налагащи се поради изтичането на този срок, можеха да бъдат 
единствените в настоящото предложение за изменение на Правилника за длъжностните 
лица, Комисията реши да отиде по-надалеч и да предложи известен брой допълнителни 
модификации. Всички те спадат към категорията на различните мерки за икономии, 
които да се прилагат заедно с новия метод и новия специален налог.  

Докладчикът счита, че текущата реформа следва да засяга само аспектите, които се 
нуждаят от промяна.  Причините за това са фактът, че основната реформа на 
Правилника за длъжностните лица, която доведе до съществени икономии, беше 
извършена преди няколко години и въздействието й все още не е достигнало пълния си 
потенциал, и необходимостта от строго спазване на графика за приемането на 
предлаганите промени. Трябва да се има предвид, че е от съществена важност 
спазването на крайния срок – края на 2012 г., за постигане на споразумение между 
Европейския парламент и Съвета. В противен случай с изтичането на срока на метода и 
специалния налог не само че няма да бъдат постигнати икономии, но ще се породят и 
допълнителни разходи за бюджета на ЕС. 

Необходимо е да се направи една последна бележка за цялостния контекст на 
настоящото предложение. Предшествано от призиви за икономии към администрацията 
на ЕС, то идва във време на финансова криза в Европа.  Въпреки че тези призиви 
трябва да се вземат на сериозно и с дължимото внимание, все пак не бива те да 
надделяват над основните съображения за предназначението и ролята на европейската 
публична администрация. От първостепенно значение е да се намери баланс между 
икономиите и необходимостта да се гарантира, че институциите могат да изпълняват 
своите задачи и функции в съответствие със задълженията и правомощията си съгласно 
Договорите. За да изпълняват своите задължения по Договорите, е абсолютно 

                                               
1 C-40/10 Комисия/Съвет, все още непубликувано в Сборника.
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необходимо институциите да имат непрекъснато възможността да назначават и да 
задържат служители въз основа на стойността, заслугите и уменията им, тоест 
служители независими, ръководени от европейския проект и неговите ценности, 
висококвалифицирани, многонационални, многоезични1 и готови да се преместят да 
работят в чужбина за постоянно. 

1. Основни елементи на предложението

Докладчикът приветства факта, че Комисията представи своето предложение преди 
изтичането на срока на метода и специалния налог.

Докладчикът е съгласен по-конкретно с предложението методът да се основава на 
номиналната промяна на заплатите (а не на реалната) във всички държави членки, 
вместо само в някои от тях, и се надява, че Комисията ще успее да намери практическо 
разрешение на проблема с получаването на съответните данни от 27 държави членки 
навреме.  Докладчикът подчертава също, че клаузата за изключване следва да е 
свързана с финансовата криза. И накрая докладчикът е съгласен с предложеното 
увеличаване на специалния налог, преименуван на „налог за солидарност“, на 6 %.

2. Мерки за икономии

2.1 5 % намаляване на персонала

Комисията предлага персоналът на всяка институция и агенция да се намали с 5 %, 
което отразява ангажимента за икономии, предвиден в предложението за 
многогодишната финансова рамка2. Като се има предвид, че съгласно одобрения 
персонал по щатно разписание през 2011 г.3 институциите и агенциите можеха да дават 
работа на общо 46 678 служители (длъжностни лица и други служители, с изключение 
на договорно наети служители), това би означавало намаление с 2 334 служители във 
всички категории и допълнително съкращаване на длъжностите на около 400 договорно 
наети служители. Намалението ще се извърши поетапно до 2018 г., като не се заместят 
някои напускащи институциите „по естествен път“ служители (например поради 
пенсиониране или изтичане на договора).

Трябва да се отбележи, че предложението включва автоматично намаляване с 5 % на 
броя на служителите на всяка институция и агенция.  Докато Комисията е права да 
разглежда това като възможност за икономии, е погрешно да се смята, че следва да се 
прилага автоматично за всички институции. Това ще се окаже нереалистично.  За някои 
институции може да е необходимо да замразят в най-добрия случай съществуващия 
брой служители, като се имат предвид новите правомощия, предоставени им с 
Договорите или налагащи се с оглед на бъдещите разширявания, докато за други може 
дори да е необходимо действително увеличаване на броя на служителите в бъдеще4.  
                                               
1 Преди първото им повишение от длъжностните лица се изисква да покажат умения за работа с 3 
официални езика на ЕС.
2 Предложение за Регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 
2014—2020  (COM (2011)398).
3 ОВ L 68, 15.3.2011 г., стр. 1.
4 Трябва да се отбележи, че през 2000-2010 г. променящите се функции на институциите, наложени от 
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Затова са необходими повече решения, съобразени с конкретния случай.

Предложението на Комисията предвижда щатното разписание на институциите да се 
обвърже многогодишната финансова рамка (МФР), като се измени член 6 от 
Правилника за длъжностните лица.  Това е с цел да се осигури задължение за спазване 
на ангажимента на институциите и агенциите за намаляване на броя на служителите с 
5 %.  В Правилника за длъжностните лица вече е предвидено, че „В щатното 
разписание, приложено към раздела от бюджета на всяка институция, се посочва 
броят на длъжностите за всяка степен и за всяка функционална група.“ От тази 
разпоредба е ясно, че институциите трябва да спазват в щатното си разписание 
бюджетните задължения, произтичащи от бюджетите на институциите, които се 
основават на общия бюджет на ЕС, а той на свой ред – на МФР. Няма причина да се 
създава допълнителна връзка между Правилника за длъжностните лица и финансовата 
рамка на ЕС. Следва също да се отбележи, че функция 5 от МФР обхваща 
„Административни разходи на институциите“, което далеч не включва само разходи за 
персонал. 

Ето защо докладчикът счита, че институциите следва да направят необходимите 
икономии, но конкретният метод и изборът на ресурсите, от които да се направят тези 
икономии, следва да се оставят на самите институции. Те са в най-подходяща позиция, 
за да посочат и решат къде могат да се направят съкращения, за да не се излага на 
опасност правилното им функциониране. Един ангажимент в тази насока би бил по-
подходящ. 

По гореизброените причини докладчикът предлага това предложение да не се приема.

2.2 Условия на работа

Докладчикът изтъква, че другите мерки за икономии, предложени от Комисията, са 
свързани с условията на работа и включват например:

а) изменения, свързани с работното време:
- увеличение на работното време чрез въвеждане на минимален брой работни 

часове (40) без компенсиране чрез заплащане,
- намаляване на годишния брой дни за пътуване на 3 дни;
б) изменения в пенсионната система:
- увеличаване на пенсионната възраст от 63 на 65 години с възможност за 

оставане на работа до 67 г.,
- увеличаване на възрастта за предсрочно пенсиониране от 55 на 58 г.,
- намаляване на броя на длъжностните лица, ползващи се от предсрочното 

пенсиониране, от 10 % на 5 % във всички институции  за дадена година;
в) изменения относно надбавките и правата:
- намаляване на годишната надбавка за пътуване,
- адаптиране на правилата за възстановяване на разходите за пренасяне,

                                                                                                                                                  
Договорите и разширяванията, доведоха до следното увеличение на броя на служителите: 21,6% за 
Комисията, 34,3% за Съвета, 52,5% за Европейския парламент, 90,8% за Съда на ЕС, 61,1% за Сметната 
палата, 35,2% за ЕИСК и 140% за Комитета на регионите. 
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- адаптиране на правилата за възстановяване на разходите за командировки.

Някои от тези мерки трябва да се разглеждат в контекста на неотдавнашното 
адаптиране на условията на работа в държавите членки, по-конкретно увеличаването на 
пенсионната възраст, което отразява настоящите демографски тенденции в ЕС.  Други 
мерки, въпреки че изпълняват ролята на мерки за икономия, не могат действително да 
се считат за ключови в предложените изменения.

Формулирано е специално предложение да се даде на институциите възможността да 
въвеждат договорености за гъвкаво работно време като метод на съвременно 
управление на човешките ресурси. Докладчикът счита, че подходът на Комисията е в 
правилната посока, но ще проучи евентуалната необходимост тези договорености да се 
ограничат за някои категории служители.

2.3 Пакет за кариерата на асистентите (степен AST)

Реформата от 2004 г. създаде нова структура за кариерата на AST. Изглежда1 обаче, че 
структурата на заплащането и кариерата на AST изисква допълнителни корекции. 

Първоначално Комисията предлагаше като мярка заемането на всички длъжности на 
нивото на секретарите с договорно наети служители. При първоначалната размяна на 
мнения с Комисията и нейния заместник-председател М. Шефчович в комисията по 
правни въпроси през юли 2011 г. беше изяснено, че такова предложение би довело до 
опасност от невъзможност да се посрещнат нуждите на институциите от служители с 
конкретен профил (например езиков), а това не би било приемливо.  Това стана ясно 
също и от социалния диалог, проведен от Комисията при подготовката за приемането 
на официалното предложение.   

В крайна сметка Комисията реши да предложи нова категория AST/SC, с цел да въведе 
ограничения в кариерата на служителите, натоварени с по-прости задачи и функции. 
Предлага се тази нова категория да встъпва в длъжност на степен, с две по-ниска от 
AST 1.  Следва да се подчертае, че без да се противопоставя на въвеждането на 
категорията AST/SC, докладчикът не може да приеме толкова ниска входна степен.  
Необходимо е входните степени във всички категории да гарантират на институциите 
назначаване на подходящи служители. В конкретния случай е абсолютно необходимо 
да се гарантира, че институциите са в състояние да назначават секретари (в повечето 
случаи жени), представляващи широк спектър от националности и езикови умения, 
които да отговарят на изискванията на многонационалната и многоезична служба, 
което остава абсолютната основа на многонационалните институции на ЕС, служещи 
на гражданите на 27 държави – членки на ЕС. В този контекст запазването на 
географския баланс в институциите е важен фактор, който не може да бъде изоставен и 
трябва да бъде предмет на особено внимание. Способността на институциите да 
предоставят постоянно високо равнище на обслужване трябва в този случай да бъде 

                                               
1 Вж. също доклада на Комисията от 30.3.2011 г. относно еквивалентността между старата и новата 
кариерна структура. Член 6 от Правилника за длъжностните лица (COM(2011)171).
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балансирана спрямо потенциалните икономии.  Също е важно правилното спазване на 
принципа на равенството между половете. Затова докладчикът предлага входната 
степен за категорията AST/SC да бъде определена на едно ниво под AST 1. 

По отношение на степен AST докладчикът изтъква два елемента от предложението. На 
първо място е ограничението на кариерата на AST за асистентите в преход, назначени 
след 1 май 2004 г., до степен AST 7.  Докладчикът подчертава, че това представлява 
нарушение на условията на назначаването, съгласно които тази група асистенти имаха 
перспективи за кариера до AST 11. За да се смекчат последиците, ограничението би 
могло да се определи до степен AST 9. На второ място докладчикът предлага 
предложеното преструктуриране на кариерата на AST да се разгледа внимателно, като 
двете най-високи степени се запазят само  за служители, носещи значителни 
отговорности. 

3. Специфични бележки

Докладчикът реши да се спре в проектодоклада на няколко точки, които са специфични 
само за някои институции и изискват решение от известно време насам.  Такова е 
изменението, въвеждащо специфични разпоредби за пенсионирането на 
парламентарните сътрудници.  За да се спази ангажиментът на институциите да бъдат 
работодател, уважаващ равните възможности, докладчикът предлага също изменение, с 
което да се погрижим за положението на служителите с увреждания.


