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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin 
virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja unionin muuta henkilöstöä koskevien 
palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta
(COM(2011)0890 – C7-0507/2011 – 2011/0455(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2011)0890),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 336 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C7-0507/2011),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon unionin tuomioistuimen ... antaman lausunnon1,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen ... antaman lausunnon2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan, 
talousarvion valvontavaliokunnan ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon 
valiokunnan lausunnot (A7-0000/2012),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

                                               
1 ...
2 ...
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan unionilla ja sen yli 
50 toimielimellä ja virastolla olisi oltava 
korkeatasoinen julkishallinto, jotta se 
pystyy täyttämään tehtävänsä 
mahdollisimman korkeita vaatimuksia 
vastaavasti perussopimusten mukaisesti ja
vastaamaan sekä sisäisiin että ulkoisiin 
tulevaisuuden haasteisiin.

(1) Euroopan unionilla ja sen yli 
50 toimielimellä ja virastolla olisi 
vastedeskin oltava korkeatasoinen 
julkishallinto, jotta se pystyy 
saavuttamaan tavoitteensa, panemaan 
täytäntöön politiikkansa ja toimensa sekä 
täyttämään tehtävänsä mahdollisimman 
korkeita vaatimuksia vastaavasti 
perussopimusten mukaisesti, vastaamaan 
sekä sisäisiin että ulkoisiin tulevaisuuden 
haasteisiin ja palvelemaan unionin 
kansalaisia.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) On tarpeen luoda sääntelykehys 
tehokkuudeltaan ja nuhteettomuudeltaan 
mahdollisimman korkeatasoisen
henkilöstön palvelukseen ottamista varten
jäsenvaltioiden kansalaisten joukosta 
maantieteellisesti mahdollisimman laajalta 
alueelta, ja sen mahdollistamiseksi, että 
kyseinen henkilöstö voi hoitaa tehtävänsä 
mahdollisimman tuloksellisesti ja 
tehokkaasti.

(2) On tarpeen varmistaa sääntelykehys 
erittäin pätevän ja monikielisen, 
riippumattoman ja korkeimmat 
ammatilliset vaatimukset täyttävän
henkilöstön houkuttelemiseksi,
palvelukseen ottamiseksi ja palveluksessa 
pitämiseksi jäsenvaltioiden kansalaisten 
joukosta maantieteellisesti 
mahdollisimman laajalta alueelta ja sen 
mahdollistamiseksi, että kyseinen 
henkilöstö voi hoitaa tehtävänsä 
mahdollisimman tuloksellisesti ja 
tehokkaasti.

Or. en
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Toimielimissä sovellettavat työajat
olisi saatettava eräissä Euroopan unionin 
jäsenvaltioissa voimassa olevien 
työaikojen mukaisiksi, jotta toimielinten 
henkilöstön vähentäminen voidaan 
kompensoida. Viikoittaisen 
vähimmäistyöajan käyttöönotolla 
varmistetaan, että toimielinten 
palveluksessa oleva henkilöstö pystyy 
hoitamaan Euroopan unionin poliittisista 
tavoitteista aiheutuvan työmäärän, ja 
samalla yhdenmukaistetaan toimielinten 
työehdot koko Euroopan unionin 
virkamieskunnan yhteisvastuullisuuden 
vuoksi.

(14) Toimielimissä sovellettavia työaikoja
olisi mukautettava, jotta toimielinten 
henkilöstön vähentäminen voidaan 
kompensoida. Mukautuksessa olisi 
otettava huomioon jäsenvaltioiden 
julkishallinnossa sovellettavat työajat. 
Viikoittaisen vähimmäistyöajan 
käyttöönotolla varmistetaan, että 
toimielinten palveluksessa oleva henkilöstö 
pystyy hoitamaan Euroopan unionin 
poliittisista tavoitteista aiheutuvan 
työmäärän, ja samalla yhdenmukaistetaan 
toimielinten työehdot koko Euroopan 
unionin virkamieskunnan 
yhteisvastuullisuuden vuoksi.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti,

(26) Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että kaikki asianomaiset 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, 
hyvissä ajoin ja asianmukaisesti,

Or. en
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Henkilöstösäännöt
1 d artikla – 4 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Korvataan 1 d artiklan 4 kohdan 
ensimmäinen alakohta seuraavasti:
"Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa 
henkilöä pidetään vammaisena, jos 
hänellä on pitkäaikainen ruumiillinen, 
henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä 
vamma, joka yhdessä erilaisten esteiden 
kanssa voi estää hänen täysimääräisen ja 
tehokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan 
yhdenvertaisesti muiden kanssa. Vamma 
määritetään 33 artiklassa säädettyä 
menettelyä noudattaen.";

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään saattamaan henkilöstösääntöjen 1 d artiklassa vahvistettu vammaisten 
henkilöiden määritelmä vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn YK:n yleissopimuksen 
1 artiklassa käytetyn määritelmän mukaiseksi.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)
Henkilöstösäännöt
1 d artikla – 4 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Lisätään 1 d artiklan 4 kohdan 
kolmannen alakohdan jälkeen alakohta 
seuraavasti:
"Tasa-arvoisen kohtelun periaate ei estä 
toimielinten nimittäviä viranomaisia 
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pitämästä voimassa tai toteuttamasta 
sellaisia erityisetuja tarjoavia 
toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on 
helpottaa vammaisten henkilöiden 
ammatillisen toiminnan harjoittamista 
taikka ehkäistä tai hyvittää ammattiuraan 
liittyviä haittoja.";

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta
Henkilöstösäännöt
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Kutakin toimielintä koskevan 
talousarvion pääluokan liitteenä olevassa 
kyseisen toimielimen henkilöstötaulukossa 
vahvistetaan virkojen määrä kussakin 
palkkaluokassa ja tehtäväryhmässä.

1. Kutakin toimielintä koskevan 
talousarvion pääluokan liitteenä olevassa 
kyseisen toimielimen henkilöstötaulukossa 
vahvistetaan virkojen määrä kussakin 
palkkaluokassa ja tehtäväryhmässä.

Kunkin toimielimen henkilöstötaulukon 
on vastattava monivuotisessa 
rahoituskehyksessä ja sen 
täytäntöönpanomääräykset sisältävässä 
toimielinten sopimuksessa esitettyjä 
velvoitteita.
2. Rajoittamatta 45 artiklan mukaisen 
ansioihin perustuvan ylennysperiaatteen 
soveltamista tämän taulukon avulla taataan, 
että jokaisessa toimielimessä 
henkilöstötaulukon kunkin palkkaluokan 
avoimien tointen määrä 1 päivänä 
tammikuuta kunakin vuonna vastaa 
edellisen vuoden 1 päivänä tammikuuta 
alemmassa palkkaluokassa työtehtävissä 
toimivien virkamiesten määrää kerrottuna 
liitteessä I olevassa B kohdassa kyseiselle 
palkkaluokalle vahvistetuilla 
prosenttiluvuilla. Kyseisiä prosenttilukuja 
sovelletaan viiden vuoden keskiarvon 
pohjalta 1 päivästä tammikuuta 2013.

2. Rajoittamatta 45 artiklan mukaisen 
ansioihin perustuvan ylennysperiaatteen 
soveltamista tämän taulukon avulla taataan, 
että jokaisessa toimielimessä 
henkilöstötaulukon kunkin palkkaluokan 
avoimien tointen määrä 1 päivänä 
tammikuuta kunakin vuonna vastaa 
edellisen vuoden 1 päivänä tammikuuta 
alemmassa palkkaluokassa työtehtävissä 
toimivien virkamiesten määrää kerrottuna 
liitteessä I olevassa B kohdassa kyseiselle 
palkkaluokalle vahvistetuilla 
prosenttiluvuilla. Kyseisiä prosenttilukuja 
sovelletaan viiden vuoden keskiarvon 
pohjalta 1 päivästä tammikuuta 2013.
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3. Liitteessä I olevassa B kohdassa 
vahvistettuja prosenttilukuja tarkastellaan 
uudelleen viiden vuoden kuluttua 
1 päivästä tammikuuta 2013 komission 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
antaman kertomuksen ja komission 
ehdotuksen perusteella. Euroopan 
parlamentti ja neuvosto tekevät päätöksen 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 336 artiklan mukaisesti.

3. Liitteessä I olevassa B kohdassa 
vahvistettuja prosenttilukuja tarkastellaan 
uudelleen viiden vuoden kuluttua 
1 päivästä tammikuuta 2013 komission 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
antaman kertomuksen ja komission 
ehdotuksen perusteella. Euroopan 
parlamentti ja neuvosto tekevät päätöksen 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 336 artiklan mukaisesti.

4. Komissio antaa saman viiden vuoden 
jakson kuluttua Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle tehtäväryhmää AST/SC 
koskevien säännösten ja liitteessä XIII 
olevassa 30 artiklassa vahvistettujen 
siirtymäsäännösten täytäntöönpanosta 
kertomuksen, jossa otetaan huomioon 
sihteerin ja virkailijan tehtäviä hoitavan 
henkilöstön tarpeen kehitys kaikissa 
toimielimissä sekä vakinaisten ja 
väliaikaisten tointen kehitys 
tehtäväryhmässä AST ja 
sopimussuhteisten toimihenkilöiden 
määrän kehitys tehtäväryhmässä II.";

4. Komissio antaa saman viiden vuoden 
jakson kuluttua Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle tehtäväryhmää AST/SC 
koskevien säännösten ja liitteessä XIII 
olevassa 30 artiklassa vahvistettujen 
siirtymäsäännösten täytäntöönpanosta 
kertomuksen, jossa otetaan huomioon 
sihteerin ja virkailijan tehtäviä hoitavan 
henkilöstön tarpeen kehitys kaikissa 
toimielimissä sekä vakinaisten ja 
väliaikaisten tointen kehitys 
tehtäväryhmissä AST ja AST/SC.";

Or. en

Perustelu

Toimielinten pitäisi voida valita säästökeinot ja resurssit, joissa voidaan saada aikaan 
säästöjä. Riittää myös, että henkilöstötaulukko liitetään toimielinten talousarvioon, joka 
perustuu EU:n yleiseen talousarvioon, joka puolestaan noudattaa monivuotista 
rahoituskehystä.

Artiklan 4 kohtaan tehty muutos on tekninen mukautus. Se liittyy velvoitteisiin, joiden mukaan 
tehtäväryhmää AST/SC koskevien säännösten täytäntöönpanosta on annettava kertomus, joten 
viittaus tarpeiden ja tointen kehitykseen olisi ulotettava koskemaan myös kyseistä ryhmää.
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 10 kohta
Henkilöstösäännöt
31 artikla – 2 kohta – ensimmäinen virke 

Komission teksti Tarkistus

"Virkamiehet voidaan ottaa palvelukseen 
ainoastaan palkkaluokkiin SC 1, AST 1–
AST 4 tai AD 5–AD 8, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 29 artiklan 2 kohdan 
soveltamista.";

"Virkamiehet voidaan ottaa palvelukseen 
ainoastaan palkkaluokkiin SC 1–SC 3, 
AST 1–AST 4 tai AD 5–AD 8, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 29 artiklan 
2 kohdan soveltamista.";

Or. en

Perustelu

Toimielinten pitäisi voida päättää aloituspalkkaluokka, johon virkamiehet otetaan 
palvelukseen tehtäväryhmässä AST/SC, esimerkiksi heidän kokemuksensa perusteella, aivan 
kuten tehtäväryhmissä AST ja AD.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 15 kohta – a alakohta
Henkilöstösäännöt
45 artikla – 1 kohta – toisen virkkeen jälkeen 

Komission teksti Tarkistus

"Ellei sovelleta 4 artiklassa ja 29 artiklan 
1 kohdassa vahvistettua menettelyä,
virkamies voidaan ylentää vain, jos hän 
hoitaa virkaa, joka vastaa jotakin 
liitteessä I olevassa A kohdassa esitetyn 
seuraavaksi ylemmän palkkaluokan 
virkatyyppiä."; 

"Palkkaluokan AST 9 virkamies voidaan 
ylentää palkkaluokkaan AST 10 
ainoastaan 4 artiklassa ja 29 artiklan 
1 kohdassa vahvistetun menettelyn 
mukaisesti.";

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään selkiyttämään komission ehdotusta, jotta voidaan välttää tekstin 
tulkintaan ja täytäntöönpanoon liittyvät vaikeudet. 
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Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 21 kohta – d alakohta
Henkilöstösäännöt
55 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

"4. Kunkin toimielimen nimittävä 
viranomainen voi ottaa käyttöön joustavia 
työaikajärjestelyjä. Virkamiehet, joihin 
sovelletaan 44 artiklan toisen kohdan 
säännöksiä, järjestävät työaikansa ilman
tällaisia järjestelyjä.";

"4. Kunkin toimielimen nimittävä 
viranomainen voi ottaa käyttöön joustavia 
työaikajärjestelyjä. Palkkaluokan 9 ja sitä 
ylempien palkkaluokkien virkamiehet, 
joihin sovelletaan tällaisia järjestelyjä, 
eivät ole oikeutettuja korvaaviin 
kokonaisiin tai puolikkaisiin työpäiviin.";

Or. en

Perustelu

Joustavat työaikajärjestelyt ovat hyvä väline nykyaikaisen henkilöstöhallinnon käyttöön. 
Niiden palkkaluokkien virkamiehille, joihin liittyy enemmän vastuuta kuin uran alkuvaiheen 
palkkaluokkiin, tällaista joustavuutta pitäisi kuitenkin pikemminkin mitata tunteina eikä se 
saisi johtaa koko työpäivän tai sen osan korvaamiseen. Olisi myös syytä korostaa, ettei 
joustava työaika saisi johtaa ylimääräisen loman myöntämiseen yli sen, mitä 
henkilöstösäännöissä säädetään.
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 31 kohta – b alakohta
Henkilöstösäännöt
66 artikla 

Komission teksti

"Kuukausittaiset peruspalkat vahvistetaan tehtäväryhmän AST/SC kunkin palkkaluokan ja 
tason osalta jäljempänä olevan taulukon mukaisesti:

Palkkataso
Palkkalu
okka

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

Tarkistus

"Kuukausittaiset peruspalkat vahvistetaan tehtäväryhmän AST/SC kunkin palkkaluokan ja 
tason osalta jäljempänä olevan taulukon mukaisesti:

Palkkataso
Palkkalu
okka

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

Perustelu

Kaikkien ryhmien aloituspalkkaluokissa olisi taattava, että palvelukseen otetaan sopivaa 
henkilöstöä. Tehtäväryhmässä AST/SC tämä tarkoittaa sihteereitä, jotka edustavat monia eri
kansallisuuksia ja kieliä, jotta voidaan täyttää monikansallisen ja monikielisen palvelun 
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vaatimukset sekä säilyttää maantieteellinen tasapaino. Mahdolliset säästöt on 
tasapainotettava tässä toimielinten velvollisuuteen tarjota jatkuvasti korkeatasoista palvelua. 
Sitä paitsi palvelukseen otetut sihteerit ovat useimmiten naisia, joten säästöt kohdistuisivat 
juuri heihin. Tämä voisi estää sukupuolten tasa-arvon periaatteen toteutumisen. Sen vuoksi 
tarkistuksella asetetaan ura-alueen AST/SC aloituspalkkaluokka yhtä – ei siis kahta – tasoa 
alemmaksi kuin AST 1. 

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 43 kohta – a alakohta
Henkilöstösäännöt
Liite I – A kohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sihteeri/virkailija SC 1–SC 6 Sihteeri/virkailija SC 1–SC 6

Toimisto- ja sihteeritehtävien, toimiston 
hoitoon liittyvien ja muiden vastaavien 
tiettyä itsenäisyyttä edellyttävien tehtävien 
hoitaminen4

Toimisto- ja sihteeritehtävien, toimiston 
hoitoon liittyvien ja muiden vastaavien 
tiettyä itsenäisyyttä edellyttävien tehtävien 
hoitaminen 

Parlamentin vahtimestarit4

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan, että myös alaviitteessä mainitut parlamentin 
vahtimestarit kuuluvat tehtäväryhmään AST/SC.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 55 kohta – i alakohta
Henkilöstösäännöt
Liite XIII – 30 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Ennen 1 päivää toukokuuta 2004 
entisellä ura-alueella B tai ura-alueella C 
tai D olleet virkamiehet, jotka ovat 

(b) Ennen 1 päivää toukokuuta 2004 
entisellä ura-alueella B tai ura-alueella C 
tai D olleet virkamiehet, jotka ovat 
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siirtyneet tehtäväryhmään AST 
rajoituksetta ja joihin ei sovelleta 
a alakohtaa, luokitellaan 
hallintoavustajiksi.

siirtyneet tehtäväryhmään AST 
rajoituksetta ja joihin ei sovelleta 
a alakohtaa, sekä 1 päivän toukokuuta 
2004 jälkeen palvelukseen otetut 
virkamiehet luokitellaan 
hallintoavustajiksi.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksessa asetetaan 1. toukokuuta 2004 jälkeen palvelukseen otettujen siirtymäaikaisten 
hallintoavustajien AST-uran rajaksi palkkaluokka AST 7. Heillä piti kuitenkin AST-kilpailuun 
osallistuakseen olla paljon korkeampi koulutustaso kuin entisillä ura-alueilla B, C ja D 
aiemmin vaadittiin, ja heidän piti osoittaa kolmannen kielen taito ennen ensimmäistä 
ylennystä. Lisäksi heidän uranäkymänsä palvelukseenottohetkellä tarjosivat heille 
mahdollisuuden päästä palkkaluokkaan AST 11 (sama koski entistä ura-aluetta B ja niitä 
entisten ura-alueiden C ja D virkamiehiä, jotka läpäisivät hyväksyttävästi todistusmenettelyn). 
Virkamiehiä ei myöskään saisi kohdella eri tavoin eikä uudelleenluokittelua saisi toteuttaa eri 
tavoin sen perusteella, mihin kilpailuun he ovat osallistuneet. Tarkistuksella pyritään sen 
vuoksi asettamaan uranäkymien rajaksi palkkaluokka AST 9.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 55 kohta – i alakohta
Henkilöstösäännöt
Liite XIII – 30 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) Virkamiehet, joihin ei sovelleta a–
d alakohtaa, luokitellaan sen kilpailun 
palkkaluokan perusteella, jonka 
soveltuvien hakijoiden luettelosta heidät 
on otettu palvelukseen. Virkamiehet, jotka 
ovat läpäisseet palkkaluokan AST 3 tai 
sitä ylemmän palkkaluokan kilpailun, 
luokitellaan hallintoavustajiksi, kaikki 
muut virkamiehet luokitellaan 
siirtymäaikaisiksi 
apulaishallintoavustajiksi. Tämän liitteen 
13 artiklan 1 kohdan 
vastaavuustaulukkoa sovelletaan 
vastaavasti virkamiehen 
palvelukseenottopäivästä riippumatta.

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Ks. tarkistuksen 13 perustelu. AST-virkamiehiä ei myöskään saisi kohdella eri tavoin eikä 
uudelleenluokittelua saisi toteuttaa eri tavoin sen perusteella, mihin kilpailuun he ovat 
osallistuneet. 

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 55 kohta – i alakohta
Henkilöstösäännöt
Liite XIII – 30 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdan 
e alakohdassa säädetään, nimittävä 
viranomainen voi ennen 31 päivää 
joulukuuta 2015 luokitella palkkaluokkaa 
AST 3 alempaa palkkakuokkaa koskevan 
kilpailun perusteella palvelukseen otettuja 
virkamiehiä hallintoavustajiksi yksikön 
edun mukaisesti ja 31 päivänä joulukuuta 
2012 hoidetun viran perusteella. Kukin 
nimittävä viranomainen antaa 
henkilöstösääntöjen 110 artiklan 
mukaisesti säännökset tämän artiklan 
soveltamiseksi. Tästä säännöksestä 
hyötyvien siirtymäaikaisten 
apulaishallintoavustajien kokonaismäärä 
ei saa kuitenkaan olla enempää kuin 
5 prosenttia siirtymäaikaisista 
apulaishallintoavustajista 1 päivänä 
tammikuuta 2013.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy tarkistuksiin 13 ja 14; ks. kyseisten tarkistusten perustelut. 
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Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 55 kohta – i alakohta
Henkilöstösäännöt
Liite XIII – 30 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Virkamiehet, jotka ovat saaneet 
henkilöstösääntöjen 55 a artiklan 2 kohdan 
e alakohdan ja henkilöstösääntöjen 
liitteessä IV a olevan 4 artiklan perusteella 
luvan työskennellä osa-aikaisesti ennen 
1 päivää tammikuuta 2013 alkavana ja sen 
yli jatkuvana aikana, voi jatkaa osa-aikaista 
työskentelyä samoin ehdoin yhteensä 
enintään viiden vuoden ajan.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 55 kohta – i alakohta
Henkilöstösäännöt
Liite XIII – 30 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Virkamiehet, joiden eläkeikä tämän 
liitteen 22 artiklan nojalla on alle 
65 vuotta, voivat henkilöstösääntöjen 
55 a artiklan 2 kohdan e alakohdassa 
tarkoitetun kolmen vuoden jakson aikana 
ylittää oman eläkeikänsä ylittämättä 
kuitenkaan 65 vuoden ikää.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksella pyritään siihen, että virkamiehet, joiden eläkeikä siirtymäsäännösten nojalla 
on alle 65 vuotta ja jotka haluaisivat jatkaa työskentelyä eläkeikään päästyään, voivat saada 
luvan työskennellä osa-aikaisesti ennen eläkkeelle siirtymistään. 

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 33 a kohta (uusi)
Palvelussuhteen ehdot
139 artikla – 1 kohta – b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

33 a. Korvataan 139 artiklan 1 kohdan 
b alakohta seuraavasti:
"b) sen kuukauden viimeisenä päivänä, 
jonka kuluessa parlamentin jäsenen 
valtuutettu avustaja täyttää 65 vuotta, tai 
poikkeuksellisesti henkilöstösääntöjen 
52 artiklan b alakohdan toisen alakohdan 
mukaisesti määrättynä päivänä;";

Or. en

Perustelu

Parlamentin jäsenten avustajille olisi annettava mahdollisuus työskennellä poikkeuksellisesti 
67-vuotiaaksi.
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PERUSTELUT

Eri asemapaikoissa kaikissa unionissa sijaitsevissa toimielimissä ja virastoissa sekä 
kolmansissa maissa sijaitsevissa unionin edustustoissa työskentelee noin 55 000 virkamiestä 
ja muuta toimihenkilöä. Joidenkin jäsenvaltioiden valtion- tai jopa paikallishallintoihin 
verrattuna lukumäärä on hyvin pieni ja tuntuu vielä pienemmältä, kun otetaan huomioon, että 
unionin toimielimet palvelevat noin 501:tä miljoonaa kansalaista.

Henkilöstösäännöissä ja EU:n virkamieshallinnossa toteutettiin vuonna 2004 perusteellinen 
uudistus, jonka tavoitteena oli uudenaikaistaa hallintoa ja parantaa sen kustannustehokkuutta. 
Uudistuksen perusteella saadaan vuoden 2020 loppuun mennessä aikaan yhteensä 8 miljardin 
euron säästöt. Komission ehdotuksen päätavoitteena ja keskeisenä sisältönä on ottaa käyttöön 
palkkojen ja eläkkeiden mukauttamista koskeva uusi menetelmä, johon sisältyy 
poikkeuslausekkeen soveltaminen, sekä erityismaksu. Tämä on välttämätöntä, sillä 
henkilöstösääntöjen asiaankuuluvien säännösten voimassaolo päättyy vuoden 2012 lopussa. 
Lisäksi on tarpeen ottaa huomioon unionin tuomioistuimen asiassa C-40/10 antama tuomio1. 

Edellä mainittujen säännösten voimassaolon päättymisen edellyttämät muutokset 
henkilöstösääntöihin olisi voitu tehdä toisinkin, mutta komissio päätti tässä ehdotuksessa 
mennä pidemmälle ja esittää muitakin mukautuksia. Niissä kaikissa on kyse erilaisista 
säästötoimista, joita sovelletaan yhdessä uuden menetelmän ja erityismaksun kanssa.

Esittelijän mielestä uudistuksessa pitäisi puuttua vain siihen, mitä on pakko muuttaa. 
Henkilöstösääntöjen kokonaisvaltainen uudistus, josta saatiin tuntuvia säästöjä, toteutettiin 
nimittäin muutama vuosi sitten ja sen vaikutukset tuntuvat yhä, ja nyt ehdotettujen muutosten 
hyväksymisen aikataulusta on pidettävä tiukasti kiinni. On syytä muistaa, että on äärimmäisen 
tärkeää pitää vuoden 2012 loppua ehdottomana takarajana sille, että Euroopan parlamentti ja 
neuvosto pääsevät asiasta yhteisymmärrykseen. Muuten menetelmän ja erityismaksun 
voimassaolo päättyy ja säästöjen asemesta EU:n talousarvioon syntyy vain lisäkuluja. 

Komission ehdotuksen taustalla olevista tekijöistä on esitettävä vielä yksi huomio. Unionin 
hallintoa on vaadittu tekemään säästöjä Euroopan finanssikriisin takia. Näihin vaatimuksiin 
on tosin suhtauduttava vakavasti ja harkiten, mutta niiden takia ei saa jättää huomioimatta 
unionin virkamieshallinnon perusluonteista tarkoitusta ja tehtävää. On olennaisen tärkeää 
sovittaa yhteen säästöt ja tarve varmistaa, että toimielimet pystyvät hoitamaan tehtävänsä 
niille perussopimuksissa annettujen velvoitteiden ja valtuuksien mukaisesti. Perussopimusten 
mukaisten velvoitteiden täyttäminen edellyttää, että toimielimillä on jatkossakin mahdollisuus 
ottaa palvelukseen ja pitää palveluksessaan henkilöstöä sen ansioiden ja taitojen perusteella –
toisin sanoen henkilöstöä, joka on riippumatonta, sitoutunutta Euroopan 
yhdentymishankkeeseen ja sen arvoihin, erittäin pätevää, monikansallista, monikielistä2 ja 
halukasta muuttamaan ulkomaille ja asumaan siellä pysyvästi. 

                                               
1 Asia C-40/10, komissio v. neuvosto, tuomio 24.11.2010 (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
2 Henkilöstön on osoitettava kykynsä työskennellä kolmella EU:n virallisella kielellä ennen ensimmäistä 
ylennystä.
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1. Ehdotuksen pääkohdat

Esittelijä pitää myönteisenä, että komissio teki ehdotuksensa ennen menetelmän ja 
erityismaksun voimassaolon päättymistä.

Esittelijä on erityisesti samaa mieltä siitä, että ehdotuksessa menetelmä kytketään palkkojen 
nimellismuutokseen (eikä palkkojen reaalimuutokseen) kaikissa jäsenvaltioissa eikä vain 
muutamassa, ja toivoo, että komissio pystyy löytämään käytännön ratkaisun ongelmaan, joka 
koskee asiaankuuluvien tietojen saamista ajoissa 27 jäsenvaltiosta. Esittelijä korostaa myös, 
että poikkeuslausekkeen olisi liityttävä finanssikriisiin. Esittelijä on niin ikään samaa mieltä 
siitä, että erityismaksu – joka on nimetty uudelleen "yhteisvastuumaksuksi" – korotetaan 
ehdotuksessa 6 prosenttiin.

2. Säästötoimet

2.1 5 prosentin henkilöstövähennys

Komissio ehdottaa, että kunkin toimielimen ja viraston henkilöstöä vähennetään 5 prosenttia, 
ja se on sitoutunut vastaaviin säästöihin monivuotista rahoituskehystä koskevassa 
ehdotuksessaan1. Kun otetaan huomioon, että henkilöstötaulukoiden2 mukaan vuonna 2011 
toimielimillä ja virastoilla saattoi olla yhteensä 46 678 henkilöstön jäsentä (virkamiehiä ja 
muita toimihenkilöitä, lukuun ottamatta sopimussuhteisia toimihenkilöitä), vähennys koskisi 
2 334:ää henkilöstön jäsentä kaikilla ura-alueilla ja lisäksi noin 400:aa sopimussuhteista 
toimihenkilöä. Vähennys on tarkoitus toteuttaa vuoteen 2018 mennessä toimielimistä 
tapahtuvan "luontaisen" poistuman (eläkkeelle jäämisen tai sopimuksen päättymisen) kautta.

On syytä huomata, että ehdotuksen mukaan kussakin toimielimessä ja virastossa toteutetaan 
automaattinen 5 prosentin henkilöstövähennys. On tosin oikein, että komissio tutkii tätä 
säästömahdollisuutta, mutta sen ei pitäisi koskea automaattisesti kaikkia toimielimiä. Tämä ei 
ole realistista. Osassa toimielimiä voitaisiin korkeintaan jäädyttää henkilöstön määrä 
nykytasolle niille perussopimuksissa annettujen tai tulevista laajentumisista johtuvien uusien 
toimivaltuuksien takia, kun taas osassa henkilöstöä voisi itse asiassa olla tarpeen 
tulevaisuudessa lisätä3. Sen vuoksi tarvitaan räätälöityjä ratkaisuja.

Komission ehdotuksessa luodaan yhteys monivuotisen rahoituskehyksen ja toimielinten 
henkilöstötaulukoiden välille muuttamalla henkilöstösääntöjen 6 artiklaa. Tarkoituksena on 
varmistaa, että toimielimet ja virastot ovat sitoutuneet vähentämään henkilöstöään 
5 prosenttia. Henkilöstösäännöissä kuitenkin todetaan jo, että "kutakin toimielintä koskevan 
talousarvion pääluokan liitteenä olevassa kyseisen toimielimen henkilöstötaulukossa 

                                               
1 Ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 
(COM(2011)398).
2 EUVL L 68, 15.3.2011, s. 1.
3 On syytä mainita, että vuosina 2000–2010 perussopimuksiin ja laajentumisiin liittyvät toimielinten muuttuvat 
tehtävät lisäsivät henkilöstön määrää seuraavasti: 21,6 prosenttia komissiossa, 34,3 prosenttia neuvostossa, 
52,5 prosenttia Euroopan parlamentissa, 90,8 prosenttia Euroopan unionin tuomioistuimessa, 61,1 prosenttia 
tilintarkastustuomioistuimessa, 35,2 prosenttia Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa sekä 140 prosenttia 
alueiden komiteassa. 
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vahvistetaan virkojen määrä kussakin palkkaluokassa ja tehtäväryhmässä". Tämän 
perusteella on selvää, että toimielinten on henkilöstötaulukoissaan noudatettava 
talousarviositoumuksia, jotka perustuvat toimielinten talousarvioihin, ja nämä puolestaan 
perustuvat EU:n yleiseen talousarvioon ja sitä kautta monivuotiseen rahoituskehykseen. Ei ole 
mitään syytä luoda lisäkytköstä henkilöstösääntöjen ja unionin rahoituskehyksen välille. On 
hyvä mainita vielä, että monivuotisen rahoituskehyksen otsake 5 kattaa "Toimielinten 
hallintomenot" ja että tämä menee selvästi niiden henkilöstömenoja pidemmälle. 

Sen vuoksi esittelijän mielestä toimielinten olisi kyllä toteutettava tarvittavat säästöt, mutta 
niiden täytyy saada itse valita yksityiskohtaiset säästökeinot ja resurssit, joissa voidaan saada 
aikaan säästöjä. Ne voivat parhaiten tietää ja päättää, mihin leikkaukset voidaan kohdentaa, 
jotta niiden asianmukainen toiminta ei vaarannu. Tällainen sitoumus olisi paljon 
tarkoituksenmukaisempi. 

Edellä kuvatuista syistä esittelijä katsoo, että ehdotusta on muutettava.

2.2 Työehdot

Esittelijä toteaa, että muut komission ehdottamat säästötoimet liittyvät työehtoihin ja 
sisältävät muun muassa seuraavaa:

a) Muutokset työaikaan:
– työaikaa pidennetään ottamalla käyttöön vähimmäistyöaika (40 tuntia) ilman 

palkkana maksettavaa korvausta
– vuotuisten matkapäivien määrä rajoitetaan enintään kolmeen

b) Muutokset eläkejärjestelmään:
– eläkeikä nostetaan 63 vuodesta 65 vuoteen ja työskentelyä on mahdollisuus jatkaa 

67-vuotiaaksi
– varhaiseläkeikä nostetaan 55 vuodesta 58 vuoteen
– varhaiseläkkeelle tiettynä vuonna pääsevien virkamiesten määrää vähennetään 

10 prosentista 5 prosenttiin kaikissa toimielimissä
c) Muutokset korvauksiin ja etuuksiin:

– vuotuista matkakulukorvausta pienennetään
– muuttokulujen korvaamissääntöjä mukautetaan
– virkamatkakulujen korvaamissääntöjä mukautetaan.

Jotkin näistä toimista on nähtävä osana jäsenvaltioissa äskettäin toteutettuja työehtojen 
mukautuksia, etenkin eläkeiän nostaminen, jossa on otettu huomioon tämänhetkinen 
väestökehitys koko unionissa. Osa taas täyttää tehtävänsä säästötoimina, mutta niitä ei 
oikeastaan voida pitää keskeisinä muutosehdotuksissa.

Eräänä ehdotuksen tarkoituksena on antaa toimielimille mahdollisuus ottaa käyttöön joustavia 
työaikajärjestelyjä nykyaikaisen henkilöstöhallinnon välineenä. Esittelijä pitää komission 
toimintatapaa oikeansuuntaisena mutta selvittää tarvetta mahdollisesti rajoittaa tällaiset 
järjestelyt tiettyihin henkilöstöluokkiin.
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2.3 Hallintoavustajien (palkkaluokka AST) urarakenne

Vuoden 2004 uudistuksessa luotiin uusi AST-urarakenne. Vaikuttaa kuitenkin, että AST-
virkamiesten palkkarakenteeseen ja urajärjestelmään on tehtävä lisämukautuksia1. 

Komissio ehdotti alun perin ratkaisuksi sihteerien palkkaamista sopimussuhteisina. 
Komission ja sen varapuheenjohtajan Šefčovičin kanssa oikeudellisten asioiden valiokunnassa 
heinäkuussa 2011 käydyssä ensimmäisessä keskustelussa todettiin selvästi, että tällaisen 
ehdotuksen vaarana olisi, ettei se vastaa profiililtaan (esimerkiksi kielitaidoltaan) tietynlaisen 
henkilöstön takaamiseen liittyviä toimielinten tarpeita, joten sitä ei voitaisi hyväksyä. Sama 
todettiin työmarkkinaosapuolten vuoropuhelussa, jonka komissio toteutti ennen varsinaisen 
ehdotuksen hyväksymistä.

Komissio päätti lopulta ehdottaa uutta ura-aluetta AST/SC, jotta voitaisiin luoda alempi 
urarakenne yksinkertaisempia tehtäviä hoitaville henkilöille. Ehdotuksen mukaan tälle uudelle 
ura-alueelle tullaan palvelukseen palkkaluokassa, joka on kahta palkkaluokkaa alempana kuin 
AST 1. On syytä korostaa, että esittelijä ei sinänsä vastusta ura-aluetta AST/SC, mutta näin 
alhaista aloituspalkkaluokkaa on mahdoton hyväksyä. Kaikkien ura-alueiden 
aloituspalkkaluokissa on taattava, että toimielinten palvelukseen otetaan sopivaa henkilöstöä. 
Tässä nimenomaisessa tapauksessa on välttämätöntä taata, että toimielimet voivat ottaa 
palvelukseen sihteereitä (useimmiten naisia), jotka edustavat monia eri kansallisuuksia ja 
kieliä, jotta voidaan täyttää monikansallisen ja monikielisen palvelun vaatimukset, sillä tämä 
on edelleen EU:n 27 jäsenvaltion kansalaisia palvelevien unionin monikansallisten 
toimielinten toiminnan ehdoton lähtökohta. Tässä yhteydessä maantieteellisen tasapainon 
säilyttäminen toimielimissä on tärkeä tekijä, jota ei voida sivuuttaa ja jota on erikseen 
vaalittava. Mahdolliset säästöt on tasapainotettava tässä tapauksessa toimielinten kykyyn 
tarjota jatkuvasti korkeatasoista palvelua. On myös tärkeää turvata asianmukaisesti 
sukupuolten tasa-arvon periaatteen toteutuminen. Sen vuoksi esittelijä ehdottaa, että ura-
alueen AST/SC aloituspalkkaluokka asetetaan yhtä tasoa alemmaksi kuin AST 1. 

Palkkaluokan AST kohdalla esittelijä kiinnittää huomiota ehdotuksen kahteen seikkaan. 
Ensinnäkin ehdotuksessa asetetaan 1. toukokuuta 2004 jälkeen palvelukseen otettujen 
siirtymäaikaisten hallintoavustajien AST-uran rajaksi palkkaluokka AST 7. Esittelijä 
huomauttaa, että tässä rikotaan palvelukseenottoehtoja, joiden mukaan kyseisen 
hallintoavustajien ryhmän uranäkymät ulottuvat palkkaluokkaan AST 11. Vaikutuksen 
lieventämiseksi rajaksi voitaisiin asettaa palkkaluokka AST 9. Toiseksi esittäjä ehdottaa, että 
tarkastellaan huolellisesti palkkaluokan AST urarakenteeseen ehdotettua uudistusta, jossa 
kaksi ylintä palkkaluokkaa varattaisiin vain merkittäviä tehtäviä hoitavalle henkilöstölle. 

3. Erityistä

Esittelijä on halunnut käsitellä mietintöluonnoksessa muutamaa seikkaa, jotka koskevat vain 
tiettyjä toimielimiä ja jotka olisi pitänyt ratkaista jo jonkin aikaa sitten. Näihin liittyy 
tarkistus, jolla otetaan käyttöön parlamentin jäsenten avustajien eläkkeelle siirtymistä 
koskevia erityissäännöksiä. Toimielimet ovat työnantajina sitoutuneet edistämään tasa-

                                               
1 Ks. myös komission 30. maaliskuuta 2011 antama kertomus "Vanhan ja uuden urarakenteen välinen vastaavuus 
– Henkilöstösääntöjen 6 artikla" (COM(2011)0171).
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arvoisia mahdollisuuksia, joten esittelijä ehdottaa myös tarkistusta, jolla otetaan huomioon 
vammaisten henkilöstön jäsenten tilanne.


