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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την τροποποίηση του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των 
υπαλλήλων καθώς και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης
(COM(2011)0890 – C7-0507/2011 – 2011/0455(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2011)0890),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 294, παράγραφος 2, και 336 της Συνθήκης για τη Λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την 
Επιτροπή (C7-0507/2011),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της …1

– έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου της …2

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της 
Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και της 
Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0000/2012),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

                                               
1 …
2 …
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τα 
περισσότερα από 50 όργανα και 
οργανισμοί της, πρέπει να διαθέτουν 
ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση υψηλής 
ποιότητας, η οποία να είναι ικανή να 
επιτελεί τα καθήκοντά της με βάση τα 
υψηλότερα δυνατά πρότυπα σύμφωνα με 
τις Συνθήκες και να ανταποκρίνεται στις 
προκλήσεις, εσωτερικές και εξωτερικές, 
που θα αντιμετωπίσει στο μέλλον.

(1) Η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τα 
περισσότερα από 50 όργανα και 
οργανισμοί της, πρέπει να συνεχίσει να 
διαθέτει δημόσια διοίκηση υψηλής 
ποιότητας, η οποία να είναι ικανή να 
επιτυγχάνει τους στόχους της, να υλοποιηεί 
τις πολιτικές και τις δράσεις της και να 
επιτελεί τα καθήκοντά της με βάση τα 
υψηλότερα δυνατά πρότυπα σύμφωνα με 
τις Συνθήκες προκειμένου να 
ανταποκρίνεται στις προκλήσεις, 
εσωτερικές και εξωτερικές, που θα 
αντιμετωπίσει στο μέλλον.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Συνεπώς, είναι αναγκαίο να
προβλεφθεί ένα πλαίσιο για την πρόσληψη 
προσωπικού υψηλού επιπέδου 
παραγωγικότητας και ακεραιότητας, το 
οποίο να επιλέγεται από την ευρύτερη 
δυνατή γεωγραφική βάση μεταξύ των 
πολιτών των κρατών μελών, και να 
παρέχεται στο προσωπικό αυτό η 
δυνατότητα να ασκεί τα καθήκοντά του 
όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά και 
αποδοτικά.

(2) Συνεπώς, είναι αναγκαίο να
διασφαλίζεται ένα πλαίσιο για την
προσέλκυση, πρόσληψη και διατήρηση 
γλωσσομαθούς προσωπικού υψηλών 
προσόντων, το οποίο να επιλέγεται από 
την ευρύτερη δυνατή γεωγραφική βάση 
μεταξύ των πολιτών των κρατών μελών, να 
παρέχει εχέγγυα ανεξαρτησίας και να
τηρεί τα υψηλότερα επαγγελματικά 
πρότυπα και να παρέχεται στο προσωπικό 
αυτό η δυνατότητα να ασκεί τα καθήκοντά 
του όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά 
και αποδοτικά.

Or. en
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Οι ώρες εργασίας που εφαρμόζονται 
στα θεσμικά όργανα θα πρέπει να 
εναρμονιστούν με τις ώρες εργασίας που 
ισχύουν σε ορισμένα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να 
αντισταθμιστεί η μείωση προσωπικού 
αυτών των οργάνων. Η καθιέρωση 
ελάχιστου αριθμού ωρών εργασίας 
εβδομαδιαίως θα εξασφαλίσει την 
ικανότητα του προσωπικού που 
απασχολείται από τα θεσμικά όργανα να 
αναλάβει τον φόρτο εργασίας που 
απορρέει από την υλοποίηση των στόχων 
πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και, 
παράλληλα, την εναρμόνιση των 
συνθηκών εργασίας στα όργανα προς το 
συμφέρον της αλληλεγγύης σε ολόκληρη 
τη δημόσια διοίκηση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

(14) Οι ώρες εργασίας που εφαρμόζονται 
στα θεσμικά όργανα θα πρέπει να 
εναρμονιστούν ώστε να αντισταθμιστεί η 
μείωση προσωπικού αυτών των οργάνων. 
Κατά την εναρμόνιση αυτή πρέπει να
ληφθούν υπόψη οι ώρες εργασίας που
ισχύουν στη δημόσια διοίκηση των 
κρατών μελών. Η καθιέρωση ελάχιστου 
αριθμού ωρών εργασίας εβδομαδιαίως θα 
εξασφαλίσει την ικανότητα του 
προσωπικού που απασχολείται από τα 
θεσμικά όργανα να αναλάβει τον φόρτο 
εργασίας που απορρέει από την υλοποίηση 
των στόχων πολιτικής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, και, παράλληλα, την εναρμόνιση 
των συνθηκών εργασίας στα όργανα προς 
το συμφέρον της αλληλεγγύης σε 
ολόκληρη τη δημόσια διοίκηση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Η Επιτροπή, όταν εκπονεί και 
συντάσσει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, θα 
πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(26) Η Επιτροπή, όταν εκπονεί και 
συντάσσει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, θα 
πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση όλων 
των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Or. en
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης
Άρθρο 1 δ – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Στο άρθρο 1δ, παράγραφος 4, το 
πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, 
ένα άτομο θεωρείται ανάπηρο εφόσον 
παρουσιάζει μακροχρόνια σωματικά, 
ψυχικά, νοητικά ή αισθητηριακή 
μειονεξία η οποία, σε συνδυασμό με 
διάφορα εμπόδια, μπορεί να δυσχεραίνει
την πλήρη και ουσιαστική συμμετοχή του 
στην κοινωνία σε ισότιμη βάση με τα 
άλλα άτομα. Η μειονεξία αυτή 
πιστοποιείται σύμφωνα με την 
προβλεπόμενη στο άρθρο 33 διαδικασία.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επιδιώκει να προσαρμόσει τον ορισμό των ατόμων με αναπηρία που προβλέπεται
στο άρθρο 1 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης στον ορισμό που χρησιμοποιείται στο 
άρθρο 1 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)
Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης
Άρθρο 1 δ – παράγραφος 4 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Στο άρθρο 1δ, παράγραφος 4, το 
ακόλουθο εδάφιο παρεμβάλλεται μετά το 
τρίτο εδάφιο:
«Η αρχή της ίσης μεταχείρισης δεν
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εμποδίζει τις αρμόδιες για τους
διορισμούς αρχές των θεσμικών οργάνων
να διατηρούν ή να εγκρίνουν μέτρα που
προβέπουν ειδικά πλεονεκτήματα για τα
άτομα με αναπηρία ώστε να μπορούν
ευκολότερα να ασκούν επαγγελματική
δραστηριότητα ή ν ααποφεύγουν ή
αντισταθμίζουν τα μειονεκτήματα που 
ατνιμετωπίζουν στην επαγγελματική τους 
σταδιοδρομία.»

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στον πίνακα θέσεων που προσαρτάται 
στο τμήμα του προϋπολογισμού σχετικά με 
κάθε όργανο, ορίζεται ο αριθμός των 
θέσεων για κάθε βαθμό και ομάδα 
καθηκόντων.

1. Στον πίνακα θέσεων που προσαρτάται 
στο τμήμα του προϋπολογισμού σχετικά με 
κάθε όργανο, ορίζεται ο αριθμός των 
θέσεων για κάθε βαθμό και ομάδα 
καθηκόντων.

Ο πίνακας θέσεων κάθε θεσμικού 
οργάνου αντικατοπτρίζει τις υποχρεώσεις 
που έχουν καθοριστεί στο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο και στη 
διοργανική συμφωνία σχετικά με την 
εφαρμογή του.
2. Με την επιφύλαξη της αρχής της 
προαγωγής βάσει των προσόντων, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 45, ο εν λόγω 
πίνακας εξασφαλίζει ότι, για κάθε όργανο, 
ο αριθμός κενών θέσεων σε κάθε βαθμό 
του πίνακα θέσεων, κατά την 1η 
Ιανουαρίου κάθε έτους, αντιστοιχεί στον 
αριθμό των υπαλλήλων του κατώτερου 
βαθμού που υπηρετούσαν την 1η 
Ιανουαρίου του προηγούμενου έτους, 
πολλαπλασιαζόμενο επί τα ποσοστά που 
προβλέπονται στο Παράρτημα Ι τμήμα Β, 

2. Με την επιφύλαξη της αρχής της 
προαγωγής βάσει των προσόντων, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 45, ο εν λόγω 
πίνακας εξασφαλίζει ότι, για κάθε όργανο, 
ο αριθμός κενών θέσεων σε κάθε βαθμό 
του πίνακα θέσεων, κατά την 1η 
Ιανουαρίου κάθε έτους, αντιστοιχεί στον 
αριθμό των υπαλλήλων του κατώτερου 
βαθμού που υπηρετούσαν την 1η 
Ιανουαρίου του προηγούμενου έτους, 
πολλαπλασιαζόμενο επί τα ποσοστά που 
προβλέπονται στο Παράρτημα Ι τμήμα Β, 
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για τον βαθμό αυτό. Τα ποσοστά αυτά 
εφαρμόζονται με βάση μια μέση περίοδο 
πέντε ετών από την 1η Ιανουαρίου 2013.

για τον βαθμό αυτό. Τα ποσοστά αυτά 
εφαρμόζονται με βάση μια μέση περίοδο 
πέντε ετών από την 1η Ιανουαρίου 2013.

3. Τα ποσοστά που καθορίζονται στο 
παράρτημα Ι τμήμα Β επανεξετάζονται 
κατά το τέλος πενταετούς περιόδου, αρχής 
γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2013, 
βάσει εκθέσεως που υποβάλλει η Επιτροπή 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, καθώς και βάσει προτάσεως 
της Επιτροπής. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
αποφασίζουν σύμφωνα με το άρθρο 336 
της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Τα ποσοστά που καθορίζονται στο 
παράρτημα Ι τμήμα Β επανεξετάζονται 
κατά το τέλος πενταετούς περιόδου, αρχής
γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2013, 
βάσει εκθέσεως που υποβάλλει η Επιτροπή 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, καθώς και βάσει προτάσεως 
της Επιτροπής. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
αποφασίζουν σύμφωνα με το άρθρο 336 
της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Μετά την ίδια πενταετή περίοδο, η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση 
σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων 
για την ομάδα καθηκόντων AST/SC και 
των μεταβατικών διατάξεων που 
καθορίζονται στο άρθρο 30 του 
παραρτήματος ΧΙΙΙ, λαμβανομένων υπόψη 
της εξέλιξης των αναγκών σε προσωπικό 
που επιτελεί καθήκοντα γραμματείας και 
γραφείου σε όλα τα όργανα και της 
εξέλιξης των μόνιμων και έκτακτων 
θέσεων στην ομάδα καθηκόντων AST, 
καθώς και του αριθμού των 
συμβασιούχων υπαλλήλων στην ομάδα 
καθηκόντων ΙΙ.

4. Μετά την ίδια πενταετή περίοδο, η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση 
σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων 
για την ομάδα καθηκόντων AST/SC και 
των μεταβατικών διατάξεων που 
καθορίζονται στο άρθρο 30 του 
παραρτήματος ΧΙΙΙ, λαμβανομένων υπόψη 
της εξέλιξης των αναγκών σε προσωπικό 
που επιτελεί καθήκοντα γραμματείας και 
γραφείου σε όλα τα όργανα και της 
εξέλιξης των μόνιμων και έκτακτων 
θέσεων στις ομάδες καθηκόντων AST και 
AST/SC.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα θεσμικά όργανα πρέπει να μπορούν να επιλέγουν τις μεθόδους εξοικόμησης καθώς και τους
πόρους που μπορούν να εξοικονομηθούν. Αρκεί επίσης το οργανόγραμμα να συνδέεται με τον
προϋπολογισμό των θεσμικών οργάνων, ο οποίος βασίζεται στον γενικό προϋπολογισμό της
ΕΕ, που και αυτός ακολουθεί το ΠΔΠ.

Η τροποποίηση στην παράγραφο 4 είναι μια τεχνική προσαρμογή. Εφόσον αφορά τις 
υπχορεώσεις υποβολής εκθέσεως σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν την 
ομάδα καθηκόντων AST/SC, η αναφορά στην εξέλιξη των αναγκών και των θέσεων πρέπει να 
επεκταθεί και στην ομάδα αυτή.



PR\891026EL.doc 11/23 PE480.807v01-00

EL

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 10
Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – πρώτη πρόταση 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη του άρθρου 29 
παράγραφος 2, οι υπάλληλοι 
προσλαμβάνονται μόνο στους βαθμούς SC 
1, AST 1 έως AST 4 ή AD 5 έως AD 8.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 29 
παράγραφος 2, οι υπάλληλοι 
προσλαμβάνονται μόνο στους βαθμούς SC 
1 έως SC 3, AST 1 έως AST 4 ή AD 5 έως 
AD 8.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να μπορούν να αποφασίζουν σχετικά με τον εισαγωγικό βαθμό
των υπαλλήλων που προσλαμβάνονται στην ομάδα καθηκόνταν AST/SC ανάλογα, π.χ., με την 
εμπειρία τους όπως ισχύει στην περίπτωση της ομάδας καθηκόντων AST και AD.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 15 – στοιχείο α
Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – μετά τη δεύτερη πρόταση 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτός αν εφαρμόζεται η διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 4 και στο άρθρο 
29 παράγραφος 1, οι υπάλληλοι μπορούν 
να προάγονται μόνον εφόσον κατέχουν 
θέση που αντιστοιχεί σε μία από τις 
θέσεις-τύπους που αναφέρονται στο 
Παράρτημα Ι τμήμα Α για τον αμέσως 
ανώτερο βαθμό.

Οι υπάλληλοι βαθμού AST 9 μπορούν να 
προάγονται στον βαθμό 10 μόνο σύμφωνα 
με τη διαδικασία που καθορίζεται στο 
άρθρο 4 και στο άρθρο 29, παράγραφος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επιδιώκει να αποσαφηνίσει την πρόταση της Επιτροπής προκειμένου να 
αποφεύγονται οποιεσδήποτε δυσκολίες με την ερμηνεία και εφαρμογή του κειμένου. 
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 21 – στοιχείο δ
Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης
Άρθρο 55 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή 
κάθε θεσμικού οργάνου δύναται να 
θεσπίσει ρυθμίσεις ελαστικού ωραρίου. Οι 
υπάλληλοι στους οποίους εφαρμόζονται 
οι διατάξεις του άρθρου 44 δεύτερο 
εδάφιο διαχειρίζονται το ωράριό τους 
χωρίς να καταφεύγουν σε τέτοιες
ρυθμίσεις.

4. Η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή 
κάθε θεσμικού οργάνου δύναται να 
θεσπίσει ρυθμίσεις ελαστικού ωραρίου. Οι 
υπάλληλοι βαθμού 9 και άνω που 
επωφελούνται απί τις ρυθμίσεις αυτές δεν 
δικαιούνται αντιστάθμισης πλήρους ή 
ημίσειας εργάσιμης ημέρας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ρυθμίσεις ελαστικού ωραρίου ως σύγχρονου μέσου για τη διαχείριση των ανθρωπίνων 
πόρων είναι ευπρόσδεκτες. Ωστόσο όσον αφορά τους υπαλλήλους που κατέχουν βαθμούς που
συνεπάγονται υψηλότερο επίπεδο ευθυνών σε σχέση με τους βαθμούς που τοποθετούνται στην 
αρχή της σταδιοδρομίας, η ελαστικότητα αυτή θα πρέπει να υπολογίζεται σε ώρες και να μην 
οδηγεί σε ανάκτηση μέρους ή ολόκληρης εργάσιμης ημέρας. Θα πρέπει επίσης να υπογραμμιστεί
ότι η ελαστικότητα στο χρόνο εργασίας δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τη χορήγηση 
πρόσθετης άδειας πέραν της προβλεπόμενης στον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 31 – στοιχείο β
Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης
Άρθρο 66 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή
Οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί στην ομάδα καθηκόντων AST/SC καθορίζονται, για κάθε βαθμό 
και κλιμάκιο, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Κλιμάκιο
Βαθμός 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
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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

Τροπολογία
Οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί στην ομάδα καθηκόντων AST/SC καθορίζονται, για κάθε βαθμό 
και κλιμάκιο, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Κλιμάκιο
Βαθμός 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

Αιτιολόγηση

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. 

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 43 – στοιχείο α
Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης
Παράρτημα Ι – τμήμα 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γραμματέας/Bοηθός γραφείου SC 1 - SC 6 Γραμματέας/Bοηθός γραφείου SC 1 - SC 6
Εκτέλεση εργασιών γραφείου ή Εκτέλεση εργασιών γραφείου ή 
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γραμματείας, διαχείριση γραφείου και 
άλλα παρεμφερή καθήκοντα που απαιτούν 
έναν ορισμένο βαθμό αυτονομίας1

γραμματείας, διαχείριση γραφείου και 
άλλα παρεμφερή καθήκοντα που απαιτούν 
έναν ορισμένο βαθμό αυτονομίας 

Κοινοβουλευτικοί επιμελητές1

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επιδιώκει να διασφαλίσει ότι οι κοινοβουλευτικοί επιμελητές, που αναφέρονται 
στην υποσημείωση, υπάγονται επίσης στην ομάδα καθηκόντων AST/SC.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 55 – στοιχείο θ
Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης
Παράρτημα XIII – άρθρο 30 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) οι υπάλληλοι που δεν καλύπτονται από 
το στοιχείο α) και οι οποίοι ήταν πριν από 
την 1η Μαΐου 2004 στην πρώην κατηγορία 
Β ή που ήταν πριν από την 1η Μαΐου 2004 
στην πρώην κατηγορία C ή D και έχουν 
γίνει μέλος της ομάδας καθηκόντων AST 
χωρίς περιορισμό κατατάσσονται ως 
βοηθοί·

(β) οι υπάλληλοι που δεν καλύπτονται από 
το στοιχείο α) και οι οποίοι ήταν πριν από 
την 1η Μαΐου 2004 στην πρώην κατηγορία 
Β ή που ήταν πριν από την 1η Μαΐου 2004 
στην πρώην κατηγορία C ή D και έχουν 
γίνει μέλος της ομάδας καθηκόντων AST 
χωρίς περιορισμό, καθώς και οι υπάλληλοι 
που έχουν προσληφθεί μετά την 1η Μαΐου 
2004, κατατάσσονται ως βοηθοί·

Or. en

Αιτιολόγηση

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 
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.
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Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 55 – στοιχείο θ
Regulation Staff Regulations
Παράρτημα XIII – άρθρο 30 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) οι υπάλληλοι που δεν καλύπτονται από 
τα στοιχεία α) έως δ) κατατάσσονται 
βάσει του βαθμού του διαγωνισμού που 
είχε ως αποτέλεσμα τη σύνταξη του 
πίνακα ικανότητας από τον οποίον 
προσλήφθηκαν. Οι υπάλληλοι που 
επέτυχαν σε διαγωνισμό βαθμού AST3 ή 
υψηλότερου κατατάσσονται ως βοηθοί 
και οι άλλοι υπάλληλοι κατατάσσονται ως 
διοικητικοί βοηθοί υπό μεταβατικό 
καθεστώς. Ο πίνακας αντιστοιχίας που 
εμφαίνεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 
του παρόντος παραρτήματος 
εφαρμόζεται κατ’ αναλογία, ανεξάρτητα 
από την ημερομηνία κατά την οποία 
προσλήφθηκε ο υπάλληλος.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας 13. Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι δεν πρέπει να
υπάρχει διαφορετική μεταχείριση ή διαφορές στην επανακατάταξη των υπαλλήλων AST με βάση 
τον διαγωνισμό στον οποίο συμμετέχουν. 

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 55 – στοιχείο θ
Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης
Παράρτημα XIII – άρθρο 30 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2 
στοιχείο ε), οι υπάλληλοι που 
προσλήφθηκαν βάσει διαγωνισμού σε 

διαγράφεται
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βαθμό χαμηλότερο του AST 3 μπορούν να 
καταταγούν από την αρμόδια για τους 
διορισμούς αρχή, πριν από την 31η 
Δεκεμβρίου 2015, ως βοηθοί, προς το 
συμφέρον και μόνον της υπηρεσίας και 
βάσει της θέσης που κατείχαν την 31η 
Δεκεμβρίου 2012. Κάθε αρμόδια για τους 
διορισμούς αρχή θεσπίζει διατάξεις για 
την εφαρμογή του παρόντος άρθρου 
σύμφωνα με το άρθρο 110 του 
κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης. 
Εντούτοις, ο συνολικός αριθμός 
διοικητικών βοηθών υπό μεταβατικό 
καθεστώς που επωφελούνται από την 
παρούσα διάταξη δεν υπερβαίνει το 5% 
των διοικητικών βοηθών υπό μεταβατικό 
καθεστώς κατά την 1η Ιανουαρίου 2013.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προκύπτει από τις τροπολογίες 13 και 14· βλέπε την αιτιολόγηση των 
τροπολογιών αυτών. 

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 55 – στοιχείο θ
Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης
Παράρτημα XIII – άρθρο 30 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι υπάλληλοι στους οποίους επετράπη, 
βάσει του άρθρου 55 παράγραφος 2 
στοιχείο ε) του κανονισμού υπηρεσιακής 
κατάστασης και του άρθρου 4 του 
παραρτήματος IVα του κανονισμού 
υπηρεσιακής κατάστασης, να εργαστούν 
με μειωμένο ωράριο για περίοδο που 
ξεκινά πριν από την 1η Ιανουαρίου 2013 
και εκτείνεται πέραν αυτής της 
ημερομηνίας μπορούν να συνεχίσουν να 
εργάζονται με μειωμένο ωράριο υπό τους 
ίδιους όρους για μέγιστη συνολική περίοδο 
πέντε ετών.

7. Οι υπάλληλοι στους οποίους επετράπη, 
βάσει του άρθρου 55α παράγραφος 2 
στοιχείο ε) του κανονισμού υπηρεσιακής 
κατάστασης και του άρθρου 4 του 
παραρτήματος IVα του κανονισμού 
υπηρεσιακής κατάστασης, να εργαστούν 
με μειωμένο ωράριο για περίοδο που 
ξεκινά πριν από την 1η Ιανουαρίου 2013 
και εκτείνεται πέραν αυτής της 
ημερομηνίας μπορούν να συνεχίσουν να 
εργάζονται με μειωμένο ωράριο υπό τους 
ίδιους όρους για μέγιστη συνολική περίοδο 
πέντε ετών.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 55α, παράγραφος 2, στοιχείο (ε) είναι η ορθή παραπομπή. Η τροπολογία επιδιώκει 
να διορθώσει το σφάλμα.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 55 – στοιχείο θ
Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης
Παράρτημα XIII – άρθρο 30 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Για τους υπαλλήλους που 
συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με το άρθρο 
22 του παρόντος Παραρτήματος σε 
ηλικία μικρότερη των 65 ετών, η τριετής 
περίοδος που αναφέρεται στο άρθρο 55α, 
παράγραφος 2, στοιχείο (ε) του 
Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης 
μπορεί να υπερβαίνει την ηλικία 
συνταξιοδότησής τους, χωρίς ωστόσο να 
υπερβαίνει την ηλικία των 65 ετών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επιδιώκει να παράσχει τη δυνατότητα στους υπαλλήλους που, σύμφωνα
με τις μεταβατικές διατάξεις συνταξιοδοτούνται σε ηλικία μικρότερη των 65 ετών και επιθυμούν
να συνεχίσουν να εργάζονται πέραν της ηλικίας αυτής, να μπορούν να εργάζονται με μειωμένο 
ωράριο πριν από τη συνταξιοδότηση. 

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 33 α (νέο)
τους όρους απασχόλησης·
Άρθρο 139 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

33α. Το άρθρο 139, στοιχείο β) 
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αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«β) στο τέλος του μήνα κατά τον οποίο ο
διαπιστευμένος βοηθός βουλευτή
συμπληρώνει την ηλικία των 65 ετών ή, 
κατ’ εξαίρεση, κατά την ημερομηνία που 
καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 52, 
στοιχείο (β), δεύτερο εδάφιο του 
Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης·»

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι βοηθοί βουλευτών πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται, κατ’ εξαίρεση, έως την 
ηλικία των 67 ετών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Όλα τα όργανα και οι οργανισμοί που είναι εγκατεστημένοι σε διάφορους τόπους εργασίας
στην ΕΕ και οι αντιπροσωπείες της σε τρίτες χώρες απασχολούν περίπου 55.000 υπαλλήλους 
και λοιπό προσωπικό. Σε σύγκριση με τις εθνικές ή ακόμη και τις τοπικές διοικήσεις σε
ορισμένα κράτη μέλη ο αριθμός αυτός είναι πολύ μικρός και καθίσταται αναλογικά ακόμη 
μικρότερος εάν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι τα ευρωπαϊκά όργανα βρίσκονται στην 
υπηρεσία 501 εκατομμυρίων πολιτών της ΕΕ.

Το 2004 ο Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης και η ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση
υπέστησαν ριζική μεταρρύθμιση, η οποία αποσκοπούσε στον εκσυγχρονισμό και την αύξηση 
της οικονομικής της αποδοτικότητας. Η μεταρρύθμιση αυτή θα επιφέρει έως τα τέλη του
2020 εξοικονομήσεις συνολικού ύψους 8 δισ. ευρώ. Ο κύριος λόγος και ο πυρήνας της
παρούσας πρότασης της Επιτροπής συνίσταται στο να ρυθμίσει τη νέα μέθοδο προσαρμογής 
των αποδοχών και των συντάξεων, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής της ρήτρας 
εξαίρεσης και της ειδικής εισφοράς. Αυτό είναι απαραίτητο δεδομένου ότι οι σχετικές
διατάξεις του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης θα πάψουν να ισχύουν στα τέλη του 
2012 και προκειμένου να υπάρξει η δέουσα συμμόρφωση με την απόφαση του Δικαστηρίου 
στην υπόθεση C-40/101. 

Αν και οι απαιτούμενες λόγω της προαναφερθείσας εκπνοής της προθεσμίας αλλαγές θα
μπορούσαν να ήταν σύμφωνες με την παρούσα πρόταση για την τροποποίηση του
Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης, η Επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει περισσότερο 
και να υποβάλει μια σειρά περαιτέρω τροποποιήσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές, στο σύνολό
τους, εμπίπτουν στην κατηγορία των διαφόρων μέτρων εξοικονόμησης, τα οποία θα πρέπει
να εφαρμοστούν μαζί με τη νέα μέθοδο και την ειδική εισφορά. 

Η εισηγήτρια φρονεί ότι η τρέχουσα αναθεώρηση θα πρέπει να θίξει μόνο αυτό που πρέπει να 
τροποποιηθεί. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η κύρια αναθεώρηση του Κανονισμού
Υπηρεσιακής Κατάστασης που επέφερε σημαντικές εξοικονομήσεις πραγματοποιήθηκε πριν 
από λίγα χρόνια και εξακολουθεί να αναπτύσσει αποτελέσματα και στην ανάγκη αυστηρής 
τήρησης του χρονοδιαγράμματος για την έγκριση των προτεινόμενων σήμερα αλλαγών. 
Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η τήρηση της τελευταίας δυνατής προθεσμίας, (τέλη του 2012) 
για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου έχει μείζονα 
σημασία. Σε αντίθετη περίπτωση, με τη λήξη της μεθόδους και της ειδικής εισφοράς όχι μόνο 
δεν θα επέλθουν εξοικονομήσεις αλλά ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα πρέπει να επιβαρυνθεί με 
περαιτέρω δαπάνες.

Μια τελευταία παρατήρηση πρέπει να διατυπωθεί όσον αφορά το συνολικό πλαίσιο της 
παρούσας πρότασης. Οι εκκλήσεις της ΕΕ για την πραγματοποίηση εξοικομήσεων συνέπεσαν
χρονικά με τη χρηματοπιστωτική κρίση στην Ευρώπη. Οι εκκλήσεις αυτές, μολονότι πρέπει
να ληφθούν σοβαρά υπόψη και να εξεταστούν προσηκόντως, δεν μπορούν ωστόσο να 
υπερκεράσουν τις βασικές εκτιμήσεις σχετικά με το σκοπό και το ρόλο της ευρωπαϊκής 
δημόσιας διοίκησης. Είναι ζωτικής σημασίας να επιτευχθεί μια ισορροπία μεταξύ 
εξοικονομήσεων και της ανάγκης να διασφαλιστεί ότι τα όργανα μπορούν να ασκούν τα 
καθήκοντα και να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τις υποχρεώσεις και τις 

                                               
1 C-40/10 Επιτροπή κατά Συμβουλίου, δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στη Συλλογή.



PE480.807v01-00 20/23 PR\891026EL.doc

EL

αρμοδιότητές τους στο πλαίσιο των Συνθηκών. Προκειμένου να ανταποκριθούν στις
συμβατικές τους υποχρεώσεις τα όργανα πρέπει να είναι οπωσδήποτε σε θέση να διατηρούν 
επί μονίμου βάσεως τη δυνατότητα να προσλαμβάνουν και να διατηρούν προσωπικό βάσει 
αξιών, απόδοσης και δεξιοτήτων, δηλαδή προσωπικό το οποίο είναι ανεξάρτητο, είναι 
προσηλωμένο στην ευρωπαϊκή ιδέα και τις αξίες της, διαθέτει υψηλά προσόντα, προέρχεται 
από πολλές χώρες, έχει γλωσσομάθεια1, και είναι διατεθειμένο να μετακομίζει και να 
εργάζεται στο εξωτερικό σε μόνιμη βάση. 

1. Βασικά στοιχεία της πρότασης

Η εισηγήτρια χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της πριν από τη
λήξη της προθεσμίας για τη μέθοδο και την ειδική εισφορά.

Ειδικότερα, η εισηγήτρια συμφωνεί με την πρόταση να βασιστεί η μέθοδος στην ονομαστική
εξέλιξη των αποδοχών (και όχι στην πραγματική εξέλιξη των αποδοχών) σε όλα τα κράτη
μέλη και όχι σε ορισμένα από αυτά και ευελπιστεί ότι η Επιτροπή θα είναι σε θέση νε εξεύρει 
μια πρακτική λύση στο πρόβλημα της έγκαιρης λήψης σχετικών δεδομένων από 27 κράτη 
μέλη. Η εισηγήτρια τονίζει επίσης ότι η ρήτρα εξαίρεσης θα πρέπει να αφορά τη 
χρηματοπιστωτική κρίση. Τέλος, η εισηγήτρια συμφωνεί με την αύξηση της ειδικής 
εισφοράς, υπό τη νέα της ονομασία ως «εισφορά αλληλεγγύης», στο προταθέν ύψος 6%.

2. Μέτρα εξοικονόμησης

2.1 Μείωση του προσωπικού κατά 5%

Η Επιτροπή προτείνει να μειωθεί το προσωπικό κάθε οργάνου και οργανισμού κατά 5%, 
πράγμα το οποίο αντανακλά τη συμφωνία της για περικοπές στην πρόταση για τον καθορισμό 
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου2. Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι 
σύμφωνα με το εγκεκριμένο οργανόγραμμα, τα όργανα και οι οργανισμοί δύνανται να 
απασχολούν το 2011 συνολικά 46.678 άτομα (υπαλλήλους και λοιπό προσωπικό, 
εξαιρουμένων των συμβασιούχων), αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα μείωση του προσωπικού 
κατά 2.334 άτομα όλων των κατηγοριών καθώς και μία περαιτέρω μείωση 400 περίπου 
θέσεων συμβασιούχων. Η μείωση αυτή θα πραγματοποιηθεί έως το 2018 λόγω μη
αντικατάστασης ορισμένου αριθμού υπαλλήλων που αποχωρούν με «φυσικό» τρόπο από τα 
όργανα (π.χ. λόγω συνταξιοδότησης ή λήξης της σύμβασης).

Επισημαίνεται ότι η πρόταση προβλέπει αυτόματη μείωση του προσωπικού κατά 5% σε κάθε
όργανο και οργανισμό. Ενώ δικαίως αυτό θεωρείται από την Επιτροπή ως μία δυνατότητα για
την πραγματοποίηση εξοικονομήσεων, δεν ευσταθεί ο ισχυρισμός ότι αυτό πρέπει να 
εφαρμοστεί αυτομάτως σε όλα τα όργανα. Αυτό θα αποδειχθεί μη ρεαλιστικό. Ορισμένα
όργανα λόγω των νέων αρμοδιοτήτων που τους χορηγήθηκαν από τις Συνθήκες ή που θα
προέλθουν από μελλοντικές διευρύνσεις, θα έπρεπε ενδεχομένως να παγώσουν τουλάχιστον 
το υφιστάμενο προσωπικό, ενώ για άλλα ενδέχεται να απαιτηθεί στο μέλλον μία πραγματική 

                                               
1 Ο υπάλληλος πριν από την πρώτη προαγωγή του οφείλει να αποδεικνύει ότι μπορεί να εργάζεται σε τρεις
επίσημες γλώσσες της ΕΕ.
2 Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την 
περίοδο 2014-2020 – COM (2011) 398 τελικό
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αύξηση του προσωπικού1. Συνεπώς θα απαιτηθούν περισσότερο εξατομικευμένες λύσεις.

Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει τη διασύνδεση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου
(ΠΔΠ) και του οργανογράμματος των οργάνων με την τροποποίηση του άρθρου 6 του
Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η υποχρέωση
τήρησης των δεσμεύσεων των οργάνων και οργανισμών για τη μείωση του προσωπικού κατά 
5%. Ο Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης προβλέπει ωστόσο ότι «Στον πίνακα θέσεων 
που προσαρτάται στο τμήμα του προϋπολογισμού σχετικά με κάθε όργανο, ορίζεται ο αριθμός 
των θέσεων για κάθε βαθμό και ομάδα καθηκόντων». Από τη διάταξη αυτή προκύπτει σαφώς
ότι τα όργανα οφείλουν να τηρούν στα οργανογράμματά τους τις δημοσιονομικές 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τους προϋπολογισμούς των οργάνων, οι οποίες βασίζονται 
στον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ και, με τη σειρά τους, στο ΠΔΠ. Δεν υπάρχει λόγος να
δημιουργηθεί ένας επιπλέον σύνδεσμος μεταξύ του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης 
και του δημοσιονομικού πλασίου της ΕΕ. Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι ο τίτλος 5 του
ΠΔΠ καλύπτει τις «διοικητικές δαπάνες του οργάνου», πράγμα το οποίο υπερβαίνει τις 
δαπάνες προσωπικού. 

Συνεπώς, ενώ η εισηγήτρια φρονεί ότι τα όργανα θα πρέπει να πραγματοποιήσουν τις
απαραίτητες εξοικονομήσεις, η λεπτομερής μέθοδος και η επιλογή των πόρων για τους
οποίους θα πραγματοποιηθούν οι εξοικονήσεις αυτές πρέπει να επαφίενται στα ίδια τα 
όργανα. Αυτά είναι τα πλέον ενδεδειγμένα για να καθορίσουν επακριβώς και να
αποφασίσουν σε ποιους τομείς πρέπει να πραγματοποιηθούν περικοπές χωρίς να θέσουν σε 
κίνδυνο την απρόσκοπτη λειτουργία τους. Μία δέσμευση προς αυτή την κατεύθυνση θα ήταν
περισσότερο ενδεδειγμένη. 

Για τους προαναφερθέντες λόγους η εισηγήτρια προτείνει συνεπώς να μην υπάρξει
ευθυγράμμιση με την πρόταση.

2.2 Όροι εργασίας

Η εισηγήτρια τονίζει ότι άλλα μέτρα εξοικονόμησης που έχει προτείνει η Επιτροπή αφορούν
τους όρους εργασίας και, για παράδειγμα, περιλαμβάνουν:

α) τροποποιήσεις σχετικά με το χρόνο εργασίας:
- αύξηση του χρόνου εργασίας με την καθιέρωση ελάχιστης διάρκειας χρόνου εργασίας 

σαράντα ωρών χωρίς μισθολογική αντιστάθμιση,
- μείωση της ετήσιας οδοιπορικής άδειας προς τον τόπο καταγωγής σε τρεις ημέρες·
β) τροποποιήσεις του συνταξιοδοτικού καθεστώτος:
- αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 63 στα 65 έτη, με δυνατότητα 

παράτασης της διάρκειας εργασίας έως το 67ο έτος,
- αύξηση της ηλικίας πρόωρης συνταξιοδότησης από το 55ο στο 58ο έτος,
- μείωση του αριθμού των υπαλλήλων που μπορούν να επωφεληθούν ετησίως από 

                                               
1 Επισημαίνεται ότι κατά τα  έτη 2000-2010 η αλλαγή των καθηκόντων των οργάνων δυνάμει των Συνθηκών
και οι διευρύνσεις είχαν ως αποτέλεσμα την ακόλουθη αύξηση του προσωπικού: 21,6% Επιτροπή, 34,3% 
Συμβούλιο, 52,5% Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 90,8% Δικαστήριο, 61,1% Ελεγκτικό Συνέδριο, 35,2% ΕΟΚΕ, 
140% Επιτροπή των Περιφερειών.
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πρόωρη συνταξιοδότηση από 10% σε 5% σε όλα τα όργανα·
γ) τροποποιήσεις σχετικά με τα επιδόματα και τα δικαιώματα:
- μείωση του ετήσιου επιδόματος οδοιπορικών προς τον τόπο καταγωγής,
- προσαρμογή των διατάξεων που διέπουν την επιστροφή των εξόδων μετακόμισης,
- προσαρμογή των διατάξεων που διέπουν την επιστροφή των εξόδων για τις 

αποστολές.

Ορισμένα από τα μέτρα αυτά πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο των πρόσφατων 
προσαρμογών των όρων εργασίας που πραγματοποιήθηκαν στα κράτη μέλη, όπως η αύξηση 
του ορίου συνταξιοδότησης που αντανακλά τις τρέχουσες δημογραφικές τάσεις σε ολόκληρη 
την ΕΕ. Άλλα μέτρα, μολονότι επιφέρουν περικοπές, δεν μπορούν στην ουσία να θεωρηθούν 
ως κομβικά στοιχεία των προτεινόμενων αλλαγών.

Σύμφωνα με μια ειδική πρόταση τα όργανα αποκτούν τη δυνατότητα να εισαγάγουν ένα 
ελαστικό ωράριο εργασίας ως μέσο σύγχρονης διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων. Η 
εισηγήτρια θεωρεί ότι η προσέγγιση της Επιτροπής κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, θα 
εξετάσει ωστόσο την ανάγκη να περιοριστούν ενδεχομένως οι ρυθμίσεις αυτές σε ορισμένες 
κατηγορίες προσωπικού.

2.3 Σταδιοδρομία των βοηθών υπαλλήλων (βαθμός AST)

Η μεταρρύθμιση του 2004 δημιούργησε μια νέα δομή για τη σταδιοδρομία AST. Ωστόσο
φαίνεται1 ότι η δομή των αποδοχών και το σύστημα σταδιοδρομίας του προσωπικού AST
απαιτεί περαιτέρω προσαρμογές.

Η Επιτροπή πρότεινε αρχικά την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση στο επίπεδο των
υπαλλήλων γραμματείας. Κατά την αρχική ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή και τον
Αντιπρόεδρό της κ. Šefčovič στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων τον Ιούλιο του 2011 κατέστη
σαφές ότι η πρόταση αυτή θα ενείχε τον κίνδυνο να μην ανταποκρίνεται στις ανάγκες των 
οργάνων όσον αφορά τη διασφάλιση προσωπικού με ορισμένα χαρακτηριστικά (π.χ. όσον 
αφορά τη γλωσσμάθεια) και δεν θα ήταν συνεπώς αποδεκτή. Αυτό κατέστη επίσης σαφές
κατά τη διάρκεια του κοινωνικού διαλόγου που πραγματοποίησε η Επιτροπή μετά την
έγκριση της επίσημης πρότασης. 

Η Επιτροπή αποφάσισε τελικά να προτείνει μια νέα κατηγορία AST/SC με στόχο τη
δημιουργία μιας κατώτερης σταδιοδρομίας για άτομα επιφορτισμένα με απλούστερα 
καθήκοντα και απλούστερες υποχρεώσεις. Προτείνεται η νέα αυτή κατηγορία να εισέρχεται 
στην υπηρεσία σε βαθμό μικρότερο κατά δύο βαθμούς από την κατηγορία AST 1. Πρέπει να
τονισθεί ότι η εισηγήτρια αν και δεν είναι αντίθετη με την εισαγωγή της κατηγορίας AST/SC, 
δεν μπορεί να αποδεχθεί ένα τόσο χαμηλό εισαγωγικό βαθμό. Είναι απαραίτητο οι
εισαγωγικοί βαθμοί όλων των κατηγοριών να εξασφαλίζουν στα όργανα τη δυνατότητα 
πρόσληψης κατάλληλου προσωπικού. Στην ειδική αυτή περίπτωση, είναι απολύτως

                                               
1 Βλέπε επίσης την έκθεση της Επιτροπής της 30.3.2011 σχετικά με την ισοδυναμία μεταξύ παλαιάς και νέας 
διάρθρωσης της σταδιοδρομίας των υπαλλήλων. Άρθρο 6 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης
(COM(2011)0171).
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απαραίτητο να διασφαλίζεται ότι τα όργανα είναι σε θέση να προσλαμβάνουν προσωπικό 
γραμματείας (συνήθως γυναίκες), το οποίο να εκπροσωπεί ένα ευρύ φάσμα εθνικοτήτων και 
γλωσσικών γνώσεων, προκειμένου να πληρούνται οι απαιτήσεις μιας πολυεθνικής και 
πολύγλωσσης υπηρεσίας, η οποία αποτελεί το απαραίτητο θεμέλιο των πολυεθνικών οργάνων 
της ΕΕ που βρίσκονται στην υπηρεσία των πολιτών των 27 κρατών μελών της ΕΕ. Στη
συνάρτηση αυτή, η διατήρηση της γεωγραφικής ισορροπίας στα όργανα αποτελεί σημαντικό 
παράγοντα που δεν μπορεί να εγκαταλειφθεί και για τον οποίο πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη 
μέριμνα. Η ικανότητα των οργάνων να παρέχουν σε μόνιμη βάση μια υψηλού επιπέδου 
υπηρεσία πρέπει, στην περίπτωση αυτή, να σταθμιστεί έναντι δυνητικών εξοικονομήσεων.
Σημαντικό επίσης είναι να διασφαλιστεί δεόντως η αρχή της ισότητας των φύλων. Για το
λόγο αυτό, η εισηγήτρια προτείνει ο εισαγωγικός βαθμός για την κατηγορία AST/SC να 
οριστεί σε ένα επίπεδο χαμηλότερο από το βαθμό AST 1.

Όσον αφορά το βαθμό AST, η εισηγήτρια επισημαίνει δύο στοιχεία της πρότασης. Πρώτον, η
σταδιοδρομία AST περιορίζεται για τους βοηθούς υπαλλήλους στο μεταβατικό διάστημα που 
προσελήφθησαν μετά την 1η Μαΐου 2004 στο βαθμό AST 7. Η εισηγήτρια τονίζει ότι αυτό
συνιστά παραβίαση των όρων πρόσληψης, σύμφωνα με τους οποίους η ομάδα αυτή των 
βοηθών υπαλλήλων είχε προοπτική σταδιοδρομίας έως το βαθμό AST 11. Αυτό θα πρέπει να
αμβλυνθεί με τη θέσπιση ορίου στο βαθμό AST 9. Δεύτερον, η εισηγήτρια προτείνει να
εξετασθεί προσεκτικά η προτεινόμενη αναδιοργάνωση της σταδιοδρομίας AST, σύμφωνα με 
την οποία οι δύο ανώτεροι βαθμοί θα επιφυλάσσοντο μόνο για προσωπικό που ασκεί 
καθήκοντα υψηλής ευθύνης.

3. Ειδικές παρατηρήσεις

Η εισηγήτρια έχει αποφασίσει να θίξει στο σχέδιο έκθεσης ορισμένα σημεία που αφορούν
μόνο ορισμένα όργανα και απαιτούν από μακρού λύση. Αυτό αφορά την τροπολογία σχετικά
με την εισαγωγή ειδικών διατάξεων για τη συνταξιοδότηση των κοινοβουλευτικών βοηθών. 
Προκειμένου να ανταποκριθεί στη δέσμευση των οργάνων να αποκτήσουν την ιδιότητα 
εργοδότη που εφαρμόζει πολιτική ισότητας ευκαιριών, η εισηγήτρια προτείνει επίσης μία 
τροπολογία που λαμβάνει υπόψη την κατάσταση του προσωπικού με αναπηρίες.


