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***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af vedtægten for 
tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union
(COM(2011)0890 – C7-0507/2011 – 2011/0455(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2011)0890),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 336 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C7-0507/2011),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Domstolen af ...1,

– der henviser til udtalelse fra Revisionsretten af ...2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelser fra Budgetudvalget, 
Budgetkontroludvalget og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 
(A7-0000/2012),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

                                               
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
2 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Den Europæiske Union og dens mere 
end 50 institutioner og agenturer bør råde 
over en europæisk offentlig forvaltning af 
høj kvalitet, som er i stand til at udføre sine 
opgaver efter de højest tænkelige 
standarder i overensstemmelse med 
traktaterne og udstyret til at klare de 
fremtidige udfordringer både internt og 
eksternt.

(1) Den Europæiske Union og dens mere 
end 50 institutioner og agenturer bør 
fortsat råde over en europæisk offentlig 
forvaltning af høj kvalitet, således at den 
er i stand til opfylde sine formål, 
gennemføre sine politikker og aktiviteter 
og udføre sine opgaver efter de højest 
tænkelige standarder i overensstemmelse 
med traktaterne og udstyret til at klare de 
fremtidige udfordringer både internt og 
eksternt og tjene unionsborgerne.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Det er derfor nødvendigt at skabe
rammerne for, at der kan ansættes højt 
kvalificeret personale med hensyn til 
produktivitet og integritet på så bredt et
geografisk grundlag som muligt blandt 
medlemsstaternes borgere, og at sikre, at 
dette personale er i stand til at udføre sine 
opgaver så effektivt som muligt.

(2) Det er derfor nødvendigt at sikre
rammerne for, at der kan tiltrækkes, 
ansættes og fastholdes et højt kvalificeret 
og flersproget personale, som er 
uafhængigt og opfylder de højeste faglige 
standarder, på så bredt et geografisk 
grundlag som muligt blandt 
medlemsstaternes borgere, og at sikre, at 
dette personale er i stand til at udføre sine 
opgaver så effektivt som muligt.

Or. en
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Som kompensation for 
personalereduktionerne bør 
arbejdstidslængden i institutionerne 
tilpasses praksis i nogle af Den 
Europæiske Unions medlemsstater. Ved at 
indføre et minimumskrav til det antal 
timer, der skal arbejdes pr. uge, sikres det, 
at institutionernes personale er i stand til at 
klare den arbejdsbyrde, der er forbundet 
med Den Europæiske Unions politiske 
målsætninger, samtidig med at 
arbejdsvilkårene standardiseres i 
institutionerne til fordel for solidariteten på 
tværs af den europæiske offentlige tjeneste.

(14) Arbejdstidslængden i institutionerne 
bør tilpasses som kompensation for 
personalereduktionerne. Denne tilpasning 
bør tage hensyn til den arbejdstidslængde, 
der er gældende for offentlige ansatte i 
medlemsstaterne. Ved at indføre et 
minimumskrav til det antal timer, der skal 
arbejdes pr. uge, sikres det, at 
institutionernes personale er i stand til at 
klare den arbejdsbyrde, der er forbundet 
med Den Europæiske Unions politiske 
målsætninger, samtidig med at 
arbejdsvilkårene standardiseres i 
institutionerne til fordel for solidariteten på 
tværs af den europæiske offentlige tjeneste.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Når Kommissionen forbereder og 
udarbejder delegerede retsakter, bør den 
sørge for, at relevante dokumenter 
samtidig, rettidig og på en hensigtsmæssig 
måde sendes til Europa-Parlamentet og 
Rådet —

(26) Når Kommissionen forbereder og 
udarbejder delegerede retsakter, bør den 
sørge for, at alle relevante dokumenter 
samtidig, rettidig og på en hensigtsmæssig 
måde sendes til Europa-Parlamentet og 
Rådet —

Or. en
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 – stk. 1 a (nyt)
Tjenestemandsvedtægten
Artikel 1d – stk. 4 –afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Artikel 1d, stk. 4, første afsnit, affattes 
således:
"Med henblik på stk. 1 anses en person 
for at være handicappet, hvis den 
pågældende har en langvarig fysisk, 
psykisk, intellektuel eller sensorisk 
funktionsnedsættelse, som i samspil med 
forskellige barrierer kan hæmme 
personen i fuldt og effektivt at deltage i 
samfundslivet på lige fod med andre. 
Funktionsnedsættelsen fastslås i henhold 
til proceduren i artikel 33."

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at tilpasse definitionen af handicappede i 
tjenestemandsvedtægtens artikel 1d med den definition, der anvendes i artikel 1 i FN's 
konvention om handicappedes rettigheder. 

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 – stk. 2 a (nyt)
Tjenestemandsvedtægten
Artikel 1d – stk. 4 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I artikel 1d, stk. 4, indsættes følgende 
afsnit efter tredje afsnit:
"Princippet om ligebehandling er ikke til 
hinder for, at institutionernes 
ansættelsesmyndigheder opretholder eller 
vedtager foranstaltninger, der tager sigte 
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på at indføre specifikke fordele, der har til 
formål at gøre det lettere for 
handicappede at udøve en 
erhvervsaktivitet eller at forebygge eller 
opveje ulemper i deres erhvervsmæssige 
karriere."

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 3
Tjenestemandsvedtægten
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I den stillingsoversigt, der er vedlagt 
som bilag til den afdeling i budgettet, der 
vedrører hver institution, fastsættes antallet 
af stillinger i hver lønklasse og 
ansættelsesgruppe.

1. I den stillingsoversigt, der er vedlagt 
som bilag til den afdeling i budgettet, der 
vedrører hver institution, fastsættes antallet 
af stillinger i hver lønklasse og 
ansættelsesgruppe.

De enkelte institutioners stillingsoversigt 
skal afspejle forpligtelserne i den flerårige 
finansielle ramme og den 
interinstitutionelle aftale om dens 
gennemførelse.
2. Institutionernes stillingsoversigter skal 
sikre, at antallet af ledige stillinger i alle 
lønklasser i stillingsoversigten pr. 1. januar 
hvert år svarer til antallet af tjenestemænd i 
aktiv tjeneste i den lavere lønklasse pr. 1. 
januar i det foregående år multipliceret 
med de satser, der er fastsat i bilag I, 
afdeling B, for den pågældende lønklasse, 
dog jf. princippet om meritbaseret 
forfremmelse som fastsat i artikel 45. Disse 
satser anvendes på grundlag af et 
gennemsnit over fem år fra 1. januar 2013.

2. Institutionernes stillingsoversigter skal 
sikre, at antallet af ledige stillinger i alle 
lønklasser i stillingsoversigten pr. 1. januar 
hvert år svarer til antallet af tjenestemænd i 
aktiv tjeneste i den lavere lønklasse pr. 1. 
januar i det foregående år multipliceret 
med de satser, der er fastsat i bilag I, 
afdeling B, for den pågældende lønklasse, 
dog jf. princippet om meritbaseret 
forfremmelse som fastsat i artikel 45. Disse 
satser anvendes på grundlag af et femårs 
gennemsnit fra 1. januar 2013.

3. 3. De satser, der er fastsat i bilag I, 
afdeling B, revideres efter en femårig 
periode med start den 1. januar 2013 på 
grundlag af en rapport, som Kommissionen 
forelægger Europa-Parlamentet og Rådet, 

3. 3. De satser, der er fastsat i bilag I, 
afdeling B, revideres efter en femårig 
periode med start den 1. januar 2013 på 
grundlag af en rapport, som Kommissionen 
forelægger Europa-Parlamentet og Rådet, 
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og et forslag fra Kommissionen. Europa-
Parlamentet og Rådet træffer afgørelse i 
overensstemmelse med artikel 336 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde.

og et forslag fra Kommissionen. Europa-
Parlamentet og Rådet træffer afgørelse i 
overensstemmelse med artikel 336 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde.

4. 4. Efter denne femårige periode aflægger 
Kommissionen rapport til Europa-
Parlamentet og Rådet om gennemførelsen 
af bestemmelserne om ansættelsesgruppe 
AST/SC og overgangsbestemmelserne i 
artikel 30 i bilag XIII under hensyntagen til 
udviklingen i behovet for personale til 
udførelse af sekretær- og kontoropgaver i 
samtlige institutioner og udviklingen 
vedrørende faste og midlertidige stillinger i 
ansættelsesgruppe AST og i antallet af 
kontraktansatte i funktionsgruppe II.

4. 4. Efter denne femårige periode aflægger 
Kommissionen rapport til Europa-
Parlamentet og Rådet om gennemførelsen 
af bestemmelserne om ansættelsesgruppe 
AST/SC og overgangsbestemmelserne i 
artikel 30 i bilag XIII under hensyntagen til 
udviklingen i behovet for personale til 
udførelse af sekretær- og kontoropgaver i 
samtlige institutioner og udviklingen 
vedrørende faste og midlertidige stillinger i 
ansættelsesgrupperne AST og AST/SC.

Or. en

Justification

Institutionerne bør overlades et valg med hensyn til besparelsesmetoder og spørgsmålet om, 
på hvilke ressourcer, der kan opnås besparelser. Det er endvidere tilstrækkeligt, at 
stillingsoversigten er knyttet til institutionernes budget, der er baseret på EU's almindelige 
budget, som igen følger den flerårige finansielle ramme.

Ændringen af stk. 4 er en teknisk tilpasning. Eftersom det vedrører forpligtelserne til at 
aflægge rapport om gennemførelsen af bestemmelserne om ansættelsesgruppen AST/SC, bør 
henvisningen til udviklingen i behov og stillinger også udvides til at omfatte denne gruppe.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 10
Tjenestemandsvedtægten
Artikel 31 – stk. 2 – første punktum 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tjenestemænd ansættes kun i lønklasserne 
SC 1, AST 1 til AST 4 eller AD 5 til AD 8, 
jf. dog artikel 29, stk. 2.

Tjenestemænd ansættes kun i lønklasserne 
SC 1 til SC 3, AST 1 til AST 4 eller AD 5 
til AD 8, jf. dog artikel 29, stk. 2.

Or. en
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Begrundelse

Institutionerne bør have mulighed for at træffe afgørelse om begyndelseslønklassen for 
personer, der ansættes i ansættelsesgruppen AST/SC på grundlag af deres erfaring, således 
som det er tilfældet for ansættelsesgrupperne AST og AD. 

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 15 – litra a
Tjenestemandsvedtægten
Artikel 45 – stk. 1 – efter andet punktum 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medmindre den i artikel 4 og artikel 29, 
stk. 1, fastsatte procedure følges, kan 
tjenestemændene kun forfremmes, hvis de 
beklæder en stilling svarende til en af de 
stillingstyper, der er fastsat i bilag I, 
afdeling A, i den nærmeste højere 
lønklasse.'

Tjenestemænd i lønklasse AST 9 kan kun 
forfremmes til lønklasse AST 10 i 
overensstemmelse med den i artikel 4 og 
artikel 29, stk. 1, fastsatte procedure 

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at præcisere Kommissionens forslag for at undgå 
problemer med fortolkningen og gennemførelsen af bestemmelsen. 

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 21 – litra d
Tjenestemandsvedtægten
Artikel 55 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De enkelte institutioners 
ansættelsesmyndighed kan indføre 
flekstidsordninger. Tjenestemænd, som er 
omfattet af artikel 44, stk. 2, kan ikke ved 
tilrettelæggelsen af deres arbejdstid gøre 

4. De enkelte institutioners 
ansættelsesmyndighed kan indføre 
flekstidsordninger. Tjenestemænd i 
lønklasse 9 og derover, som er omfattet af
disse ordninger, er ikke berettiget til 
kompensation for hele eller halve 
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brug af sådanne ordninger. arbejdsdage.

Or. en

Begrundelse

Flekstidsordninger som et redskab for en moderne personalepolitik hilses velkommen. For 
tjenestemænd i en lønklasse, der medfører en højere grad af ansvar, end lønklasser der 
markerer starten på en karriere, bør dette imidlertid snarere betyde, at en sådan fleksibilitet 
måles i timer og ikke fører til, at der afspadseres en del af en arbejdsdag eller en hel 
arbejdsdag. Der bør endvidere understreges, at fleksibilitet i arbejdstiden ikke må føre til, at 
der gives yderligere feriedage ud over, hvad der er fastsat i vedtægten.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 31 – litra b
Tjenestemandsvedtægten
Artikel 66 

Kommissionens forslag
Den månedlige grundløn fastsættes for hver lønklasse og –trin i ansættelsesgruppe AST/SC 
efter følgende tabel:

Løntrin
Løn-
klasse

1 2 3 4 5

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

Ændringsforslag
'Den månedlige grundløn fastsættes for hver lønklasse og – trin i ansættelsesgruppe AST/SC 
efter følgende tabel:

Løntrin
Løn-
klasse

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
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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

Begrundelse

Begyndelseslønklassen i alle grupperne bør sikre, at der kan ansættes egnet personale. For så 
vidt angår AST/SC betyder dette sekretærer, der udgør en bred vifte af nationaliteter og 
sproglige færdigheder med henblik på at opfylde kravene i den multinationale og flersprogede 
tjeneste og for at opretholde geografisk balance. Eventuelle besparelse bør her afvejes over 
for institutionernes forpligtelse til konstant at levere tjenesteydelser på et højt niveau. 
Desuden er de fleste sekretærer, der ansættes, kvinder, og som derfor vil være dem, der 
kommer til at bære hovedparten af besparelserne.  Det kan være til hinder for princippet om 
ligestilling mellem mænd og kvinder.  I ændringsforslaget fastsættes begyndelseslønklassen 
for AST/SC-kategorien til et niveau under AST 1 i stedet for to.   

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 43 – litra a
Tjenestemandsvedtægten
Bilag I – Afdeling A – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sekretær/kontorassistent SC 1 - SC 6 Sekretær/kontorassistent SC 1 - SC 6
Beskæftiget med kontor- og 
sekretæropgaver, kontorforvaltning og 
andre tilsvarende opgaver, som kræver en 
vis grad af selvstændighed1.

Beskæftiget med kontor- og 
sekretæropgaver, kontorforvaltning og 
andre tilsvarende opgaver, som kræver en 
vis grad af selvstændighed. 

Kontorbetjente i Europa-Parlamentet 1

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at sikre, at Parlamentets kontorbetjente, der er nævnt i 
fodnoten, også hører til ansættelsesgruppen AST/SC.
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Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 55 – litra i
Tjenestemandsvedtægten
Bilag XIII – artikel 30 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Tjenestemænd, der ikke er omfattet af 
litra a), og som før den 1. maj 2004 var 
indplaceret i den tidligere kategori B, eller 
som før den 1. maj 2004 var indplaceret i 
den tidligere kategori C eller D, og som er 
indgået i ansættelsesgruppe AST uden 
restriktioner, indplaceres som assistent.

b) Tjenestemænd, der ikke er omfattet af 
litra a), og som før den 1. maj 2004 var 
indplaceret i den tidligere kategori B, eller 
som før den 1. maj 2004 var indplaceret i 
den tidligere kategori C eller D, og som er 
indgået i ansættelsesgruppe AST uden 
restriktioner, samt tjenestemænd, der er 
ansat siden 1. maj 2004, indplaceres som 
assistent.

Or. en

Begrundelse

I forslaget fastsættes grænsen for AST-karriereforløbet for assistenter i en overgangsstilling, 
der er blevet ansat efter 1. maj 2004, til lønklasse AST 7.  For at kunne deltage i AST-
udvælgelsesprøverne skulle de imidlertid kunne godtgøre, at de havde et væsentligt højere 
uddannelsesniveau end det, der tidligere blev krævet for de tidligere kategorier B, C og D, 
samt bevise kendskab til et tredje sprog for at opnå deres første forfremmelse. Derudover gav 
deres karrieremuligheder på tidspunktet for ansættelsen dem mulighed for at komme op i 
lønklasse AST 11 (i lighed med tjenestemænd i den tidligere kategori B og de tjenestemænd 
fra de tidligere kategorier C og D, der havde bestået attestationsproceduren).  Endelig bør 
der ikke være forskel i behandlingen eller forskel i deres omklassificering på grundlag af den 
udvælgelsesprøve, de har deltaget i. Formålet med ændringsforslaget er derfor at fastsætte 
grænsen for deres karrieremuligheder til lønklasse AST 9.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 55 – litra i
Tjenestemandsvedtægten
Bilag XIII – artikel 30 – stk. 2 – litra e
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Tjenestemænd, som ikke er omfattet af 
litra a)-d), indplaceres med henvisning til 
lønklassen for den udvælgelsesprøve, som 
førte til den liste over egnede ansøgere, 
der er grundlaget for deres ansættelse. 
Tjenestemænd, der har bestået en 
udvælgelsesprøve for lønklasse AST 3 
eller derover, indplaceres som assistenter, 
alle andre tjenestemænd indplaceres som 
administrative assistenter i 
overgangsstillinger. 
Sammenligningstabellen i artikel 13, stk. 
1, i dette bilag finder tilsvarende 
anvendelse, uanset hvornår 
tjenestemanden blev ansat.

udgår

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 13.  Det bør bemærkes, at der ikke bør være forskel i 
behandlingen eller forskel i omklassificeringen af disse AST-tjenestemænd på grundlag af den 
udvælgelsesprøve, de har deltaget i. 

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 55 – litra i
Tjenestemandsvedtægten
Bilag XIII – artikel 30 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Som undtagelse fra stk. 2, litra e), kan 
ansættelsesmyndigheden inden den 31. 
december 2015 indplacere tjenestemænd, 
som er ansat på grundlag af en 
udvælgelsesprøve for en lønklasse under 
AST 3, som assistenter med henvisning til, 
at det er i tjenestens interesse, og på 
grundlag af den stilling, som 
tjenestemanden beklædte den 31. 
december 2012. 
Ansættelsesmyndighederne fastlægger 

udgår
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hver især gennemførelsesbestemmelser til 
denne artikel i overensstemmelse med 
artikel 110 i vedtægten. Det samlede antal 
administrative assistenter i en 
overgangstilling, som er omfattet af denne 
bestemmelse, må imidlertid ikke overstige 
5 % af de administrative assistenter i en 
overgangsstilling pr. 1. januar 2013.

Or. en

Begrundelse

Dette er en følge af ændringsforslag 13 og 14. Se begrundelsen til disse ændringsforslag. 

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 55 – litra i
Tjenestemandsvedtægten
Bilag XIII – artikel 30 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. 7. Tjenestemænd, der med henvisning til 
artikel 55a, stk. 2, litra e), i vedtægten og 
artikel 4 i bilag IVa til vedtægten har fået 
tilladelse til at arbejde på deltid i en 
periode, der begynder inden den 1. januar 
2013, og som går ud over denne dato, kan 
på de samme betingelser fortsætte med at 
arbejde på deltid i en periode på i alt højst 
fem år.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Begrundelse

Vedrører ikke den danske tekst.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 55 – litra i
Tjenestemandsvedtægten
Bilag XIII – artikel 30 – stk. 7 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. For tjenestemænd, hvis pensionsalder 
i henhold til dette bilags artikel 22 er 
lavere end 65 år, kan den periode på tre 
år, der er omhandlet i 
tjenestemandsvedtægtens artikel 55a (2) 
(e), strække sig ud over deres 
pensionsalder men ikke ud over det 65. år.

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at gøre det muligt for tjenestemænd, hvis 
pensionsalder ifølge overgangsbestemmelserne er lavere end 65 år, og som gerne vil fortsætte 
med at arbejde efter denne alder, at være berettiget til at arbejde på deltid før pensionering. 

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 33 a (nyt)
Ansættelsesvilkår
Artikel 139 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

33a. Artikel 139, litra b), affattes således:
"b) ved udgangen af den måned, i hvilken 
den akkrediterede parlamentariske 
assistent fylder 65 år, eller undtagelsesvist 
på det tidspunkt, der fastsættes i henhold 
til artikel 52, stk. 1, litra b), andet afsnit, i 
vedtægten"

Or. en

Begrundelse

Parlamentariske assistenter bør have muligheden for undtagelsesvist at arbejde indtil de 
fylder 67 år.

BEGRUNDELSE

Ved institutionerne og agenturerne på de forskellige ansættelsessteder i Den Europæiske 
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Union og dets delegationer i tredjelande er der omkring 55 000 tjenestemænd og øvrige 
ansatte. Sammenlignet med nationale eller endda lokale myndigheder i nogle medlemsstater 
er dette tal meget lille, og det bliver endnu mindre, når man tager hensyn til den 
omstændighed, at de europæiske institutioner tjener cirka 501 millioner unionsborgere.

I 2004 fandt der en gennemgribende reform sted af tjenestemandsvedtægten og den 
europæiske offentlige tjeneste med henblik på at modernisere den og gøre den mere 
omkostningseffektiv. Denne reform vil give en samlet besparelse på 8 mia. EUR ved 
udgangen af 2020. Den væsentligste årsag til og kernen i Kommissionens foreliggende forslag 
er ønsket om at tilvejebringe en ny metode for tilpasning af løn og pensioner, herunder 
anvendelse af undtagelsesklausulen, og det særlige lønfradrag.. Dette er nødvendigt, da de 
relevante bestemmelser i tjenestemandsvedtægten udløber ved udgangen af 2012, og for at 
reagere hensigtsmæssigt på Den Europæiske Unions Domstols dom i sag C-40/101. 

Selv om de ændringer, der er nødvendige på grund af den ovennævnte udløbsfrist, kunne have 
været så langt som det nuværende forslag til ændring af vedtægten gik, besluttede 
Kommissionen at gå videre end disse og fremsatte en række yderligere ændringer. Alle disse 
udgør forskellige besparelsesforanstaltninger, der skal anvendes sammen med den nye metode 
og det særlige lønfradrag.  

Ordføreren mener, at den nuværende reform kun bør omfatte, hvad der er nødvendigt at 
ændre. Årsagerne til dette er, at den vigtigste reform af vedtægten, der medførte betydelige 
besparelser, fandt sted for nogle år siden og har stadig virkninger, og det er nødvendigt at 
overholde tidsplanen strengt for vedtage de nu foreslåede ændringer. Det skal bemærkes, at 
det er af stor vigtighed, at udgangen af 2012 som den senest mulige dato for en aftale mellem 
Europa-Parlamentet og Rådet overholdes. I modsat fald vil udløbet af metoden og det særlige 
lønfradrag ikke alene ikke føre til besparelser men føre til, at der skal afholdes yderligere 
udgifter over EU-budgettet. 

En sidste bemærkning om det foreliggende forslags overordnede kontekst.  Efter krav om 
besparelser i EU-administrationen kommer forslaget på et tidspunkt med finanskrise i Europa. 
Disse krav kan, omend de skal tages alvorligt og behørigt overvejes, dog ikke tilsidesætte de 
grundlæggende overvejelser om den europæiske offentlige tjenestes formål og rolle. Det er 
afgørende at finde en balance mellem besparelser og behovet for at sikre, at institutionerne 
kan udføre deres opgaver og pligter i overensstemmelse med deres forpligtelser og beføjelser i 
henhold til traktaterne. For at institutionerne kan opfylde deres traktatmæssige forpligtelser, er 
det absolut nødvendigt, at de løbende har mulighed for at ansætte og beholde personalet på 
grundlag af værdier, fortjenester og færdigheder, det vil sige, et personale, som er uafhængigt 
og motiveret af det europæiske projekt og dets værdier, højt kvalificeret, multinationalt, 
flersproget2, og villig til at flytte og arbejde i udlandet på permanent basis. 

1. De vigtigste elementer i forslaget

Ordføreren glæder sig over, at Kommissionen har fremlagt sit forslag inden metoden og det 

                                               
1 Sag C-40/10, Kommissionen mod Rådet, endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser..
2 Ansatte skal før deres første forfremmelse efter ansættelsen påvise, at de kan arbejde på tre af de officielle EU-
sprog. 
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særlige lønfradrag udløber.

Ordføreren tilslutter sig navnlig forslaget om at basere metoden på de nominelle ændringer af 
lønnen (i stedet for ændringer i reallønnen) i alle medlemsstater og ikke kun i nogle af 
medlemsstaterne, og håber, at Kommissionen vil være i stand til at finde en praktisk løsning 
på problemet med at indsamle relevant data fra 27 medlemsstater til tiden. Ordføreren 
understreger desuden, at undtagelsesklausulen skal henvise til finanskrisen. Endelig tilslutter 
ordføreren sig forslaget om at hæve det særlige lønfradrag som omdøbes til 
"solidaritetsbidrag", til 6 %.

2. Besparelsesforanstaltninger

2.1 Reduktion af personalet med 5 %

Kommissionen foreslår at reducere personalet i alle institutioner og agenturer med 5 %, 
hvilket afspejler dens tilsagn om besparelser, der er fastsat i forslaget til den flerårige 
finansielle ramme1.  I betragtning af at institutionerne og agenturerne ifølge den godkendte 
stillingsoversigt i 2011 kunne beskæftige i alt 46 678 ansatte (tjenestemænd og øvrige ansatte, 
undtagen kontraktansatte), vil dette betyde en reduktion på 2 334 ansatte i alle kategorier og 
en yderligere reduktion på omkring 400 kontraktansatte. Denne reduktion skal finde sted 
inden 2018 ved at undlade at besætte stillinger, der bliver ledige som følge af "naturlig 
afgang" fra institutionerne (bl.a. som følge af pensionering og kontrakters udløb).

Det skal bemærkes, at forslaget indebærer en automatisk nedsættelse på 5 % af personalet ved 
hver institution og hvert agentur. Selv om det er korrekt af Kommissionen at undersøge dette 
som en mulighed for besparelser, er det forkert at hævde, at det automatisk bør gælde for alle 
institutionerne. Dette vil vise sig at være urealistisk. Nogle institutioner kan måske i bedste 
fald fastfryse det eksisterende personaleniveau på grund af de nye kompetencer, de har fået 
tildelt i henhold til traktaterne, eller som følge af fremtidige udvidelser, mens det for andre 
kan være nødvendigt med en faktisk stigning i antallet af ansatte i fremtiden2. Det er derfor 
nødvendigt med mere skræddersyede løsninger.

Kommissionen foreslår, at der etableres en kobling mellem den flerårige finansielle ramme 
(FFR), og institutionernes stillingsoversigt ved at indføre en ændring af 
tjenestemandsvedtægtens artikel 6. Formålet er at sikre forpligtelsen til at overholde 
institutionernes og agenturernes forpligtelse til at reducere personalet med 5 %. I 
tjenestemandsvedtægten bestemmes imidlertid allerede, at "I den stillingsoversigt, der er 
vedlagt som bilag til den afdeling i budgettet, der vedrører hver institution, fastsættes antallet 
af stillinger i hver lønklasse og ansættelsesgruppe". Det fremgår klart af denne bestemmelse, 
at institutionerne i deres stillingsoversigter skal overholde de budgetmæssige forpligtelser, der 
følger af institutionernes budgetter, der hviler på EU's almindelige budget, som igen hviler på 

                                               
1 Forslag til Rådets forordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (COM 
(2011)398).
2 Det bør bemærkes, at i årene 2000-2010 medførte institutionernes ændrede opgaver i henhold til traktaterne og 
udvidelserne følgende vækst i antallet af ansatte: 21,6 % i Kommission, 34,3 % i Rådet, 52,5 % i Europa-
Parlamentet, 90,8 % i Domstolen, 61,1 % i Revisionsretten, 35,2 % EØSU, 140 % i Regionsudvalget. 
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den flerårige finansielle ramme. Der er ingen grund til at oprette en yderligere kobling mellem 
tjenestemandsvedtægten og EU's finansielle ramme. Det skal også bemærkes, at 
udgiftsområde 5 i FFR omfatter "Institutionernes administrative udgifter", som omfatter langt 
mere end deres personaleudgifter. 

Selv om ordføreren mener, at institutionerne bør indføre de nødvendige besparelser, bør den 
detaljerede metode og valget af de ressourcer, hvor der skal foretages besparelser, overlades 
til institutionerne selv. De er bedst egnede til at angive præcist og beslutte, hvor der kan 
foretages nedskæringer, således at disse ikke forhindrer dem i at fungere tilfredsstillende. En 
forpligtelse i så henseende vil være mere hensigtsmæssig. 

Af ovennævnte grunde foreslår ordføreren derfor ikke at følge dette forslag.

2.2 Arbejdsforhold

Ordføreren påpeger, at andre besparelsesforanstaltninger, der er foreslået af Kommissionen, 
vedrører ansættelsesvilkårene og omfatter f.eks.:

a) ændringer vedrørende arbejdstiden
- en forøgelse af arbejdstiden ved at indføre et mindste antal ugentlige arbejdstimer (40) 

uden kompensation i form af løn
- en reduktion af antallet af årlige rejsedage til højst tre dage
b) ændringer af pensionsordningen:
- en forhøjelse af pensionsalderen fra 63 til 65 år med mulighed for at fortsætte med at 

arbejde til det 67. år 
- forhøjelse af aldersgrænsen for tidlig pensionering fra 55 til 58 år 
- nedsættelse af antallet af tjenestemænd, der kan omfattes af tidlig pensionering fra 10 

% til 5 % af det samlede antal tjenestemænd, der i et givet år er gået på pension i 
samtlige institutioner

c) ændringer vedrørende tillæg og rettigheder
- en reduktion af de årlige hjemrejsepenge
- tilpasning af bestemmelserne om godtgørelse af udgifter til flytning 
- tilpasning af bestemmelserne om godtgørelse af udgifter i forbindelse med 
tjenesterejser 

Nogle af disse foranstaltninger skal ses i sammenhæng med de seneste tilpasninger af 
arbejdsforholdene, der er indført i medlemsstaterne, især stigninger i pensionsalderen, som 
afspejler den nuværende demografiske udvikling i EU. Andre foranstaltninger, selv om de 
opfylder deres rolle som besparelsesforanstaltninger, kan ikke rigtig anses for at være centrale 
punkter i de foreslåede ændringer.

Der er fremlagt et særligt forslag med henblik på at give institutionerne mulighed for at 
indføre flekstidsordninger som en metode til moderne personaleforvaltning. Ordføreren 
finder, at Kommissionens tilgang, som et skridt i den rigtige retning, men hun vil undersøge 
behovet for eventuelt at begrænse sådanne ordninger, for så vidt angår visse 
personalekategorier.

2.3 Assistenters (ansættelsesgruppe AST) karriereforløb
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Reformen i 2004 skabte en ny struktur for AST-karriereforløbet. Det virker dog1 som om, at 
lønstrukturen og karrieresystemet for ansættelsesgruppen AST kræver yderligere tilpasninger. 

Kommissionen foreslog oprindeligt at afhjælpe situationen ved ansætte kontraktansatte i 
sekretærstillinger. Under de indledende drøftelser med Kommissionen og dens næstformand 
M. Šefčovič i Retsudvalget i juli blev det klart, at der var en risiko for, at et sådant forslag 
ikke ville imødekomme institutionernes behov for at sikre personale med en bestemt profil 
(f.eks. sproglig) og derfor ikke ville være acceptabelt. Dette blev også klart under 
Kommissionens dialog med arbejdsmarkedets parter op til vedtagelsen af det formelle forslag.  

Endelig besluttede Kommissionen at foreslå en ny AST/SC-kategori med det formål at have et 
mindre karriereforløb for personer med enklere opgaver og pligter. Det foreslås, at denne nye 
kategori indtræder i tjenesten i en lønklasse, der er to lønklasser lavere end AST 1. Det bør 
understreges, at selv om ordføreren ikke modsætter sig AST/SC-kategorien, kan hun ikke 
acceptere en så lav begyndelseslønklasse.  Det er nødvendigt, at begyndelseslønklasserne i 
alle kategorierne sikrer, at institutionerne kan ansætte egnet personale. I dette tilfælde er det 
nødvendigt at sikre, at institutionerne er i stand til at ansætte sekretærer (i de fleste tilfælde 
kvinder), der udgør en bred vifte af nationaliteter og sproglige færdigheder, således at de kan 
holde trit med kravene i den multinationale og flersprogede tjeneste, som stadig udgør det 
absolutte grundlag for de multinationale EU-institutioner, der tjener borgerne i de 27 EU-
medlemsstater. I denne sammenhæng er bevarelsen af en geografisk balance i institutionerne 
en vigtig faktor, der ikke kan opgives, og som der skal tages særligt hensyn til. 
Institutionernes evne til konstant at levere tjenesteydelser på et højt niveau bør i dette tilfælde 
afvejes over for eventuelle besparelser. Det er også vigtigt, at princippet om ligestilling 
mellem kønnene sikres i tilstrækkelig grad. Derfor foreslår ordføreren, at 
begyndelseslønklassen for AST/SC-kategorien fastsættes til et niveau under AST 1.   

For så vidt angår ansættelsesgruppen AST, peger ordføreren på to elementer i forslaget. For 
det første fastsættes grænsen for AST-karriereforløbet for assistenter i en overgangsstilling, 
der er blevet ansat efter 1. maj 2004, til lønklasse AST 7. Ordføreren påpeger, at dette svarer 
til en tilsidesættelse af ansættelsesvilkårene, hvorefter denne gruppe af assistenter havde et 
karriereperspektiv, der strakte sig op til lønklasse AST 11. For at bøde på dette bør grænsen 
fastsættes til AST 9. For det andet foreslår ordføreren en grundig overvejelse af den 
foreslåede omstrukturering af AST-karriereforløbet, hvorefter de to højeste lønklasser 
forbeholdes ansatte, der bærer en høj grad af ansvar. 

3. Særlige bemærkninger

I udkastet til betænkning har ordføreren har besluttet, at tage nogle få problemer op, der kun 
er +relevante for visse institutioner, og som der i længere tid har været behov for at få løst. 
Disse omfatter et ændringsforslag, der indfører særlige bestemmelser vedrørende 
pensionering af parlamentariske assistenter.  For at leve op til institutionernes forpligtelse til 

                                               
1 Jf. Kommissionen rapport af 30. marts 2011 om ækvivalens mellem den gamle og den nye karrierestruktur. 
Artikel 6 i tjenestemandsvedtægten (COM(2011)171).
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at være en arbejdsgiver, der i sin personalepolitik går ind for lige muligheder, fremsætter 
ordføreren også et ændringsforslag, der omhandler situationen for handicappede ansatte.


