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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. 
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami 
Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų 
įdarbinimo sąlygos
(COM(2011)0890 – C7-0507/2011 – 2011/0455(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2011)0890),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
336 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0507/2011),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į ... Teisingumo Teismo nuomonę1,

– atsižvelgdamas į ... Audito Rūmų nuomonę2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto, Biudžeto 
kontrolės komiteto ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomones (A7-0000/2012),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

                                               
1 ...
2 ...
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Europos Sąjungoje ir daugiau nei 50 jos 
institucijų bei agentūrų turėtų būti 
vykdomas aukštos kokybės Europos 
viešasis administravimas, kad remdamosi 
Sutartimis jos galėtų kuo geriau atlikti savo 
užduotis ir įveikti ateityje iškilsiančius 
vidaus bei išorės sunkumus;

(1) Europos Sąjungoje ir daugiau nei 50 jos 
institucijų bei agentūrų turėtų būti ir toliau
vykdomas aukštos kokybės Europos 
viešasis administravimas, kad remdamosi 
Sutartimis jos galėtų pasiekti savo tikslus, 
įgyvendinti savo politiką, vykdyti veiklą, 
kuo geriau atlikti savo užduotis, įveikti 
ateityje iškilsiančius vidaus bei išorės 
sunkumus ir atstovauti Sąjungos piliečių 
interesams;

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) dėl šios priežasties būtina sukurti
sistemą, pagal kurią būtų įdarbinami iš kuo 
didesnės geografinės teritorijos valstybių 
narių piliečių atrinkti našiausi ir 
principingiausi darbuotojai, ir suteikti 
tokiems darbuotojams galimybę pareigas 
atlikti kuo našiau ir veiksmingiau;

(2) dėl šios priežasties būtina užtikrinti
sistemą, pagal kurią būtų pritraukiami,
įdarbinami ir išlaikomi aukštos 
kvalifikacijos daugiakalbiai darbuotojai, 
kurie būtų atrinkti iš kuo didesnės 
geografinės teritorijos valstybių narių 
piliečių, veiktų nepriklausomai ir laikytųsi 
aukščiausių profesinių standartų, ir
suteikti tokiems darbuotojams galimybę 
pareigas atlikti kuo našiau ir veiksmingiau;

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekiant kompensuoti ES institucijų (14) siekiant kompensuoti ES institucijų 
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darbuotojų skaičiaus sumažinimą, jose 
taikomas darbo valandas reikėtų suderinti 
su galiojančiomis tam tikrose Europos 
Sąjungos valstybėse narėse. Nustačius 
minimalų darbo valandų per savaitę skaičių 
bus užtikrinta, kad institucijų įdarbinti 
darbuotojai galėtų pakelti darbo krūvį, 
tenkantį siekiant Europos Sąjungos 
politikos tikslų, ir kad būtų suderintos 
institucijų darbo sąlygos visos Europos 
Sąjungos civilinės tarnybos solidarumo 
labui;

darbuotojų skaičiaus sumažinimą, reikėtų 
atitinkamai pritaikyti jose taikomas darbo 
valandas. Pritaikant darbo valandas 
reikėtų atsižvelgti į valstybių narių 
valstybės tarnyboje taikomas darbo 
valandas. Nustačius minimalų darbo 
valandų per savaitę skaičių bus užtikrinta, 
kad institucijų įdarbinti darbuotojai galėtų 
pakelti darbo krūvį, tenkantį siekiant 
Europos Sąjungos politikos tikslų, ir kad 
būtų suderintos institucijų darbo sąlygos 
visos Europos Sąjungos civilinės tarnybos 
solidarumo labui;

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) rengdama ir sudarydama 
deleguotuosius aktus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų 
vienu metu, laiku ir tinkamai perduoti 
Europos Parlamentui ir Tarybai,

(26) rengdama ir sudarydama 
deleguotuosius aktus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad visi atitinkami dokumentai 
būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduoti 
Europos Parlamentui ir Tarybai,

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 punkto 1 a papunktis (naujas)
Tarnybos nuostatai
1 d straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 1d straipsnio 4 dalies pirma pastraipa 
pakeičiama taip:
„Taikant 1 dalį, neįgalieji – tai asmenys, 
turintys ilgalaikių fizinių, psichikos, 
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intelekto ar jutimo sutrikimų, kurie kartu 
su kitomis įvairiomis kliūtimis gali 
trukdyti šiems asmenims visapusiškai ir 
veiksmingai dalyvauti visuomenės 
gyvenime tokiomis pat sąlygomis kaip ir 
kiti asmenys. Sutrikimas nustatomas 
33 straipsnyje numatyta tvarka.“

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama Tarnybos nuostatų 1d straipsnyje pateikiamą neįgaliųjų apibrėžtį 
suderinti su JT konvencijos dėl neįgaliųjų teisių 1 straipsnyje pateikiama apibrėžtimi.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 punkto 2 a papunktis (naujas)
Tarnybos nuostatai
1 d straipsnio 4 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Po 1d straipsnio 4 dalies trečios 
pastraipos įrašoma ši pastraipa:
„Vienodo požiūrio principas institucijų 
paskyrimų tarnyboms netrukdo išlaikyti 
arba patvirtinti priemones, kuriomis 
numatomos specialios lengvatos siekiant 
sudaryti palankesnes sąlygas 
neįgaliesiems verstis profesine veikla arba 
siekiant užkirsti kelią ar kompensuoti 
profesinės veiklos atžvilgiu nepalankią 
padėtį.“

Or. en
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 punktas
Tarnybos nuostatai
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pareigybių sąraše, pridedamame prie 
kiekvienos institucijos biudžeto skirsnio, 
nurodomas kiekvieno lygio ir pareigų 
grupės pareigybių skaičius.

1. Pareigybių sąraše, pridedamame prie 
kiekvienos institucijos biudžeto skirsnio, 
nurodomas kiekvieno lygio ir pareigų 
grupės pareigybių skaičius.

Kiekvienos institucijos pareigybių sąraše 
atsispindi daugiametėje finansinėje 
programoje numatyti įpareigojimai ir 
tarpinstitucinis susitarimas dėl jo 
įgyvendinimo.
2. Nepažeidžiant 45 straipsnyje nustatyto 
paaukštinimo pagal nuopelnus principo, 
šiuo sąrašu užtikrinama, kad kiekvienos 
institucijos pareigybių sąraše kiekvieno 
lygio laisvų darbo vietų skaičius kiekvienų 
metų sausio 1 d. atitiktų ankstesnių metų 
sausio 1 d. faktiškai dirbusių žemesnio 
lygio pareigūnų skaičių, padaugintą iš 
I priedo B skirsnyje tam lygiui nustatytų 
daugiklių. Daugikliai apskaičiuojami pagal 
penkerių metų vidurkį nuo 2013 m. sausio 
1 d.

2. Nepažeidžiant 45 straipsnyje nustatyto 
paaukštinimo pagal nuopelnus principo, 
šiuo sąrašu užtikrinama, kad kiekvienos 
institucijos pareigybių sąraše kiekvieno 
lygio laisvų darbo vietų skaičius kiekvienų 
metų sausio 1 d. atitiktų ankstesnių metų 
sausio 1 d. faktiškai dirbusių žemesnio 
lygio pareigūnų skaičių, padaugintą iš 
I priedo B skirsnyje tam lygiui nustatytų 
daugiklių. Daugikliai apskaičiuojami pagal 
penkerių metų vidurkį nuo 2013 m. sausio 
1 d.

3. I priedo B skirsnyje nustatyti daugikliai 
peržiūrimi penkerių metų laikotarpio nuo 
2013 m. sausio 1 d. pabaigoje, remiantis 
Komisijos Europos Parlamentui ir Tarybai 
pateikta ataskaita ir Komisijos pasiūlymu. 
Europos Parlamentas ir Taryba priima 
sprendimą Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 336 straipsnyje nustatyta tvarka.

3. I priedo B skirsnyje nustatyti daugikliai 
peržiūrimi penkerių metų laikotarpio nuo 
2013 m. sausio 1 d. pabaigoje, remiantis 
Komisijos Europos Parlamentui ir Tarybai 
pateikta ataskaita ir Komisijos pasiūlymu. 
Europos Parlamentas ir Taryba priima 
sprendimą Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 336 straipsnyje nustatyta tvarka.

4. Praėjus šiam penkerių metų laikotarpiui, 
Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai 
teikia AST/SC pareigų grupės nuostatų ir 
XIII priedo 30 straipsnyje išdėstytų 
pereinamojo laikotarpio nuostatų taikymo 
ataskaitą, atsižvelgdama į sekretoriatų ir 
raštinių užduotis atliekančių darbuotojų 
poreikio visose institucijose raidą, taip pat į 

4. Praėjus šiam penkerių metų laikotarpiui, 
Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai 
teikia AST/SC pareigų grupės nuostatų ir 
XIII priedo 30 straipsnyje išdėstytų 
pereinamojo laikotarpio nuostatų taikymo 
ataskaitą, atsižvelgdama į sekretoriatų ir 
raštinių užduotis atliekančių darbuotojų 
poreikio visose institucijose raidą, taip pat į 
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AST pareigų grupės nuolatinių bei 
laikinųjų pareigybių ir II pareigų grupės 
sutartininkų skaičiaus raidą.

AST ir AST/SC pareigų grupių nuolatinių 
bei laikinųjų pareigybių skaičiaus raidą.

Or. en

Pagrindimas

Institucijoms turėtų būti palikta galimybė pasirinkti taupymo metodus ir kokiais ištekliais 
disponuojant galima sutaupyti. Pakanka, kad pareigybių sąrašas būtų susietas su institucijų 
biudžetu, grindžiamu ES bendruoju biudžetu, kuris sudaromas atitinkamai vadovaujantis 
daugiamete finansine programa (DFP).

4 dalies pakeitimas yra techninio pobūdžio pritaikymas. Kadangi ši dalis susijusi su 
įpareigojimu teikti nuostatų dėl AST/SC pareigų grupių įgyvendinimo ataskaitą, šiai grupei 
turėtų taip pat būti taikomas reikalavimas pateikti informaciją apie darbuotojų poreikio ir 
pareigybių skaičiaus raidą.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 punktas
Tarnybos nuostatai
31 straipsnio 2 dalies pirmas sakinys 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant 29 straipsnio 2 dalies, 
pareigūnai įdarbinami eiti tik į SC1, AST 
1–AST 4 arba AD 5–AD 8 lygius.

Nepažeidžiant 29 straipsnio 2 dalies, 
pareigūnai įdarbinami eiti tik į SC1–SC3, 
AST 1–AST 4 arba AD 5–AD 8 lygius.

Or. en

Pagrindimas

Institucijoms turėtų būti palikta galimybė nuspręsti, nuo kokio lygio įdarbinami AST/SC 
pareigų grupės darbuotojai atsižvelgiant, pvz., į jų patirtį, kaip tai numatyta AST ir AD 
pareigų grupių atveju.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 15 punkto a papunktis
Tarnybos nuostatai
45 straipsnio 1 dalis po antro sakinio 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei 4 straipsnio ir 29 straipsnio 1 dalyje 
nustatyta tvarka netaikoma, pareigūnai 
gali būti paaukštinti į aukštesnį lygį tik 
tada, jei užima pareigybę, kuri atitinka 
vieną iš I priedo A skirsnyje nustatytos 
rūšies pareigybę. 

AST 9 lygio pareigūnai gali būti 
paaukštinti į AST 10 lygį tik laikantis 
4 straipsnyje ir 29 straipsnio 1 dalyje 
nustatytos tvarkos.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama patikslinti Komisijos pasiūlymą siekiant išvengti problemų aiškinant 
ir įgyvendinant šį tekstą.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 21 punkto d papunktis
Tarnybos nuostatai
55 straipsnio 4 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kiekvienos institucijos paskyrimų 
tarnyba gali įvesti lankstų darbo grafiką. 
Pareigūnai, kuriems taikomos 
44 straipsnio antrosios pastraipos 
nuostatos, pagal tokį grafiką nedirba.

4. Kiekvienos institucijos paskyrimų 
tarnyba gali įvesti lankstų darbo grafiką. 
9 ir aukštesnių lygių pareigūnams, kurie 
naudojasi šia tvarka, nesuteikiama 
kompensuojamųjų atostogų už visą arba 
pusę darbo dienos.

Or. en

Pagrindimas

Lankstus darbo grafikas vertintinas palankiai kaip moderni žmogiškųjų išteklių vadybos 
priemonė. Vis dėlto tam tikro lygio pareigūnams, kuriems suteikiama daugiau įgaliojimų, 
negu karjerą pradedantiems darbuotojams, tai turėtų reikšti, kad pagal lankstų darbo grafiką 
skaičiuojamos valandos ir nesuteikiama kompensuojamųjų atostogų už visą arba dalį darbo 
dienos. Taip pat reikėtų pabrėžti, kad taikant lankstų darbo grafiką neturėtų būti suteikiama 
daugiau atostogų negu numatyta Tarnybos nuostatuose.
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 31 punkto b papunktis
Tarnybos nuostatai
66 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas
AST/SC pareigų grupės kiekvieno lygio ir pakopos personalo baziniai mėnesiniai darbo 
užmokesčiai nustatomi pagal šią lentelę pagal šią lentelę:

Žingsnis
Lygis 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

Pakeitimas
AST/SC pareigų grupės kiekvieno lygio ir pakopos personalo baziniai mėnesiniai darbo 
užmokesčiai nustatomi pagal šią lentelę pagal šią lentelę:

Žingsnis
Lygis 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

Pagrindimas

Nustatant pradinius visų pareigų grupių lygius turėtų būti užtikrinama, kad bus įdarbinti 
tinkami darbuotojai. AST/SC pareigų grupės atveju kalbama apie sekretorius, turinčius 
įvairių valstybių pilietybę ir įvairių kalbinių įgūdžių, kad būtų patenkinti darbo daugiatautėje 
ir daugiakalbėje tarnyboje reikalavimai ir išlaikyta geografinė pusiausvyra. Galimybė 
sutaupyti turi būti suderinama su institucijos pareiga nuolat užtikrinti aukšto lygio paslaugų 
teikimą. Be to, daugelis įdarbintų sekretorių yra moterys ir joms teks patirti taupymo 
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padarinius. Tai galėtų turėti neigiamo poveikio lyčių lygybės principui. Atsižvelgiant į tai, 
šiuo pakeitimu pradinis AST/SC pareigų grupės lygis nustatomas ne dviem, o vienu lygiu 
žemesnis negu AST 1 lygis. 

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 43 punkto a papunktis
Tarnybos nuostatai
I priedo B skirsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sekretorius / Raštinės darbuotojas SC 1 -
SC 6

Sekretorius / Raštinės darbuotojas SC 1 -
SC 6

Vykdo raštinių ir sekretoriatų užduotis, 
tarnybos vadybos ir kitas lygiavertes 
užduotis, kurioms reikia tam tikro 
savarankiškumo1

Vykdo raštinių ir sekretoriatų užduotis, 
tarnybos vadybos ir kitas lygiavertes 
užduotis, kurioms reikia tam tikro 
savarankiškumo; 

Parlamento tvarkdariai1

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad išnašoje paminėti Parlamento tvarkdariai taip pat 
būtų priskiriami AST/SC pareigų grupei.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 55 punkto i papunktis
Tarnybos nuostatai
XIII priedo 30 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Pareigūnai, kuriems netaikomas a 
punktas, kurie iki 2004 m. gegužės 1 d. 
priklausė buvusiai B kategorijai arba iki 
2004 m. gegužės 1 d. priklausė buvusioms 
C ar D kategorijoms ir kurie tapo AST 

b) Pareigūnai, kuriems netaikomas a 
punktas, kurie iki 2004 m. gegužės 1 d. 
priklausė buvusiai B kategorijai arba iki 
2004 m. gegužės 1 d. priklausė buvusioms 
C ar D kategorijoms ir kurie tapo AST 
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pareigų grupės darbuotojais, be apribojimų 
priskiriami padėjėjams.

pareigų grupės darbuotojais, be apribojimų 
priskiriami padėjėjams, taip pat kaip 
pareigūnai, įdarbinti po 2004 m. gegužės 
1 d.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pasiūlyme nustatoma AST pareigų grupės karjeros galimybių riba, t. y. AST 7 lygis, 
vertėjų padėjėjams, priimtiems po 2004 m. gegužės 1 d. Vis dėlto, siekdami dalyvauti 
konkurse AST pareigoms užimti, jie turėjo turėti daug aukštesnį išsilavinimo lygį negu buvo 
reikalaujama ankstesnių B, C ir D kategorijų atveju ir prieš pirmą paaukštinimą įrodyti, kad 
turi trečios kalbos žinių. Be to, jų karjeros perspektyvos įdarbinimo metu suteikė jiems 
galimybę pasiekti AST 11 lygį (kaip tai buvo ankstesnės B kategorijos atveju ir ankstesnių 
C ir D kategorijų pareigūnų, kurie sėkmingai išlaikė atestaciją, atveju). Galiausiai, neturėtų 
būti taikomos skirtingos nuostatos arba skirtinga paaukštinimo tvarka remiantis konkursu, 
kuriame dalyvavo šie darbuotojai. Taigi šiuo pakeitimu siekiama jų karjeros perspektyvas 
apriboti AST 9 lygiu.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 55 punkto i papunktis
Tarnybos nuostatai
XIII priedo 30 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) Pareigūnai, kuriems netaikomi a–d 
punktai, skirstomi pagal konkurso, po 
kurio sudarytas tinkamų kandidatų 
sąrašas, iš kurio jie įdarbinti, lygį. 
Pareigūnai, kurie laimėjo AST 3 arba 
aukštesnio lygio konkursą, priskiriami 
padėjėjams, visi kiti pareigūnai 
priskiriami pereinamojo laikotarpio 
administraciniams padėjėjams. Pagal 
analogiją taikoma šio priedo 13 straipsnio 
1 dalyje pateikta atitikties lentelė, 
neatsižvelgiant į pareigūno įdarbinimo 
datą.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Žr. 13 pakeitimo pagrindimą. Taip pat reikėtų pažymėti, kad šiems AST pareigų grupės 
darbuotojams neturėtų būti taikomos skirtingos nuostatos arba skirtinga paaukštinimo tvarka 
remiantis konkursu, kuriame jie dalyvavo. 

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 55 punkto i papunktis
Tarnybos nuostatai
XIII priedo 30 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nukrypstant nuo 2 dalies e punkto, 
pareigūnai, konkurso būdu įdarbinti į 
žemesnį nei AST 3 lygį, iki 2015 m. 
gruodžio 31 d. tarnybos interesais ir 
remiantis 2012 m. gruodžio 31 d. užimta 
pareigybe paskyrimų tarnybos gali būti 
priskiriami padėjėjams. Kiekviena 
paskyrimų tarnyba nustato šio straipsnio 
įgyvendinimo pagal Tarnybos nuostatų 
110 straipsnį nuostatas. Tačiau bendras 
pereinamojo laikotarpio padėjėjų 
administraciniams reikalams, kuriems 
taikoma ši nuostata, skaičius neviršija 
5 % pereinamojo laikotarpio padėjėjų 
administraciniams reikalams skaičiaus 
2013 m. sausio 1 d.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su 13 ir 14 pakeitimais. Žr. minėtųjų pakeitimų pagrindimus. 

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 55 punkto i papunktis
Tarnybos nuostatai
XIII priedo 30 straipsnio 7 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Pareigūnai, kuriems remiantis Tarnybos 
nuostatų 55 straipsnio 2 dalies e punktu ir 
Tarnybos nuostatų IVa priedo 4 straipsniu 
leista dirbti ne visą darbo laiką laikotarpiu 
iki 2013 m. sausio 1 d., kuris tęsiasi ir po 
šios datos, gali toliau dirbti ne visą darbo 
laiką tokiomis pat sąlygomis ne ilgesniu 
nei penkerių metų bendru laikotarpiu.

7. Pareigūnai, kuriems remiantis Tarnybos 
nuostatų 55a straipsnio 2 dalies e punktu
ir Tarnybos nuostatų IVa priedo 
4 straipsniu leista dirbti ne visą darbo laiką 
laikotarpiu iki 2013 m. sausio 1 d., kuris 
tęsiasi ir po šios datos, gali toliau dirbti ne 
visą darbo laiką tokiomis pat sąlygomis ne 
ilgesniu nei penkerių metų bendru 
laikotarpiu.

Or. en

Pagrindimas

Teisinga nuoroda yra 55a straipsnio 2 dalies e punktas. Šiuo pakeitimu siekiama ištaisyti 
klaidą.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 55 punkto i papunktis
Tarnybos nuostatai
XIII priedo 30 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Pareigūnų, kurių pensinis amžius 
pagal šio priedo 22 straipsnį yra mažesnis 
negu 65 metai, atveju Tarnybos nuostatų 
55a straipsnio 2 dalies e punkte nurodytas 
trejų metų laikotarpis gali viršyti jų 
pensinį amžių, tačiau neturi viršyti 
65 metų.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama pareigūnams, kurių pensinis amžius pagal pereinamojo laikotarpio 
nuostatas yra mažesnis negu 65 metai ir kurie norėtų toliau dirbti suėjus šiam amžiui, suteikti 
galimybę prieš išeinant į pensiją dirbti ne visą darbo dieną. 
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 33 a punktas (naujas)
Įdarbinimo sąlygos
139 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33a. 139 straipsnio b punktas pakeičiamas 
taip:
„b) mėnesio, kurį akredituotas Europos 
Parlamento nario padėjėjas sulaukia 
65 metų, pabaigoje arba išimties tvarka –
pagal Tarnybos nuostatų 52 straipsnio 
b punkto antrąją pastraipą nustatytą 
dieną;“

Or. en

Pagrindimas

Parlamento narių padėjėjams išimties tvarka turėtų būti suteikiama galimybė dirbti iki 
67 metų.

AIŠKINAMOJI DALIS

Visose institucijose ir agentūrose, įsteigtose įvairiose Europos Sąjungos darbo vietose, ir ES 
delegacijose trečiosiose šalyse dirba apie 55 000 pareigūnų ir kitų tarnautojų. Palyginti su kai 
kurių valstybių narių nacionalinėmis ar netgi vietos valdymo institucijomis, tai labai mažas 
skaičius, kuris tampa dar mažesnis, jei atsižvelgiame į tai, kad ES institucijos aptarnauja 
maždaug 501 mln. ES piliečių.

2004 m. Pareigūnų tarnybos nuostatai ir Europos viešoji tarnyba patyrė esminę reformą, 
kurios tikslas buvo modernizuoti šią tarnybą ir padaryti ją ekonomiškai efektyvesne. Ši 
reforma padės iki 2020 m. pabaigos iš viso sutaupyti 8 mlrd. EUR. Šio Komisijos pasiūlymo 
pateikimo priežastis ir jo esmė – numatyti naują darbo užmokesčių ir pensijų tikslinimo 
metodą, įskaitant išlygos taikymą metodui, ir specialųjį mokestį. To reikia, nes 2012 m. 
pabaigoje baigia galioti atitinkamos Tarnybos nuostatų normos ir būtina tinkamai atsižvelgti į 
Teisingumo Teismo sprendimą byloje C-40/101.

Nors pakeitimai, kuriuos buvo būtina padaryti dėl to, kad baigia galioti minėtosios normos, 
galėjo būti susiję tik dabartiniais Tarnybos nuostatų pakeitimų pasiūlymais, Komisija 
nusprendė padaryti daugiau ir pateikė keletą kitų pakeitimų. Visi šie pakeitimai susiję su 
įvairiomis taupymo priemonėmis, kurios turės būti taikomos kartu su nauju metodu ir 

                                               
1 C-40/10 Komisija prieš Tarybą, dar nepaskelbta Rink.
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specialiuoju mokesčiu.

Pranešėjos nuomone, įgyvendinant dabartinę reformą turėtų būti keičiama tik tai, ką būtina 
keisti. Tai grindžiama tuo, kad pagrindinė Tarnybos nuostatų reforma, dėl kurios buvo 
sutaupytos didelės sumos, įvyko prieš kelerius metus ir ji vis dar turi poveikio ir kad būtina 
griežtai laikytis dabar siūlomų pakeitimų priėmimo tvarkaraščio. Reikia turėti mintyje tai, kad 
labai svarbu paisyti 2012 m. pabaigos termino; tai terminas, kada vėliausiai gali būti pasiektas 
Europos Parlamento ir Tarybos susitarimas. Priešingu atveju, pasibaigus galioti metodui ir 
specialiajam mokesčiui, ne tik nebus sutaupyta pinigų, bet ES biudžetui teks patirti ir išlaidų. 

Reikėtų pateikti paskutinę pastabą dėl bendrųjų dabartinio pasiūlymo aplinkybių. Šis 
pasiūlymas buvo pateiktas vykstant finansų krizei Europoje; prieš tai ES administracija ne 
kartą buvo raginama taupyti. Nors į šiuos raginimus turi būti rimtai ir deramai atsižvelgiama, 
tačiau negali būti nepaisoma pagrindinių aspektų, susijusių su Europos viešosios tarnybos 
tikslu ir vaidmeniu. Nepaprastai svarbu pasiekti pusiausvyrą tarp sutaupytų lėšų ir būtinybės 
užtikrinti, kad institucijos vykdytų savo užduotis ir pareigas laikydamosi Sutartyse joms 
numatytų pareigų ir galių. Kad institucijos galėtų vykdyti Sutartyse numatytas pareigas, joms 
turi būti suteiktos nuolatinės galimybės įdarbinti ir išlaikyti asmenis atsižvelgiant į jų 
vertybes, nuopelnus ir kvalifikaciją, t. y. asmenis, kurie yra nepriklausomi, aukštos 
kvalifikacijos, remia Europos projektą ir pritaria jo vertybėms, sugeba dirbti daugiakultūrėje ir 
daugiakalbėje aplinkoje1 ir yra pasirengę persikelti į užsienį ir ten nuolat dirbti. 

1. Esminiai pasiūlymo aspektai

Pranešėja teigiamai vertina tai, kad Komisija pateikė šį pasiūlymą dar nepasibaigus galioti 
metodui ir specialiajam mokesčiui.

Pranešėja ypač pritaria pasiūlymui metodą pagrįsti nominaliais (o ne realiais) darbo 
užmokesčių pokyčiais visose valstybėse narėse, o ne tik kai kuriose iš jų, ir tikisi, kad 
Komisija sugebės rasti praktinį sprendimą, kaip laiku gauti atitinkamus duomenis iš 27 
valstybių narių. Be to, pranešėja pabrėžia, kad išlyga turėtų susieta su finansų krize. Galiausiai 
pranešėja pritaria pasiūlymui iki 6 proc. padidinti specialųjį mokestį, pervadintą į solidarumo 
mokestį.

2. Taupymo priemonės

2.1 Darbuotojų skaičiaus sumažinimas 5 proc.

Komisija siūlo sumažinti kiekvienos institucijos ir agentūros darbuotojų skaičių 5 proc., o tai 
atitinka jos įsipareigojimą taupyti, numatytą pasiūlyme dėl daugiametės finansinės 
programos2. Jeigu atsižvelgtume į tai, kad pagal patvirtintą pareigybių sąrašą3 2011 m. 
institucijos ir agentūros galėtų iš viso įdarbinti 46 678 darbuotojus (pareigūnus ir kitus 
tarnautojus, išskyrus sutartininkus), tai reikštų visų kategorijų darbuotojų skaičiaus 

                                               
1 Darbuotojai turi įrodyti, jog sugeba dirbti vartodami 3 oficialiąsias ES kalbas prieš pirmąjį paaukštinimą.
2 Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa 
(COM(2011) 398).
3 OL L 68, 2011 3 15, p. 1.



PR\891026LT.doc 19/21 PE480.807v01-00

LT

sumažinimą 2 334 etatais ir papildomą sutartininkų skaičiaus sumažinimą maždaug 400 etatų. 
Darbuotojų skaičius turi būti sumažintas iki 2018 m. nekeičiant tam tikro išeinančių iš darbo 
darbuotojų (pvz., kurie išeina į pensiją arba kurių sutartys baigiasi) skaičiaus kitais 
darbuotojais.

Reikia pažymėti, kad pasiūlyme numatytas automatiškas kiekvienos institucijos ir agentūros 
darbuotojų skaičiaus sumažinimas 5 proc. Nors Komisija teisi manydama, kad tai yra 
galimybė sutaupyti lėšų, tačiau ji klysta teigdama, kad tai turėtų būti taikoma automatiškai 
visoms institucijoms. Praktikoje tai nepasiteisins. Gali būti, kad kai kurioms institucijoms 
geriausiu atveju teks „įšaldyti“ esamą darbuotojų lygį, atsižvelgiant į naujas galias, kurios 
joms suteiktos pagal Sutartis, ir būsimą plėtrą, o kitoms institucijoms gali reikėti padidinti 
dabartinį darbuotojų skaičių ateityje.1 Todėl reikia labiau atitinkamai situacijai pritaikytų 
sprendimų.

Komisijos pasiūlyme pateikus Tarnybos nuostatų 6 straipsnio pakeitimą numatoma, kad 
daugiametė finansinė programa turi būti susieta su institucijų pareigybių sąrašu. Tuo siekiama 
įtvirtinti prievolę, kad institucijos ir agentūros vykdytų įsipareigojimą 5 proc. sumažinti 
darbuotojų skaičių. Tačiau Tarnybos nuostatuose jau numatyta, kad „Pareigybių sąraše, 
pridedamame prie kiekvienos institucijos biudžeto skirsnio, nurodomas kiekvieno lygio ir 
pareigų grupės etatų skaičius“. Iš šios nuostatos aiškiai matyti, kad institucijos privalo savo 
pareigybių sąraše paisyti biudžeto įsipareigojimų, numatytų institucijų biudžetuose, kurie 
priklauso nuo bendrojo ES biudžeto, o jis savo ruožtu – nuo daugiametės finansinės 
programos. Todėl nėra pagrindo sukurti papildomą sąsają tarp Tarnybos nuostatų ir ES 
finansinės programos. Taip pat reikėtų pažymėti, kad daugiametės finansinės programos 
5 išlaidų kategorija skirta institucijų administracinėms išlaidoms ir ji apima daugiau nei su 
darbuotojais susijusias išlaidas. 

Todėl pranešėja mano, kad, nors institucijos turėtų taupyti būtinas lėšas, tačiau galimybė 
pasirinkti išsamų metodą ir kokiais ištekliais disponuoti turėtų būti palikta pačioms 
institucijoms. Būtent jos geriausiai gali tiksliai nurodyti ir nuspręsti, kokias išlaidas galima 
būtų sumažinti, kad nebūtų pakenkta jų pačių veiklai. Būtų tikslingiau numatyti įsipareigojimą 
šia linkme.

Todėl dėl pirmiau nurodytų priežasčių pranešėja siūlo nesilaikyti šio pasiūlymo.

2.2 Darbo sąlygos

Pranešėja pažymi, kad kitos Komisijos pasiūlytos taupymo priemonės susijusios su 
įdarbinimo sąlygomis ir apima, pvz.:

a) pakeitimus dėl darbo laiko:
- ilginamas darbo laikas nustatant minimalų darbo valandų skaičių (40), tačiau 

                                               
1 Reikėtų pažymėti, kad dėl institucijų užduočių, numatytų Sutartyse, pokyčių ir dėl plėtros 2000–2010 m. 
išaugo darbuotojų skaičius: 21,6 proc. – Komisijoje, 34,3 proc. – Taryboje, 52,5 proc. – Europos Parlamente, 
90,8 proc. – Teisingumo Teisme, 61,1 proc. – Audito Rūmuose, 35,2 proc. – Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitete, 140 proc. – Regionų komitete. 
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nenumatoma padidinti atlyginimo, 
- iki 3 dienų trumpinamas metinės kelionės namo laikas;
b) pensijų sistemos pakeitimus:
- nuo 63 iki 65 metų ilginamas pensinis amžius numatant galimybę toliau dirbti iki 

67 metų;
- nuo 55 iki 58 metų didinamas anksčiau laiko į pensiją išeinančių pareigūnų amžius,
- nuo 10 iki 5 proc. mažinamas tam tikrais metais anksčiau laiko į pensiją išeinančių 

visų institucijų pareigūnų skaičius; 
c) pakeitimai dėl išmokų ir teisės į išmokas:
- mažinama metinės kelionės išmoka,
- pritaikomos persikraustymo išlaidų kompensavimo taisyklės,
- pritaikomos komandiruočių kompensavimo taisyklės.

Kai kurios iš šių priemonių turėtų būti vertinamos atsižvelgiant naujausius valstybėse narėse 
įdiegtus darbo sąlygų pakeitimus, ypač į pensinio amžiaus pailginimą, kuris atspindi 
dabartines demografines tendencijas visoje ES. Kitų priemonių, nors jos yra taupymo 
priemonės, negalima iš tiesų laikyti svarbiausiais siūlomų pakeitimų aspektais.

Pateiktas specialus pasiūlymas suteikti institucijoms galimybę taikyti šiuolaikiškos žmogiškų 
išteklių vadybos metodą – įvesti lankstų darbo grafiką. Pranešėjos nuomone, Komisijos 
požiūris suformuluotas teisinga linkme, tačiau reikia išnagrinėti galimybę, kad šios tvarkos 
taikymą reikia apriboti atsižvelgiant į tam tikrų kategorijų darbuotojus.

2.3 Padėjėjų (AST pareigų grupės) karjerą reglamentuojančios nuostatos

2004 m. įvykdžius reformą buvo sukurta naujoji AST darbuotojų karjeros sistema. Tačiau 
pasirodo1, kad reikalingi papildomi AST darbuotojų atlyginimų ir karjeros sistemos 
patikslinimai. 

Iš pradžių Komisija kaip sprendimą siūlė sekretorius įdarbinti kaip sutartininkus. Per 2011 m. 
liepos mėn. Teisės reikalų komitete vykusį pirminį nuomonių keitimąsi su Komisija ir jos 
pirmininko pavaduotoju M. Šefčovičiumi paaiškėjo, jog esama rizikos, kad tokiu pasiūlymu 
nebus patenkinti institucijų poreikiai siekiant užtikrinti tam tikrą darbuotojų specializaciją 
(pvz., kalbos žinias), ir tai nebūtų priimtina. Tas pats paaiškėjo ir iš socialinio dialogo, kurį 
Komisija surengė prieš priimdama oficialų pasiūlymą.

Galiausiai Komisija nusprendė pasiūlyti naują AST/SC pareigų grupę, kad darbuotojai, kurie 
vykdytų paprastesnes užduotis ir pareigas, būtų įdarbinami į žemesnio lygio pareigas. 
Siūloma, kad pradinis šios naujos pareigų grupės lygis būtų dviem lygiais žemesnis nei AST 
pareigų grupės. Reikėtų pabrėžti, kad pranešėja neprieštarauja, jog būtų įsteigta nauja 
AST/SC pareigų grupė, tačiau negali sutikti su tokiu žemu pradiniu lygiu. Būtina, jog 
nustatant pradinius visų pareigų grupių lygius būtų užtikrinama, kad institucijose bus įdarbinti 
tinkami darbuotojai. Šiuo konkrečiu atveju būtina užtikrinti, kad institucijos galėtų įdarbinti 

                                               
1 Taip pat žr. 2011 m. kovo 30 d. Komisijos ataskaitą „Senosios ir naujosios tarnybos sistemų lygiavertiškumas. 
Tarnybų nuostatų 6 straipsnis“ (COM(2011) 171).
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sekretorius (dažniausiai moteris), turinčius įvairių valstybių pilietybę ir įvairių kalbinių 
įgūdžių, kad būtų patenkinti darbo daugiatautėje ir daugiakalbėje tarnyboje, reikalavimai, nes 
tai ir toliau yra esminis daugiataučių ES institucijų, dirbančių 27 ES valstybių narių 
piliečiams, pagrindas. Atsižvelgiant į tai geografinės pusiausvyros išlaikymas institucijose –
tai svarbus veiksnys, kurio negalima atsisakyti ir į kurį turi būti kreipiamas ypatingas 
dėmesys. Šiuo atveju institucijų gebėjimas nuolat užtikrinti aukšto lygio paslaugų teikimą turi 
būti derinamas su galimybe sutaupyti. Taip pat svarbu tinkamai išsaugoti lyčių lygybės 
principą. Todėl pranešėja siūlo pradinį AST/SC pareigų grupės lygį nustatyti vienu lygiu 
žemiau negu AST 1 pareigų grupės lygis.

Dėl AST pareigų grupės pranešėja pabrėžia du pasiūlymo aspektus. Pirma, pereinamojo 
laikotarpio padėjėjams, įdarbintiems po 2004 m. gegužės 1 d., nustatytos AST darbuotojų 
karjeros ribos iki AST 7 lygio. Pranešėja pabrėžia, kad tokia nuostata pažeidžiamos pradinės 
įdarbinimo sąlygos, pagal kurias šios grupės padėjėjai turėjo galimybę pakilti iki AST 11 
lygio. Kaip kompromisą šią ribą galima būtų nustatyti ties AST 9 lygiu. Antra, pranešėja siūlo 
atidžiau apsvarstyti pasiūlymą AST darbuotojų karjerą pertvarkyti taip, kad dviejų 
aukščiausių lygių pareigybės būtų skirtos tik darbuotojams, vykdantiems svarbias pareigas.

3. Specialūs klausimai

Pranešėja nusprendė pranešimo projekte svarstyti kai kuriuos klausimus, kurie būdingi tik tam 
tikroms institucijoms ir kuriuos jau seniai reikėjo išspręsti. Ji, be kita ko, siūlo pakeitimą, 
kuriuo numatomos specialiosios nuostatos dėl Parlamento narių padėjėjų išėjimo į pensiją. 
Pranešėja taip pat siūlo pakeitimą, kurio tikslas – pasirūpinti neįgalių darbuotojų padėtimi, 
kad institucijos ir toliau galėtų laikytis savo kaip darbdavio įsipareigojimo vykdyti lygių 
galimybių politiką.


