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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady kterým se mění služební řád
úředníků Evropské unie a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie
(COM(2011)0890 – C7-0507/2011 – 2011/0455(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2011)0890),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 336 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu 
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0507/2011),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Soudního dvora ze dne …1,

– s ohledem na stanovisko Účetního dvora ze dne …2,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a na stanoviska Rozpočtového výboru, 
Výboru pro rozpočtovou kontrolu a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A7-
0000/2012),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Evropská unie by měla být se svými 
více než padesáti orgány a agenturami 
vybavena vysoce kvalitní evropskou 
veřejnou správou, jež jí umožní plnit úkoly 
na nejvyšší možné úrovni v souladu se 

(1) 1. Evropská unie by měla být se svými 
více než padesáti orgány a agenturami 
i nadále vybavena vysoce kvalitní 
evropskou veřejnou správou, jež jí umožní 
dosahovat svých cílů, provádět své politiky 

                                               
1 …
2 …
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Smlouvami a reagovat na vnitřní i vnější 
výzvy, kterým bude v budoucnu čelit.

a činnosti a plnit úkoly na nejvyšší možné 
úrovni v souladu se Smlouvami a reagovat 
na vnitřní i vnější výzvy, kterým bude 
v budoucnu čelit, a sloužit občanům Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2)  Je tudíž nezbytné poskytnout rámec 
pro přijímání zaměstnanců, kteří 
představují z hlediska výkonnosti 
a bezúhonnosti vysoce kvalitní pracovní 
sílu a kteří jsou vybíráni na co nejširším 
zeměpisném základě ze státních 
příslušníků členských států. Dále je 
nezbytné umožnit těmto zaměstnancům, 
aby co nejefektivněji a nejúčinněji 
vykonávali své povinnosti.

(2) Je tudíž nezbytné zajistit rámec pro 
přilákání, přijímání a udržení vysoce 
kvalifikovaných zaměstnanců ovládajících 
více jazyků, kteří jsou vybíráni na co 
nejširším zeměpisném základě ze státních 
příslušníků členských států a jsou nezávislí 
a splňují nejvyšší profesionální nároky. 
Dále je nezbytné umožnit těmto 
zaměstnancům, aby co nejefektivněji 
a nejúčinněji vykonávali své povinnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Pracovní doba v orgánech by měla být 
uvedena do souladu s pracovní dobou 
v některých členských státech Evropské 
unie, aby se vyrovnalo snížení počtu 
zaměstnanců v orgánech. Zavedením 
minimálního počtu hodin odpracovaných 
za týden se zajistí, aby zaměstnanci orgánů 
byli schopni nést pracovní zátěž 
vyplývající z politických cílů Evropské 
unie a aby se zároveň v zájmu solidarity 

(14) Pracovní doba v orgánech by měla být 
upravena, aby se vyrovnalo snížení počtu 
zaměstnanců. Tato úprava by měla brát 
v potaz pracovní dobu ve veřejných 
službách členských států. Zavedením 
minimálního počtu hodin odpracovaných 
za týden se zajistí, aby zaměstnanci orgánů 
byli schopni nést pracovní zátěž 
vyplývající z politických cílů Evropské 
unie a aby se zároveň v zájmu solidarity 
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v celé veřejné službě Evropské unie 
harmonizovaly pracovní podmínky 
v orgánech.

v celé veřejné službě Evropské unie 
harmonizovaly pracovní podmínky 
v orgánech.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Komise by při přípravě a zpracování 
aktů v přenesené pravomoci měla zajistit, 
že příslušné dokumenty budou současně, 
včas a náležitě zasílány Evropskému 
parlamentu a Radě,

(26) Při přípravě a vypracovávání aktů 
v přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit souběžné, včasné a vhodné 
předávání všech příslušných dokumentů 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 1 – podbod 1 a (nový)
Pracovní řád
Čl. 1 d – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V čl. 1d odst. 4 se první pododstavec 
nahrazuje tímto:
„Pro účely odstavce 1 se za osoby se 
zdravotním postižením považují osoby 
mající dlouhodobé tělesné, duševní, 
mentální nebo smyslové poškození, které 
v interakci s různými překážkami může 
bránit jejich plnému a účinnému zapojení 
do společnosti na rovnocenném základě 
s ostatními. Toto poškození se 
určí postupem podle článku 33.“

Or. en
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Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit soulad definice osob se zdravotním postižením 
uvedené v článku 1d služebního řádu s definicí použitou v článku 1 Úmluvy OSN o právech 
osob se zdravotním postižením.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 1 – podbod 2 a (nový)
Pracovní řád
Čl. 1 d – odst. 4 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V čl. 1d odst. 4 se za třetí pododstavec 
vkládá nový pododstavec, který zní:
„Zásada rovného zacházení nebrání 
orgánu zachovat nebo zavést opatření 
poskytující zvláštní výhody pro usnadnění 
profesní činnosti osob se zdravotním 
postižením nebo pro předcházení či 
vyrovnávání nevýhod v profesní kariéře.“

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 3
Pracovní řád
Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Seznam pracovních míst přiložený 
k rozpočtu každého orgánu udává počet 
pracovních míst v každé platové třídě 
a funkční skupině.

1. Seznam pracovních míst přiložený 
k rozpočtu každého orgánu udává počet 
pracovních míst v každé platové třídě 
a funkční skupině.

Každý seznam pracovních míst odráží 
povinnosti stanovené ve víceletém 
finančního rámci a interinstitucionální 
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dohodě o jeho provádění.
2. 2. Aniž je dotčena zásada povýšení 
podle zásluh stanovená v článku 45 
služebního řádu, tento seznam zaručuje, že 
pro každý orgán odpovídá k 1. lednu 
každého roku počet volných pracovních 
míst v každé platové třídě uvedené na 
zmíněném seznamu počtu úředníků v činné 
službě, kteří se k 1. lednu předchozího roku 
nacházeli v nižší platové třídě, přičemž 
posledně jmenovaný počet se vynásobí 
sazbami stanovenými pro tuto platovou 
třídu v příloze I oddílu B. Tyto sazby se 
použijí počínaje dnem 1. ledna 2013 na 
základě pětiletého průměru.

2. Aniž je dotčena zásada povýšení podle 
zásluh stanovená v článku 45 služebního 
řádu, tento seznam zaručuje, že pro každý 
orgán odpovídá k 1. lednu každého roku 
počet volných pracovních míst v každé 
platové třídě uvedené na zmíněném 
seznamu počtu úředníků v činné službě, 
kteří se k 1. lednu předchozího roku 
nacházeli v nižší platové třídě, přičemž 
posledně jmenovaný počet se vynásobí 
sazbami stanovenými pro tuto platovou 
třídu v příloze I oddílu B. Tyto sazby se 
použijí počínaje dnem 1. ledna 2013 na 
základě pětiletého průměru.

3. Sazby stanovené v příloze I oddílu B se 
přezkoumají na konci pětiletého období 
počínajícího dnem 1. ledna 2013 na 
základě zprávy, kterou Komise předkládá 
Evropskému parlamentu a Radě, a na 
základě návrhu Komise. Evropský 
parlament a Rada rozhodnou v souladu 
s článkem 336 Smlouvy o fungování 
Evropské unie.

3. Sazby stanovené v příloze I oddílu B se 
přezkoumají na konci pětiletého období 
počínajícího dnem 1. ledna 2013 na 
základě zprávy, kterou Komise předkládá 
Evropskému parlamentu a Radě, a na 
základě návrhu Komise. Evropský 
parlament a Rada rozhodnou v souladu 
s článkem 336 Smlouvy o fungování 
Evropské unie.

4. Po tomtéž pětiletém období Komise 
podá Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu o provádění ustanovení platných 
pro funkční skupinu AST/SC 
a přechodných ustanovení přílohy XIII 
článku 30, přičemž přihlédne k vývoji 
potřeby zaměstnanců provádějících 
kancelářské a sekretářské práce ve všech 
orgánech a k vývoji stálých a dočasných 
pracovních míst ve funkční skupině AST 
a počtu smluvních zaměstnanců ve II. 
funkční skupině.

4. Po tomtéž pětiletém období Komise 
podá Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu o provádění ustanovení platných 
pro funkční skupinu AST/SC 
a přechodných ustanovení přílohy XIII 
článku 30, přičemž přihlédne k vývoji 
potřeby zaměstnanců provádějících 
kancelářské a sekretářské práce ve všech 
orgánech a k vývoji stálých a dočasných 
pracovních míst ve funkční skupině AST 
a AST/SC a počtu smluvních zaměstnanců 
ve II. funkční skupině.

Or. en

Odůvodnění

Orgánům a institucím by se mělo umožnit, aby si samy zvolily, jakým způsobem a v jakých 
oblastech budou dosahovat úspor. Stačí, aby byl seznam pracovních míst spojen s rozpočtem 
orgánů a institucí, který vychází ze souhrnného rozpočtu EU, jenž zase vychází z víceletého 
finančního rámce.
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Změna v odstavci 4 je technickou úpravou.  Jelikož se tento odstavec vztahuje k povinnosti 
předkládat zprávy o provádění ustanovení u funkční skupiny AST/SC, měl by odkaz na vývoj 
potřeb a pracovních míst zahrnovat i tuto skupinu.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 10
Pracovní řád
Čl. 31 – odst. 2 – první věta 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Aniž je dotčen čl. 29 odst. 2, jsou úředníci 
přijímáni pouze do platových tříd SC 1, 
AST 1 až AST 4 nebo AD 5 až AD 8.“

Aniž je dotčen čl. 29 odst. 2, jsou úředníci 
přijímáni pouze do platových tříd SC 1 až 
SC 3, AST 3 až AST 4 nebo AD 5 až AD 
8.

Or. en

Odůvodnění

Orgány by měly mít možnost rozhodovat o nástupní platové třídě zaměstnanců přijímaných ve 
funkční skupině AST/SC v závislosti například na jejich zkušenostech, jako je tomu 
u funkčních skupin AST a AD.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 15 – písm. a
Pracovní řád
Čl. 45 – odst. 1 – po druhé větě 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Pokud není uplatněn postup uvedený 
v článku 4 a čl. 29 odst. 1, úředníci 
mohou být povýšeni pouze tehdy, pokud 
jejich pracovní místo odpovídá jednomu 
druhu pracovních míst v nejbližší vyšší 
platové třídě podle přílohy I oddílu A.“; 

Úředníci platové třídy AST 9 mohou 
postoupit do platové třídy AST 10 pouze 
v souladu s postupem uvedeným ve čl. 4 
a čl. 29 odst.1. 

Or. en
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Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu upřesnit návrh Komise a vyhnout se tak potížím 
spojeným s jeho výkladem a prováděním. 

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 21 – písm. d
Pracovní řád
Čl. 55 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. „Orgán oprávněný ke jmenování v rámci 
příslušného orgánu může zavést pružnou 
pracovní dobu. Úředníci, na něž se 
vztahují ustanovení čl. 44 druhého 
pododstavce, řídí svoji pracovní dobu bez 
ohledu na použití těchto opatření.“

4. „Orgán oprávněný ke jmenování v rámci 
příslušného orgánu může zavést pružnou 
pracovní dobu. Úředníci v platové třídě 9 
a vyšší, kteří tuto dobu využívají, 
nemohou využívat kompenzace v délce 
celého nebo polovičního pracovního dne.

Or. en

Odůvodnění

Flexibilní pracovní doba, jakožto moderní nástroj řízení lidských zdrojů, je vítána.  Přesto by 
měla tato flexibilita u úředníků v platových třídách, které představují vyšší zodpovědnost než 
třídy na začátku služebního postupu, spočívat v hodinách a neměla by vést k nahrazování 
části nebo celého pracovního dne. Zároveň ba mělo být zdůrazněno, že flexibilita pracovní 
doby by neměla být příslibem náhradního volna nad rámec stanovený ve služebním řádu.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 31 – písm. b
Pracovní řád
Článek 66 

Znění navržené Komisí
„Základní měsíční platy pro každou platovou třídu a každý platový stupeň ve funkční skupině 
AST/SC jsou uvedeny v této tabulce:

Stupeň
Platová 
třída

1 2 3 4 5
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SC 6 3.844,31 4.005,85 4.174,78 4.290,31 4.349,59
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

Pozměňovací návrh
Základní měsíční platy pro každou platovou třídu a každý platový stupeň ve funkční skupině 
AST/SC jsou uvedeny v této tabulce:

Stupeň
Platová 
třída

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

Odůvodnění

Entry grades in all groups should guarantee recruitment of appropriate staff. In the case of 
AST/SC this means secretaries who represent a wide range of nationalities and linguistic 
skills in order to satisfy the requirements of the multinational and multilingual service and to 
maintain geographical balance. Potential savings have to be balanced here against 
institutions' obligation to provide a high level of service on a continuous basis. Moreover, 
most recruited secretaries are female, and it is they who would bear the burden of savings. 
That could hinder the principle of gender equality. Consequently, the amendment sets the 
entry grade for the AST/SC category at one level below AST 1 instead of two. 

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 43 – písm. a
Pracovní řád
Příloha I – oddíl A – bod 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Administrativní pracovník SC 1 – SC 6 Administrativní pracovník SC 1 – SC 6
vykonává kancelářské a sekretářské práce, 
řízení kancelářského úseku a jiné obdobné 
činnosti vyžadující určitou míru 
samostatnosti1;

vykonává kancelářské a sekretářské práce, 
řízení kancelářského úseku a jiné obdobné 
činnosti vyžadující určitou míru 
samostatnosti; 

Parlamentní zřízenci1

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je upřesnit, že parlamentní zřízenci, zmínění v poznámce 
pod čarou, jsou také součástí funkční skupiny AST/SC.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 55 – písm. i
Pracovní řád
Příloha XIII – čl. 30 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) Úředníci, kteří nespadají pod písmeno 
a) a kteří před 1. květnem 2004 působili 
v dřívější kategorii B či kteří před 1. 
květnem 2004 působili v dřívějších 
kategoriích C či D a stali se bez omezení 
členy funkční skupiny AST, budou 
zařazeni jako asistenti;

(b) Úředníci, kteří nespadají pod písmeno 
a) a kteří před 1. květnem 2004 působili 
v dřívější kategorii B či kteří před 1. 
květnem 2004 působili v dřívějších 
kategoriích C či D a stali se bez omezení 
členy funkční skupiny AST a úředníci 
přijatí po 1. květnu 2004, budou zařazeni 
jako asistenti;

Or. en

Odůvodnění

The proposal sets the limit of the AST career for assistants in transition recruited after 1 May 
2004 at grade AST 7. However, in order to participate in the AST competitions they had to 
demonstrate a much higher level of education than was required previously for the former 
categories B, C and D and prove knowledge of a third language before their first promotion. 
In addition, their career prospects at the time of recruitment gave them the possibility to 
reach grade AST 11 (as was the case of the former category B and those officials of former 
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categories C and D who successfully passed the attestation procedure). Finally, there should 
be no different treatment or a difference in their reclassification on the basis of the 
competition in which they participated. Therefore, the amendment seeks to set the limit of 
their career prospects at grade AST 9.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 55 – písm. i
Pracovní řád
Příloha XIII – čl. 30 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) Úředníci, kteří nespadají pod písmena 
a) až d) budou zařazeni na základě platové 
třídy výběrového řízení, z kterého vznikl 
seznam vhodných kandidátů, na jehož 
základě byli přijati. Úředníci, kteří prošli 
výběrovým řízením v rámci platové třídy 
AST 3 nebo vyšší platové třídy budou 
zařazeni jako asistenti, všichni ostatní 
úředníci budou zařazeni jako 
administrativní asistenti v přechodném 
období. Korelační tabulka uvedená v čl. 
13 odst. 1 této přílohy se použije 
analogicky bez ohledu na den, kdy byli 
úředníci přijati.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu 13.  Je třeba také poznamenat, že by u pracovníků 
skupiny AST nemělo docházet k jinému zacházení a tito pracovníci by neměli být jinak 
přeřazováni v závislosti na konkurzu, kterého se účastnili. 

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 55 – písm. i
Pracovní řád
Příloha XIII – čl. 30 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odchylně od odst. 2 písm. e) úředníky, 
kteří byli přijati na základě výběrového 
řízení na úrovni platové třídy nižší než 
AST 3, může orgán oprávněný ke 
jmenování před 31. prosincem 2015 
zařadit jako asistenty ve služebním zájmu 
a na základě místa, které zastávali k 31.
prosinci 2012. Každý orgán oprávněný ke 
jmenování přijme ustanovení s cílem 
provést tento článek v souladu s článkem 
110 služebního řádu. Celkový počet 
administrativních asistentů v přechodném 
období, kteří mají prospěch z tohoto 
ustanovení, však k 1. lednu 2013 
nepřekročí 5 % administrativních 
asistentů v přechodném období.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vyplývá z pozměňovacích návrhů 13 a 14; viz odůvodnění těchto pozměňovacích návrhů. 

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 55 – písm. i
Pracovní řád
Příloha XIII – čl. 30 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Úředníci, kterým bylo na základě čl. 55
odst. 2 písm. e) služebního řádu a článku 4 
přílohy IV služebního řádu povoleno 
pracovat na zkrácený úvazek v období, 
které začíná před 1. lednem 2013 a trvá po 
tomto dni, mohou i nadále pracovat na 
zkrácený úvazek za stejných podmínek po 
celkovou dobu nejvýše pěti let.

7. Úředníci, kterým bylo na základě čl. 55a
odst. 2 písm. e) služebního řádu a článku 4 
přílohy IV služebního řádu povoleno 
pracovat na zkrácený úvazek v období, 
které začíná před 1. lednem 2013 a trvá po 
tomto dni, mohou i nadále pracovat na 
zkrácený úvazek za stejných podmínek po 
celkovou dobu nejvýše pěti let.

Or. en
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Odůvodnění

Správným odkazem je čl. 55a odst. 2 písm. e). Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je opravit 
tuto chybu.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 55 – písm. i
Pracovní řád
Příloha XIII – čl. 30 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. U úředníků, jejichž věková hranice 
pro odchod do důchodu podle článku 22 
této přílohy je méně než 65 let, může 
tříleté období uvedené v čl. 55a odst. 2 
písm. e) služebního řádu přesáhnout 
jejich věkovou hranici pro odchod do 
důchodu, avšak nesmí překročit věk 65 
let.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je umožnit úředníkům, jejichž věková hranice pro 
odchod do důchodu je podle přechodných ustanovení nižší než 65 let a kteří by chtěli 
pokračovat v práci i po dosažení tohoto věku, aby mohli před odchodem do důchodu přejít na 
částečný úvazek. 

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 33 a (nový)
Pracovní řád
Čl. 139 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

33a. V článku 139 se písmeno b) 
nahrazuje tímto:
„b) na konci měsíce, ve kterém 
akreditovaný parlamentní asistent 
dosáhne věku 65 let, nebo výjimečně 
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k datu stanovenému v souladu s čl. 52 
písm. b) druhým pododstavcem služebního 
řádu;“

Or. en

Odůvodnění

Parlamentním asistentům by mělo být výjimečně umožněno pracovat až do věku 67 let.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Veškeré orgány, instituce a subjekty, které se nacházejí v různých místech zaměstnání 
v Evropské unii, a delegace EU ve třetích zemích zaměstnávají přibližně 55 000 úředníků 
a ostatních zaměstnanců. Ve srovnání s vnitrostátními nebo i s místními správami v některých 
členských státech je tento počet velmi malý a stává se ještě menším v případě, že vezmeme 
v potaz skutečnost, že evropské orgány a instituce slouží přibližně 501 miliónům občanů EU.

V roce 2004 prošel služební řád a evropská veřejná služba zásadní reformou, jejímž cílem 
byla modernizace a zlepšení účinnosti z hlediska nákladů. Výsledkem této reformy bude 
celkově úspora 8 miliard EUR do konce roku 2020. Hlavním důvodem a základem tohoto 
návrhu Komise je poskytnout novou metodu úpravy platů a důchodů, včetně uplatnění 
doložky o výjimce a uplatnění zvláštního odvodu. To je nutné s ohledem na uplynutí platnosti 
příslušných ustanovení služebního řádu na konci roku 2012 a také proto, aby bylo 
odpovídajícím způsobem zohledněno rozhodnutí Soudního dvora v případu C-40/101. 

Ačkoli se tento návrh mohl omezit jen na změny, které bylo nutné provést v uvedené lhůtě, 
Komise se rozhodla jít dále a předložila řadu dalších změn. Jedná se vesměs o různá úsporná 
opatření, která by měla být uplatněna spolu s novou metodou úpravy platů a se zvláštním 
odvodem. 

Navrhovatel se domnívá, že současná reforma by se měla týkat jen toho, co je nezbytné 
změnit.  Důvodem je skutečnost, že hlavní reforma služebního řádu, která přinesla zásadní 
úspory, byla provedena před několika lety a stále platí a je nutné přísně dodržet harmonogram 
pro přijetí současných navrhovaných změn. Je třeba pamatovat na to, že dodržení konce roku 
2012 jako nejzazšího možného data pro dosažení dohody mezi Evropským parlamentem 
a Radou, je zásadní. Uplynutí platnosti metody úpravy platů a zvláštního odvodu by jinak 
nejen zabránilo dosažení úspor, ale zároveň by způsobilo i další výdaje pro rozpočet EU.  

Na závěr je třeba učinit poznámku o celkovém kontextu současného návrhu. Návrhu 
předcházely výzvy k úsporám ve správě EU a přišel v době finanční krize v Evropě.  Tyto 
výzvy by měly být brány vážně a měly by být zohledněny, nicméně neměly by být 
upřednostněny před základními úvahami o účelu a úloze evropské veřejné služby. Je důležité 
nastolit rovnováhu mezi úsporami a potřebou zajistit, aby orgány a instituce vykonávaly své 

                                               
1 C-40/10 Komise v. Rada, dosud nezveřejněno ve Sb. rozh.
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úkoly v souladu se svými povinnostmi a pravomocemi vyplývajícími ze Smluv. Aby orgány 
a instituce mohly plnit úkoly, které mají na základě Smluv, musí mít i nadále možnost 
přijímat a ponechat si zaměstnance podle jejich kvality, výsledků a dovedností, tedy takové 
zaměstnance, kteří jsou nezávislí, hlásí se k evropskému projektu a jeho hodnotám, jsou 
vysoce kvalifikovaní, pocházejí z různých zemí, ovládají více jazyků1 a jsou ochotni se 
přestěhovat a dlouhodobě pracovat v zahraničí. 

1. Základní prvky návrhu

Zpravodajka vítá, že Komise předložila svůj návrh před uplynutím platnosti metody pro 
úpravu platů a zvláštního odvodu.

Zpravodajka souhlasí zejména s návrhem, aby základem metody byla nominální změna platu 
(místo reálné změny platu) ve všech členských státech a nikoli jen v některých, a doufá, že 
Komise nalezne praktické řešení problému, jak včas získávat příslušné údaje z 27 členských 
států.  Zpravodajka dále zdůrazňuje, že doložka o výjimce by měla souviset s finanční krizí. 
Na závěr zpravodajka souhlasí s navýšením zvláštního odvodu, přejmenovaného na „solidární 
odvod“, na navrhovaných 6 %.

2. Úsporná opatření

2.1 5% snížení počtu zaměstnanců

Komise navrhuje snížit počet zaměstnanců každého orgánu, instituce a subjektu o 5 %, což 
odpovídá jejímu závazku dosáhnout úspor, který uvedla v návrhu víceletého finančního 
rámce2. Vzhledem k tomu, že podle schváleného seznamu pracovních míst by mohly v roce 
2011 orgány a agentury zaměstnávat celkem 46 678 pracovníků (úředníků a jiných 
zaměstnanců, kromě smluvních zaměstnanců), znamenalo by to snížení stavu o 2 334 
zaměstnanců ve všech kategoriích a další snížení o přibližně 400 smluvních zaměstnanců. 
Toto snížení proběhne do roku 2018, a to tak, že nebude nahrazeno určité množství 
„přirozeně“ odcházejících zaměstnanců orgánů a institucí (z důvodu např. odchodu do 
důchodu nebo ukončení pracovní smlouvy).

Je třeba poznamenat, že návrh počítá a automatickým 5% snížením počtu zaměstnanců pro 
každý orgán a agenturu.  Přestože Komise má pravdu, když prozkoumává tento způsob, jak 
dosáhnout úspor, je chybou tak automaticky postupovat u všech orgánů. Takový postup není 
realistický.  Některé orgány mohou potřebovat zmrazit stávající počet zaměstnanců ve 
spojitosti s novými kompetencemi, které jim zaručují Smlouvy nebo které vyplývají 
z budoucích rozšíření, zatímco pro jiné orgány může být nárůst zaměstnanců nutný 
v budoucnu3.  Proto budou zapotřebí řešení lépe odpovídající potřebám jednotlivých orgánů 
a institucí.

                                               
1 Před prvním povýšením musí zaměstnanci prokázat schopnost pracovat ve třech úředních jazycích EU.
2 Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (COM (2011)398).
3 Je třeba poznamenat, že mezi lety 200 a 2010 změny v úkolech orgánů vyplývající ze Smluv a z rozšíření vedly 
k následujícímu nárůstu počtu zaměstnanců: 21,6% Komise, 34,3% Rada, 52,5% Evropský parlament, 90,8% 
Soudní dvůr, 61,1% Účetní dvůr, 35,2% EHSV, 140% Výbor regionů. 
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Návrh Komise předpokládá, že vznikne vazba mezi víceletým finančním rámcem a seznamem 
pracovních míst orgánů, čehož bude dosaženo změnou článku 6 služebního řádu. Tím by mělo 
být zaručeno dodržení závazku orgánů a agentur snížit počet zaměstnanců o 5 %.  Služební 
řád nicméně již nyní obsahuje toto ustanovení: „Seznam pracovních míst přiložený k rozpočtu 
každého orgánu udává počet pracovních míst v každé platové třídě a funkční skupině.“  
Z toho jasně vyplývá, že orgány a instituce musí ve svých seznamech pracovních míst dodržet 
rozpočtové závazky vycházející z jejich rozpočtů, které závisí na souhrnném rozpočtu EU, 
jenž zas podléhá víceletému finančnímu rámci. Není důvodu, proč vytvářet další propojení 
mezi služebním řádem a finančním rámcem EU. Je třeba také poznamenat, že okruh 5 
víceletého finančního rámce se vztahuje na „Správní výdaje orgánů“, což je více než jen 
výdaje na zaměstnance 

Přestože zpravodajka věří, že by orgány měly zavést potřebná úsporná opatření, podrobná 
metoda a volba finančních prostředků, kterých by se úspory měly týkat, by měly být 
ponechány na rozhodnutí samotných orgánů. Právě ony nejlépe dokáží přesně určit 
a rozhodnout, kde by měly být výdaje sníženy, aby nebylo omezeno jejich správné fungování. 
Bylo by vhodnější vyvíjet snahu v tomto směru. 

Kvůli výše uvedeným důvodům zpravodajka navrhuje, aby tento návrh nebyl převzat.

2.2 Pracovní podmínky

Zpravodajka poukazuje na to, že další úsporná opatření navrhovaná Komisí se týkají 
pracovního řádu a prozatím zahrnují:

a) změny týkající se pracovní doby: 
- prodloužení pracovní doby zavedením minimálního počtu odpracovaných hodin (40) 

bez kompenzace v podobě odměn,
- snížení ročního nároku na dobu na cestu na 3 dny;
b) změny týkající se důchodového systému
- zvýšení věku odchodu do důchodu z 63 let na 65 let s možností pracovat až do věku 

67 let,
- zvýšení věku pro předčasný odchod do důchodu z 55 let na 58 let,
- snížení počtu úředníků využívajících předčasný odchod do důchodu z 10 % na 5 % ve 

všech orgánech za daný rok;
c) změny týkající se příspěvků a nároků:
- snížení ročního příspěvku na cestu,
- úprava pravidel proplacení nákladů na stěhování,
- úprava pravidel náhrady výdajů na služební cesty.

Některé z těchto opatření je třeba vidět v kontextu nedávných úprav pracovních podmínek 
v členských státech, zejména v kontextu zvyšování věku pro odchod do důchodu, který odráží 
současné demografické tendence v EU.  Jiná opatření, přestože jsou úsporná, nemohou být ve 
skutečnosti považována za klíčové body navržených změn.

Zvláštní návrh má umožnit orgánům, aby zavedly flexibilní úpravy pracovní doby jakožto 
metody moderního řízení lidských zdrojů. Zpravodajka se domnívá, že přístup Komise je 
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správný, ale posoudí, zda nebude případně nutné omezit tento režim na některé kategorie 
zaměstnanců.

2.3 Kariéra asistentů (platová třída AST)

Reforma z roku 2004 vytvořila novou strukturu služebního postupu asistentů. Zdá se 
nicméně1, že platová struktura a kariérní systém asistentů vyžadují další úpravy. 

Komise původně navrhla jako nápravné řešení, aby byly sekretářské práce zajišťovány 
smluvními zaměstnanci. V rámci počátečních diskusí s Komisí a s jejím místopředsedou 
panem Šefkovičem ve Výboru pro právní záležitosti v červenci roku 2011 bylo jasně řečeno, 
že by tento návrh nemusel odpovídat potřebám orgánů při zajišťování zaměstnanců s určitým 
profilem (například jazykovým) a proto by nebyl přijatelný.  To bylo jasně řečeno i v rámci 
sociálního dialogu, který Komise vedla během procesu přijímání formálního návrhu. 

Komise se nakonec rozhodla navrhnout novou kategorii AST/SC s cílem snížit služební 
postavení pracovníků vykonávajících jednodušší úkoly. Navrhuje se, aby pracovníky této 
nové kategorie začínali v platové třídě, která je o dva stupně nižší než AST 1.  Je třeba 
zdůraznit, že přestože zpravodajka nic nenamítá proti kategorii AST/SC, nemůže akceptovat, 
aby pracovníci nastupovali v tak nízké platové třídě.  Je třeba, aby nástupní platové třídy 
všech kategorií zaručily orgánům přijímání vhodných zaměstnanců. V tomto konkrétním 
případě je zapotřebí, aby orgány měly možnost přijímat administrativní pracovníky (ve 
většině případů ženy) zastupující širokou škálu národností a jazykových dovedností a aby tak 
mohly vyhovět požadavkům mnohonárodnostní a mnohojazyčné služby, která je i nadále 
naprostým základem nadnárodních orgánů EU sloužících občanům z 27 členských států EU. 
V tomto kontextu je zachování geografické rovnováhy v orgánech a institucích důležitým 
prvkem, od kterého by se nemělo upouštět a o než by mělo být dbáno. Schopnost orgánů 
poskytovat dlouhodobě vysoce kvalitní služby musí být v tomto případě uvedena do 
rovnováhy s potenciálními úsporami. Dále je důležité správně dodržovat zásadu rovnosti mezi 
muži a ženami. Proto zpravodajka doporučuje, aby byla nástupní platová třída pro kategorii 
AST/SC stanovena o jednu úroveň níže než AST 1. 

Pokud jde o platovou třídu AST, zpravodajka vyzdvihuje dvě části návrhu. Za prvé existuje 
hranice pro služební postup asistentů v přechodném období, kteří nastoupili po 1. květnu 
2004, a to kategorie AST 7.  Zpravodajka zdůrazňuje, že se jedná o porušení podmínek přijetí, 
neboť tato skupina asistentů měla mít perspektivu služebního postupu až do kategorie AST 
11. TeTento problém by mohl být poněkud zmírněn tím, že by hranice byla stanovena na 
kategorii AST 9. Za druhé zpravodajka doporučuje pečlivě prozkoumat navrhovanou 
restrukturalizaci služebního postupu kategorie AST, podle níž by dvě nejvyšší platové třídy 
byly určeny pouze pro zaměstnance, kteří nesou velkou zodpovědnost. 

3. Konkrétní připomínky

                                               
1 Viz zpráva Komise ze dne 30. března 2011 o rovnováze mezi starou a novou strukturou služebního postupu. 
Článek 6 služebního řádu (COM(2011)171).
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Zpravodajka se rozhodla věnovat v návrhu zprávy několika bodům, které se týkají jen 
některých orgánů a již déle vyžadují nějaké řešení.  Týká se to pozměňovacího návrhu 
zavádějícího zvláštní ustanovení o odchodu do důchodu u parlamentních asistentů.  S cílem 
dostát závazku orgánů, že budou zaměstnavateli podporujícími rovné příležitosti, zpravodajka 
předkládá pozměňovací návrh ohledně situace zaměstnanců se zdravotním postižením.


