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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse Euroopa Liidu ametnike personalieeskirju ja Euroopa Liidu muude 
teenistujate teenistustingimusi
(COM(2011)0890 – C7-0507/2011 – 2011/0455(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2011)0890),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 336, mille 
alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0507/2011),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Kohtu ... arvamust1,

– võttes arvesse kontrollikoja ... arvamust2,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ja eelarvekomisjoni, eelarvekontrollikomisjoni ning 
naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi (A7-0000/2012),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

                                               
1 …
2 …
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Liidule ja tema enam kui 50 
institutsioonile ja ametile tuleks tagada 
kõrgetasemeline avalik haldus, et liit saaks 
oma aluslepingutest tulenevaid ülesandeid
täita võimalikult tulemuslikult ja tulla 
toime tulevaste nii siseste kui ka väliste 
väljakutsetega.

(1) Euroopa Liidule ja tema enam kui 50 
institutsioonile ja ametile tuleks jätkuvalt
tagada kõrgetasemeline avalik haldus, et 
liit saaks täita oma eesmärke, rakendada 
oma poliitikat ja meetmeid ning täita oma
aluslepingutest tulenevaid ülesandeid 
võimalikult tulemuslikult ja tulla toime 
tulevaste nii siseste kui ka väliste 
väljakutsetega ning teenida liidu kodanike 
huve.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Seega on vaja luua raamistik, mis 
võimaldab tööle võtta töökuse ning 
võimekuse, tulemuslikkuse ja sõltumatuse 
poolest kõrgetasemelisi töötajaid, kes 
valitakse võimalikult laialt geograafiliselt 
alalt liikmesriikide kodanike hulgast, ning 
mis võimaldab sellistel töötajatel täita oma 
tööülesandeid võimalikult tõhusalt ja 
tulemuslikult.

(2) Seega on vaja tagada raamistik, mis 
võimaldab köita, tööle võtta ja tööl hoida 
kõrgelt kvalifitseeritud ja mitut keelt 
valdavaid töötajaid, kes on sõltumatud ja 
vastavad kõige kõrgematele kutsenõuetele 
ning valitakse võimalikult laialt 
geograafiliselt alalt liikmesriikide kodanike 
hulgast, ning mis võimaldab sellistel 
töötajatel täita oma tööülesandeid 
võimalikult tõhusalt ja tulemuslikult.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Institutsioonides kehtivad tööajad (14) Institutsioonides kehtivaid tööaegu
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tuleks viia kooskõlla teatavates 
liikmesriikides kehtivatega, et 
tasakaalustada töötajaskonna vähenemist 
institutsioonides. Minimaalse nädalase 
tööaja kehtestamine tagab, et 
institutsioonide töötajad tulevad toime 
Euroopa Liidu poliitikaeesmärkidest 
tuleneva töökoormusega, ning ühtlustab 
solidaarsusest kogu Euroopa Liidu avaliku 
teenistusega institutsioonide 
töötingimused.

tuleks kohandada, et tasakaalustada 
töötajaskonna vähenemist institutsioonides.
Kohandamisel tuleks arvesse võtta 
liikmesriikide avalikus teenistuses 
kehtivaid tööaegu. Minimaalse nädalase 
tööaja kehtestamine tagab, et 
institutsioonide töötajad tulevad toime 
Euroopa Liidu poliitikaeesmärkidest 
tuleneva töökoormusega, ning ühtlustab 
solidaarsusest kogu Euroopa Liidu avaliku
teenistusega institutsioonide 
töötingimused.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Komisjon peaks delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamise ja koostamise 
ajal tagama asjakohaste dokumentide 
samaaegse, õigeaegse ja asjakohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule,

(26) Komisjon peaks delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamise ja koostamise 
ajal tagama kõigi asjakohaste dokumentide 
samaaegse, õigeaegse ja asjakohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule,

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt 1 a (uus)
Personalieeskirjad
Artikkel 1d – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Artikli 1d lõike 4 esimene lõik 
asendatakse järgmisega:
„Lõike 1 tähenduses on inimesel puue, 
kui tal on pikaajaline kehaline, vaimne, 
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intellektuaalne või meelevaegus, mis võib 
koostoimel erinevate takistustega 
tõkestada tal täielikku ja tõhusat osalemist 
ühiskonnaelus teistega võrdsetel alustel. 
Vaegus tehakse kindlaks artiklis 33 
sätestatud korras.”

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on viia personalieeskirjade artiklis 1d sisalduv 
puuetega inimeste mõiste määratlus kooskõlla ÜRO puuetega inimeste konventsiooni artiklis 
1 antud määratlusega.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt 2 a (uus)
Personalieeskirjad
Artikkel 1d – lõige 4 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Artikli 1d lõike 4 kolmanda lõigu 
järele lisatakse järgmine lõik:
„Võrdse kohtlemise põhimõtte järgimine 
ei takista institutsioonide ametisse 
nimetavatel asutustel rakendada või vastu 
võtta meetmeid, millega nähakse ette 
erilised soodustused, et puuetega inimestel 
oleks lihtsam oma kutsealal töötada, või et 
aidata vältida või kompenseerida 
ebasoodsaid tingimusi nende 
kutsetegevuses.”

Or. en
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 3
Personalieeskirjad
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Eelarve igat institutsiooni käsitleva osa 
ametikohtade loetelus on näidatud iga 
palgaastme või tegevusüksuse 
ametikohtade arv.

1. Eelarve igat institutsiooni käsitleva osa 
ametikohtade loetelus on näidatud iga 
palgaastme või tegevusüksuse 
ametikohtade arv.

Iga institutsiooni ametikohtade loetelu 
vastab kohustustele, mis on kindlaks 
määratud mitmeaastases 
finantsraamistikus ja selle rakendamist 
käsitlevas institutsioonidevahelises 
kokkuleppes.
2. Ilma et see piiraks artiklis 45 sätestatud 
teenetel põhineva ametialase edutamise 
põhimõtte kohaldamist, tagab nimetatud 
loetelu, et igas institutsioonis vastab 
ametikohtade loetelu iga palgaastme 
vabade ametikohtade arv iga aasta 1. 
jaanuaril eelmise aasta 1. jaanuaril 
madalamal palgaastmel töötavate ametnike 
arvule, korrutatuna I lisa B jaos 
kõnealusele palgaastmele sätestatud 
määradega. Kõnealuseid määrasid 
kohaldatakse viie aasta keskmise põhjal 
alates 1. jaanuarist 2013.

2. Ilma et see piiraks artiklis 45 sätestatud 
teenetel põhineva ametialase edutamise 
põhimõtte kohaldamist, tagab nimetatud 
loetelu, et igas institutsioonis vastab 
ametikohtade loetelu iga palgaastme 
vabade ametikohtade arv iga aasta 1. 
jaanuaril eelmise aasta 1. jaanuaril 
madalamal palgaastmel töötavate ametnike 
arvule, korrutatuna I lisa B jaos 
kõnealusele palgaastmele sätestatud 
määradega. Kõnealuseid määrasid 
kohaldatakse viie aasta keskmise põhjal 
alates 1. jaanuarist 2013.

3. I lisa B jaos sätestatud määrad 
vaadatakse läbi viie aasta möödudes 1. 
jaanuarist 2013 aruande põhjal, mille 
komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule, ja komisjoni ettepaneku põhjal.
Euroopa Parlament ja nõukogu teevad 
otsuse Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 336 alusel.

3. I lisa B jaos sätestatud määrad 
vaadatakse läbi viie aasta möödudes 1. 
jaanuarist 2013 aruande põhjal, mille 
komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule, ja komisjoni ettepaneku põhjal.
Euroopa Parlament ja nõukogu teevad 
otsuse Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 336 alusel.

4. Nimetatud viie aasta möödudes esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande tegevusüksust AST/SC 
käsitlevate sätete ning XIII lisa artiklis 30 
sisalduvate üleminekusätete rakendamise 
kohta, võttes arvesse seda, kuidas on kõigis 

4. Nimetatud viie aasta möödudes esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande tegevusüksust AST/SC 
käsitlevate sätete ning XIII lisa artiklis 30 
sisalduvate üleminekusätete rakendamise 
kohta, võttes arvesse seda, kuidas on kõigis 
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institutsioonides muutunud vajadus 
sekretäride ja kantseleitöötajate järele ning 
arenenud alalised ja ajutised ametikohad
tegevusüksuses AST ning lepinguliste 
töötajate arv tegevusüksuses II.”;

institutsioonides muutunud vajadus 
sekretäride ja kantseleitöötajate järele ning 
arenenud alalised ja ajutised ametikohad
tegevusüksustes AST ja AST/SC;

Or. en

Selgitus
Institutsioonidele tuleks jätta õigus valida ise kokkuhoiu meetodid ning vahendid, millelt 
kokku hoida. On ka täiesti piisav, kui ametikohtade loetelu seostatakse institutsioonide 
eelarvega, mis põhineb ELi üldeelarvel, mis omakorda lähtub mitmeaastasest 
finantsraamistikust.

Lõike 4 muudatus kujutab endast tehnilist laadi kohandust. Kuna küsimus on aruande 
esitamises tegevusüksust AST/SC käsitlevate sätete rakendamise kohta, tuleks muutunud 
vajadustele ja ametikohtade arengule viidates seda tegevusüksust samuti nimetada.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 10
Personalieeskirjad
Artikkel 31 – lõige 2 – esimene lause 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks artikli 29 lõike 2 
kohaldamist, võetakse ametnikke tööle 
vaid palgaastmetele SC 1, AST 1–AST 4 
või AD 5–AD 8.

Ilma et see piiraks artikli 29 lõike 2 
kohaldamist, võetakse ametnikke tööle 
vaid palgaastmetele SC 1–SC 3, AST 1–
AST 4 või AD 5–AD 8.

Or. en

Selgitus

Institutsioonid peaksid saama määrata tegevusüksuses AST/SC tööle võetava ametniku 
esimese palgaastme, võttes arvesse nt tema kogemust, nii nagu seda tehakse ka 
tegevusüksuste AST ja AD töötajate puhul.
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 15 – alapunkt a
Personalieeskirjad
Artikkel 45 – lõige 1 – teise lause järel 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ametnikke võib järgmisele palgaastmele 
edutada üksnes juhul, kui nad töötavad 
ametikohal, mis vastab ühele I lisa A jaos 
määratletud ametikoha liigile, välja 
arvatud juhul, kui kohaldatakse artiklis 4 
ja artikli 29 lõikes 1 ette nähtud korda.

Ametnikke, kelle palgaaste on AST 9, võib 
palgaastmele AST 10 edutada üksnes 
artiklis 4 ja artikli 29 lõikes 1 ette nähtud
korra kohaselt.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga täpsustatakse komisjoni ettepanekut, et vältida teksti 
tõlgendamisel ja rakendamisel tekkida võivaid probleeme. 

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 21 – alapunkt d
Personalieeskirjad
Artikkel 55 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Iga institutsiooni ametisse nimetav 
asutus või ametiisik võib kasutusele võtta 
paindliku tööaja korralduse. Ametnikud, 
kelle suhtes kohaldatakse artikli 44 teise 
lõigu sätteid, haldavad oma tööaega sellist 
korraldust kasutamata.

4. Iga institutsiooni ametisse nimetav 
asutus või ametiisik võib kasutusele võtta 
paindliku tööaja korralduse. Ametnikele, 
kelle palgaaste on 9 või sellest kõrgem ja 
kes sellist korraldust kasutavad, ei ole 
õigust tervet ega poolt tööpäeva 
puhkeajaga kompenseerida.

Or. en

Selgitus

Tööaja paindlik korraldus kui tänapäevane personali haldamise vahend väärib tunnustust.
Kõrgema palgaastmega ametnike puhul, kellel on karjääri alustavate, madalama 
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palgaastmega ametnikega võrreldes ka suurem vastutus, tähendab see aga pigem tundides 
mõõdetavat paindlikkust, mitte tervete või poolikute tööpäevade hüvitamist puhkepäevadega. 
Tuleb ka rõhutada, et paindlik tööaeg ei tohiks anda alust rohkema lisapuhkuse andmiseks, 
kui on ette nähtud personalieeskirjades.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 31 – alapunkt b
Personalieeskirjad
Artikkel 66 

Komisjoni ettepanek
Tegevusüksuses AST/SC määratakse igakuine põhipalk (eurodes) igale palgaastmele ja -
järgule järgmise tabeli kohaselt:

Järk
Palgaaste 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

Muudatusettepanek
Tegevusüksuses AST/SC määratakse igakuine põhipalk (eurodes) igale palgaastmele ja -
järgule järgmise tabeli kohaselt:

Järk
Palgaaste 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

Selgitus

Kõikides tegevusüksustes peaks esimene palgaaste olema selline, et saaks ametisse võtta 
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sobivaid töötajaid. Tegevusüksuse AST/SC puhul tähendab see paljusid eri riike ja keeli 
esindavaid sekretäre, et rahuldada mitmerahvuselise ja mitmekeelse teenistuse nõudeid ning 
säilitada geograafiline tasakaalustatus. Võimalik kokkuhoid peab siin olema tasakaalus 
institutsioonide kohustusega osutada järjepidevalt kõrgetasemelisi teenuseid. Pealegi on 
enamik tööle võetavatest sekretäridest naissoost ning seega jääks kokkuhoiu koorem naiste 
kanda. See võiks pärssida soolise võrdõiguslikkuse põhimõtte järgimist. Sellest tulenevalt on 
AST/SC tegevusüksuse esimene palgaaste käesolevas muudatusettepanekus ühe ja mitte kahe 
võrra madalam kui tegevusüksuse AST esimene palgaaste (AST 1). 

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 43 – alapunkt a
Personalieeskirjad
I lisa – A jagu – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sekretär/kantseleitöötaja SC 1–SC 6 Sekretär/kantseleitöötaja SC 1–SC 6

Täidab sekretäri ja kantseleitöötaja 
ülesandeid, ameti toimimisega seotud ja 
muid taolisi ülesandeid, mis nõuavad 
teatavat iseseisvust1

Täidab sekretäri ja kantseleitöötaja 
ülesandeid, ameti toimimisega seotud ja 
muid taolisi ülesandeid, mis nõuavad 
teatavat iseseisvust 

Parlamendi saaliteenindajad1

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga rõhutatakse, et joonealuses märkuses nimetatud saaliteenindajad 
kuuluvad samuti tegevusüksusse AST/SC.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 55 – alapunkt i
Personalieeskirjad
XIII lisa – artikkel 30 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Ametnikud, kes ei ole hõlmatud (b) Ametnikud, kes ei ole hõlmatud 
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punktiga a ja kes olid enne 1. maid 2004 
endises B-kategoorias või enne 1. maid 
2004 endises C- või D-kategoorias ja on 
ilma piiranguteta siirdunud 
tegevusüksusesse AST, liigitatakse 
assistentideks.

punktiga a ja kes olid enne 1. maid 2004 
endises B-kategoorias või enne 1. maid 
2004 endises C- või D-kategoorias ja on 
ilma piiranguteta siirdunud 
tegevusüksusesse AST, samuti alates 1. 
maist 2004 tööle võetud ametnikud,
liigitatakse assistentideks.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekus on pärast 1. maid 2004 tööle võetud ülemineku-assistentide 
kõrgeimaks võimalikuks palgaastmeks seatud AST 7. Tegevüksuse AST konkurssidel 
osalemiseks tuli neil aga tõendada palju kõrgemat haridustaset, kui varem nõuti endise B-, C-
ja D-kategooria puhul, ning neil tuli enne esimest ametialast edutamist tõendada kolmanda 
keele oskust. Peale selle oli neil tööle asumise ajal väljavaade edeneda kuni palgaastmeni 
AST 11 (sarnaselt endise B-kategooria ametnikega ning nende endise S- ja D-kategooria 
ametnikega, kes edukalt läbisid atesteerimismenetluse). Lõppude lõpuks ei tohiks neid 
ümberliigitamisel teistmoodi kohelda ega teisiti liigitada, võttes aluseks selle konkursi, milles 
nemad osalesid. Seetõttu seatakse muudatusettepanekus neile kõrgeimaks võimalikuks 
palgaastmeks AST 9.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 55 – alapunkt i
Personalieeskirjad
XIII lisa – artikkel 30 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) Ametnikud, kes ei ole hõlmatud 
punktidega a–d, liigitatakse selle konkursi 
palgaastme alusel, mille tulemusel 
koostati sobivate kandidaatide loetelu, 
millest nad tööle võeti. Ametnikud, kes 
läbisid palgaastme AST 3 või sellest 
kõrgema astme konkursi, liigitatakse 
assistentideks; kõik muud ametnikud 
liigitatakse ülemineku-
haldusassistentideks. Käesoleva lisa 
artikli 13 lõikes 1 esitatud vastavustabelit 
kohaldatakse analoogia põhjal olenemata 
ametniku töölevõtmise kuupäevast.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Vt muudatusettepaneku 13 selgitust. Tuleb samuti märkida, et neid tegevusüksusse AST 
kuuluvaid ametnikke ei tohiks ümberliigitamisel teistmoodi kohelda ega teisiti liigitada, võttes 
aluseks selle konkursi, milles nemad osalesid. 

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 55 – alapunkt i
Personalieeskirjad
XIII lisa – artikkel 30 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erandina lõike 2 punktist e võib 
ametisse nimetav asutus või ametiisik 
madalama palgaastme kui astme AST 3 
konkursi alusel enne 31. detsembrit 2015 
tööle võetud ametnikud teenistuse huvides 
ja 31. detsembril 2012 täidetud ametikoha 
alusel liigitada assistentideks. Iga 
ametisse nimetav asutus või ametiisik 
kehtestab käesolevat artiklit jõustavad 
sätted vastavalt personalieeskirjade 
artiklile 110. Nende ülemineku-
haldusassistentide koguarv, kelle suhtes 
käesolevat sätet kohaldatakse, ei ole 1. 
jaanuaril 2013 rohkem kui 5 % 
ülemineku-haldusassistentidest.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek tuleneb muudatusettepanekutest 13 ja 14; vt nende 
muudatusettepanekute selgitusi. 

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 55 – alapunkt i
Personalieeskirjad
XIII lisa – artikkel 30 – lõik 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. 7. Ametnikud, kellele anti 
personalieeskirjade artikli 55a lõike 2 
punkti e ning IVa lisa artikli 4 alusel luba 
töötada osalise tööajaga ajavahemikus, mis 
algas enne 1. jaanuari 2013 ja lõppes pärast 
seda, võivad osalise tööajaga edasi töötada 
samadel tingimustel kokku kuni viis aastat.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 55 – alapunkt i
Personalieeskirjad
XIII lisa – artikkel 30 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Nendel ametnike puhul, kelle 
pensioniiga vastavalt käesoleva lisa 
artiklile 22 on alla 65. eluaasta, võib 
personalieeskirjade artikli 55a lõike 2 
punktis e nimetatud kolmeaastane periood 
pensioniea ületada, ei tohi aga minna üle 
65. eluaasta.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga antakse nendele ametnikele, kelle pensioniiga jääb 
vastavalt üleminekusätetele alla 65. eluaasta ja kes sooviksid töötada sellest kauem, võimalus 
töötada enne pensionile jäämist osalise tööajaga. 
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 33 a (uus)
Teenistustingimused
Artikkel 139 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

33 a. Artikli 139 punkt b asendatakse
järgmisega:
"b) selle kuu lõpus, mille jooksul 
parlamendiliikme registreeritud assistent 
saab 65-aastaseks, või erandjuhul 
kuupäeval, mis määratakse kindlaks 
vastavalt personalieeskirjade artikli 52 
punkti b teisele lõigule;”

Or. en

Selgitus

Parlamendiliikmete assistentidele tuleks anda erandkorras võimalus töötada kuni 67. 
eluaastani.
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SELETUSKIRI

Euroopa Liidu institutsioonides ja ametites, mis asuvad liidu eri paigus, ning ELi 
delegatsioonides kolmandates riikides töötab kokku umbes 55 000 ametnikku ja muud 
teenistujat. Mõne liikmesriigi kesk- või isegi kohaliku tasandi haldusaparaadiga võrreldes on 
see arv väga väike ja paistab suhteliselt veelgi väiksem, kui arvesse võtta tõsiasja, et ELi 
institutsioonid teenivad kokku umbes 501 miljonit liidu kodanikku.

2004. aastal toimus nii personalieeskirjade kui ka ELi avaliku teenistuse ulatuslik reform, 
mille eesmärk oli neid ajakohastada ja kulutasuvamaks muuta. Need ümberkorraldused 
annavad 2020. aasta lõpuks 8 miljardit eurot kokkuhoidu. Komisjoni käesoleva ettepaneku 
peamine põhjus ja tuum on töötasude ja pensionide reguleerimise uue metoodika 
kasutuselevõtt. See hõlmab ka erandiklausli ja erimaksu kohaldamist. Uus kord on vajalik, 
kuna 2012. aasta lõpus kaotavad personalieeskirjade asjaomased sätted kehtivuse, samuti 
tuleb kohaselt reageerida Euroopa Kohtu otsusele kohtuasjas C-40/101. 

Kuigi ülalmainitud sätete aegumise tõttu nõutavate muudatuste tegemiseks oleks piisanud 
personalieeskirjade muutmise ettepanekust, otsustas komisjon minna kaugemale ja esitada 
lisaks mitmeid muid parandusettepanekuid. Kõik need kuuluvad mitmesuguste 
säästumeetmete hulka, mida on kavas rakendada koos uue meetodi ja erimaksuga.

Raportöör on seisukohal, et praegune reformikava peaks piirduma vaid sellega, mida on 
tingimata vaja muuta. Põhjuseks on tõsiasi, et personalieeskirjade üldine reform, mis andis 
märkimisväärset kokkuhoidu, toimus alles mõne aasta eest ning selle mõju kestab tänaseni, 
teiseks põhjuseks on vajadus rangelt kinni pidada praegu esildatud muutuste vastuvõtmise 
ajakavast. Tuleb meeles pidada, et ülimalt tähtis on saavutada Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu kokkulepe hiljemalt 2012. aasta lõpuks. Kui seda ei suudeta, lõpeb meetodi ja 
erimaksu kehtivus, mille tõttu kokkuhoid jääb saamata ning ELi eelarve kulud koguni 
kasvavad. 

Lõpuks tuleb iseloomustada ka käesoleva ettepaneku üldist tausta. Ettepanekule eelnesid 
nõudmised, et ELi halduses tuleb rakendada kokkuhoidu, ettepanek ise esitatakse aga ajal, kui 
Euroopas on finantskriis. Neid nõudmisi tuleb küll tõsiselt võtta ja asjakohaselt kaaluda, kuid 
sealjuures ei tohi kõrvale jätta põhimõttelisi kaalutlusi, mis seonduvad Euroopa avaliku 
teenistuse otstarbe ja rolliga. Ülimalt oluline on omavahel tasakaalustada kokkuhoid ja 
vajadus tagada institutsioonide suutlikkus täita oma ülesandeid ja kohustusi vastavalt 
aluslepingutega neile pandud kohustustele ja antud volitustele. Aluslepingutest tulenevate 
kohustuste täitmiseks peavad liidu institutsioonidel edaspidigi tingimata olema võimalused 
töötajaid tööle võtta ja ametis hoida nende väärtuste, teenete ja oskuste alusel; see tähendab 
töötajaid, kes on sõltumatud, kes saavad innustust Euroopa projektist ja sellega seotud 
väärtustest, kes on kõrgelt kvalifitseeritud, kes on pärit eri riikidest ja valdavad mitut keelt2

ning on valmis pikaks ajaks välismaale siirduma ja sealt töötama. 

1. Ettepaneku põhielemendid

                                               
1 Otsus kohtuasjas C-40/1: komisjon v. nõukogu, EKLis veel avaldamata.
2 Töötaja peab enne esimest edutamist tõendama, et suudab töövahendina kasutada kolme ELi ametlikku keelt.
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Raportöör väljendab rahulolu selle üle, et komisjon esitas oma ettepaneku enne meetodi ja 
erimaksu kehtivuse lõppemist.

Eelkõige nõustub raportöör ettepanekuga võtta meetodi aluseks nominaalpalga muutumine 
(reaalpalga muutuse asemel) kõikides, mitte enam osas liikmesriikides. Raportöör loodab, et 
komisjon suudab leida praktilise lahenduse probleemile, kuidas vajalikud andmed kõigist 27 
liikmesriigist õigeaegselt kätte saada. Raportöör rõhutab lisaks, et erandiklausel tuleks 
seostada finantskriisiga. Raportöör on nõus ka sellega, et solidaarsusmaksuks ümber 
nimetatud erimaksu määr tõuseks komisjoni esildatud 6%-ni.

2. Kokkuhoiumeetmed

2.1 Personali vähendamine 5% võrra

Komisjon teeb ettepaneku vähendada iga institutsiooni ja ameti personali 5% võrra, mis 
kajastab mitmeaastase finantsraamistiku projektis1 sisalduvat kokkuhoiukohustust. Võttes 
arvesse, et kinnitatud ametikohtade loetelu2 kohaselt tohtisid institutsioonid ja ametid 2011. 
aastal tööl pidada 46 678 töötajat (ametnikud ja muud teenistujad, välja arvatud lepingulised 
töötajad), mis tähendab personali vähendamist kõikides töötajate kategooriates kokku 2334 
töötaja võrra ja lisaks lepinguliste töötajate vähendamist 400 võrra. Personali vähendamine 
peab toimuma 2018. aastaks, ja nimelt niimoodi, et teatava hulga „loomulike” 
institutsioonidest lahkujate (nt pensionile mineku või lepingu lõppemise tõttu) asemele uusi 
inimesi ei võeta.

Tuleb märkida, et ettepaneku kohaselt vähendataks iga institutsiooni ja ameti isikkoosseisu 
automaatselt 5% võrra. Komisjon näeb personali vähendamises õigustatult ühte kokkuhoiu 
saavutamise võimalust, kuid väär on komisjoni nõudmine, et see peaks automaatselt kehtima 
kõikide institutsioonide kohta. See ei ole reaalne. Mõnel institutsioonil oleks kõige õigem 
säilitada isikkoosseis selle praeguses suuruses, arvestades aluslepingutega neile antud uusi 
kohustusi või pidades silmas liidu edaspidist laienemist, mõnel teisel võib aga personali 
suurendamise vajadus tekkida tulevikus3. Seetõttu on vaja rohkem individuaalseid lahendusi.

Komisjoni ettepanekus nähakse ette siduda mitmeaastane finantsraamistik ja institutsioonide 
ametikohtade loetelu üksteisega, milleks tuleks muuta personalieeskirjade artiklit 6. Sellega 
tahetakse kindlustada, et institutsioonid ja ametid täidaksid kohustust vähendada oma 
personali 5% võrra. Kuid personalieeskirjades on juba sätestatud, et eelarve igat institutsiooni 
käsitleva osa ametikohtade loetelus näidatakse ära iga palgaastme või tegevusüksuse 
ametikohtade arv. Selle sättega on selge, et institutsioonid peavad oma ametikohtade loetelus 
järgima kohustusi, mis tulenevad nende eelarvest, mis põhineb ELi üldisel eelarvel, kuna 
                                               
1 Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 
2014–2020 (COM(2011)398).
2 ELT L 68, 15.3.2011, lk 1.
3 Siinkohal märgitagu, et aastatel 2000–2010 suurenes institutsioonide isikkoosseis aluslepingutega neile pandud 
kohustuste muutumise ning liidu laienemise tõttu alljärgnevalt: komisjon 21,6%, nõukogu 34,3%, Euroopa 
Parlament 52,5%, Euroopa Kohus 90,8%, kontrollikoda 61,1%, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 35,2% ja 
Regioonide Komitee 140%. 
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viimane põhineb omakorda mitmeaastasel finantsraamistikul. Ei ole põhjust luua täiendavat 
seost personalieeskirjade ja ELi finantsraamistiku vahele. Märgitagu veel, et mitmeaastase 
finantsraamistiku rubriik 5 näitab institutsioonide halduskulusid, hõlmates palju enamat kui 
vaid personalikulu. 

Seetõttu on raportöör seisukohal, et institutsioonid peaksid küll rakendama vajalikke 
säästumeetmeid, ent täpne meetod ja nende ressursside valik, mille pealt kokku hoida, peab 
jääma institutsioonide endi otsustada. Nemad ise oskavad kõige paremini täpselt kindlaks 
määrata ja otsustada, millistes kohtades saab kärpeid teha, ilma et see hakkaks takistama 
nende korrapärast tööd. Niisugune seotus oleks tunduvalt kohasem. 

Ülalnimetatud põhjustel soovitab raportöör seda ettepanekut mitte heaks kiita.

2.2 Töötingimused

Raportöör juhib tähelepanu sellele, et muud komisjoni esitatud kokkuhoiumeetmed 
puudutavad töötamise tingimusi ja hõlmavad muu hulgas järgmist:

a) tööaja muutmine:
- tööaja pikendamine minimaalse nädalase tööaja (40 tundi) kehtestamise teel, ilma et 

seda töötasuga kompenseeritaks,
- aastase sõiduaja vähendamine kolme päevani;
b) pensionisüsteemi muutmine:
- pensioniea tõstmine 63 eluaastalt 65 eluaastani ja võimalus jätkata töötamist kuni 67. 

eluaastani,
- enneaegselt pensionile jäämise ea tõstmine 55 eluaastalt 58 eluaastani,
- enneaegselt pensionile jäävate ametnike hulga vähendamine kõikides institutsioonides 

10%-lt 5%-ni aastas;
c) toetuste muutmine:
- aastase kojusõidutoetuse vähendamine,
- kolimiskulude hüvitamise korra kohandamine,
- lähetuskulude hüvitamise korra kohandamine.

Osa nendest abinõudest seostub hiljutise töötingimuste muutmisega liikmesriikides, 
esmajoones pensioniea tõstmisega, mis peegeldab praegu toimivaid demograafilisi 
suundumusi kogu ELis. Teine osa nendest meetmetest täidab küll kokkuhoiu ülesannet, kuid 
neid ei saa pidada kavandatud muudatuste keskseteks osisteks.

Tehakse ka ettepank anda institutsioonidele võimalus võtta kasutusele paindlik tööaja 
korraldus kui nüüdisaegse personalihalduse üks vahendeid. Raportööri arvates on komisjoni 
võetud suund põhimõtteliselt õige, kuid vaja on veel kaaluda, kas sellist tööaja korraldust 
tuleks ehk mõne töötajate kategooria puhul piirata.

2.3 Assistentide (palgaastmed AST) teenistustingimused

2004. aasta reformiga loodi uus AST teenistuse struktuur. Tundub aga1, et ASTi 

                                               
1 Vt ka komisjoni aruannet „Vana ja uue karjäärisüsteemi võrdlus. Personalieeskirjade artikkel 6” 
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palgastruktuuris ja teenistussüsteemis tuleb veel teha kohandusi. 

Algul pakkus komisjon välja lahenduse, et sekretäre hakataks tööle võtma lepingulisel alusel. 
Esimesel, 2011. aasta juulis õiguskomisjonis toimunud arvamuste vahetusel komisjoni ja selle 
asepresidendi Šefčovičiga sai selgeks, et niisuguse ettepanekuga seatakse ohtu institutsioonide 
vajadused teatava profiiliga (näiteks keelteoskus) töötajate järele ja seega ei ole ettepanek 
vastuvõetav. Sama tõdeti sotsiaaldialoogis, mille komisjon korraldas enne ametliku 
ettepaneku vastuvõtmist.

Lõpuks otsustas komisjon teha ettepaneku luua uus AST/SC kategooria kui madalama taseme 
teenistus lihtsamate tööülesannete ja -kohustustega töötajatele. Ettepaneku kohaselt alustaksid 
selle uue kategooria töötajad teenistust AST 1-st kahe astme võrra madalama palgaastmega.
Raportöör rõhutab, et tema, olemata AST/SC kategooria loomise vastu, ei pea töötaja tööle 
võtmist nii madala palgaastmega õigeks. Vaja on, et iga töötajate kategooria esimene 
palgaaste oleks selline, et sobivate töötajate töölevõtmine oleks tagatud. Antud juhul on 
tingimata vajalik tagada, et institutsioonid saaksid tööle võtta sekretäre (need on enamasti 
naised), kes oleksid pärit eri riikidest ja oskaksid mitut keelt vastavalt mitmerahvuselise ja 
mitmekeelse teenistuse nõuetele. See on vaieldamatu alus ELi paljurahvuselistele 
institutsioonidele, kes teenivad ELi kõigi 27 liikmesriigi kodanikke. Sellega seoses on 
institutsioonide isikkoosseisu geograafilise tasakaalustatuse säilitamine tähtis tegur, mida ei 
tohi kõrvale jätta ja millele tuleb erilist tähelepanu pöörata. Antud juhul tuleb võrdlevalt 
kaaluda institutsioonide suutlikkust osutada järjepidevalt kõrgel tasemel teenuseid ja 
võimalikke säästumeetmeid. Oluline on ka asjakohaselt järgida soolise võrdõiguslikkuse 
põhimõtet. Sellest tulenevalt teeb raportöör ettepaneku, et AST/SC tegevusüksuse esimene 
palgaaste oleks vaid ühe astme võrra madalam kui AST 1. 

ASTi puhul juhib raportöör tähelepanu kahele ettepaneku elemendile. Esiteks on pärast 1. 
maid 2004 tööle võetud ülemineku-assistentide kõrgeimaks võimalikuks palgaastmeks seatud 
AST 7. Raportöör märgib, et see on käsitatav töölevõtmise tingimuste rikkumisena, kuna 
nende põhjal oli sellel assistentide rühmal väljavaade jõuda teenistuses palgaastmeni AST 11. 
Olukorra leevendamiseks võiks kõrgeimaks palgaastmeks seada AST 9. Teiseks soovitab 
raportöör hoolikalt uurida ASTi teenistuse ümberkorraldamise ettepanekut, mille kohaselt 
kaks kõrgeimat palgaastet oleksid jäetud üksnes tähtsaid ülesandeid täitvatele töötajatele. 

3. Erimärkused

Raportöör on otsustanud raporti projektis tähelepanu pöörata paarile punktile, mis puudutavad 
mõnda institutsiooni ja ootavad juba mõnda aega lahendamist. Nende hulka kuulub 
muudatusettepanek, millega nähakse ette pensionile jäämise eritingimused 
parlamendiliikmete assistentidele. Pidades silmas institutsioonide kohustust toimida võrdseid 
võimalusi tagava tööandjana, esitab raportöör muudatusettepaneku, milles pööratakse 
tähelepanu puuetega töötajate olukorrale.

                                                                                                                                                  
(COM(2011)171).


