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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 



PR\891026NL.doc 3/23 PE480.807v01-00

NL

INHOUD

Blz.

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT................5

TOELICHTING ...................................................................................................................19



PE480.807v01-00 4/23 PR\891026NL.doc

NL



PR\891026NL.doc 5/23 PE480.807v01-00

NL

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van het statuut van de ambtenaren van de Europese Unie en de regeling welke 
van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie
(COM(2011)0890 – C7-0507/2011 – 2011/0455(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2011)0890),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 336 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0507/2011),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Hof van Justitie van ...1,

– gezien het advies van de Rekenkamer van ...2,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie juridische zaken en de adviezen van de 
Begrotingscommissie, de Commissie begrotingscontrole en de Commissie rechten van de 
vrouw en gendergelijkheid (A7-0000/2012),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

                                               
1 PB C ....
2 PB C ....
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De Europese Unie en haar meer dan 50 
instellingen en agentschappen moeten 
kunnen beschikken over een kwalitatief 
hoogwaardig Europees overheidsapparaat, 
zodat zij haar taken overeenkomstig de 
Verdragen volgens de hoogst denkbare 
normen kan uitvoeren en berekend is op de 
interne en de externe uitdagingen waarmee 
zij in de toekomst te maken zal krijgen.

(1) De Europese Unie en haar meer dan 50 
instellingen en agentschappen moeten 
kunnen blijven beschikken over een 
kwalitatief hoogwaardig Europees 
overheidsapparaat, zodat zij haar 
doelstellingen kan verwezenlijken, haar 
beleid kan uitvoeren en haar taken 
overeenkomstig de Verdragen volgens de 
hoogst denkbare normen kan uitvoeren 
zodat ze berekend is op de interne en de 
externe uitdagingen waarmee zij in de 
toekomst te maken zal krijgen en om de 
burgers van de Unie te dienen.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Er moet bijgevolg een kader worden 
vastgesteld om op een zo ruim mogelijke 
geografische basis uit de burgers van de 
lidstaten personeelsleden aan te werven die 
qua prestaties en onkreukbaarheid aan de 
hoogste eisen voldoen, en om ervoor te 
zorgen dat die personeelsleden hun taken 
zo doeltreffend en doelmatig mogelijk 
kunnen uitvoeren.

(2) Er moet bijgevolg een kader worden 
gewaarborgd om op een zo ruim mogelijke 
geografische basis uit de burgers van de 
lidstaten hooggekwalificeerde en 
meertalige personeelsleden aan te trekken, 
aan te werven en te behouden die 
onafhankelijk zijn en voldoen aan de 
hoogste normen op het vlak van 
vakbekwaamheid, en om ervoor te zorgen 
dat die personeelsleden hun taken zo 
doeltreffend en doelmatig mogelijk kunnen 
uitvoeren.

Or. en
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De in de instellingen toegepaste 
werktijden moeten worden afgestemd op 
de werktijden die gelden in bepaalde 
lidstaten van de Europese Unie, teneinde
de inkrimping van het aantal 
personeelsleden in de instellingen te 
compenseren. De invoering van een 
minimum wekelijkse werktijd zal ervoor 
zorgen dat de personeelsleden van de 
instellingen het werk dat uit de 
beleidsdoelstellingen van de Europese 
Unie voortvloeit kunnen uitvoeren. 
Tegelijkertijd is de harmonisering van de 
arbeidsvoorwaarden in de instellingen in 
het belang van de solidariteit tussen alle 
Europese ambtenaren.

(14) De in de instellingen toegepaste 
werktijden moeten worden aangepast om
de inkrimping van het aantal 
personeelsleden in de instellingen te 
compenseren. Bij deze aanpassing dient 
rekening te worden gehouden met de 
werktijden die van toepassing zijn op het 
ambtenarenapparaat van de lidstaten. De 
invoering van een minimum wekelijkse 
werktijd zal ervoor zorgen dat de 
personeelsleden van de instellingen het 
werk dat uit de beleidsdoelstellingen van 
de Europese Unie voortvloeit kunnen 
uitvoeren. Tegelijkertijd is de 
harmonisering van de arbeidsvoorwaarden 
in de instellingen in het belang van de 
solidariteit tussen alle Europese 
ambtenaren.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Bij het voorbereiden en opstellen van 
gedelegeerde handelingen moet de 
Commissie ervoor zorgen dat de
desbetreffende documenten tijdig, 
gelijktijdig en op passende wijze aan het 
Europees Parlement en de Raad worden 
toegezonden,

(26) Bij het voorbereiden en opstellen van 
gedelegeerde handelingen moet de 
Commissie ervoor zorgen dat alle
desbetreffende documenten tijdig, 
gelijktijdig en op passende wijze aan het 
Europees Parlement en de Raad worden 
toegezonden,

Or. en
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1  – (nieuw)
Statuut van de ambtenaren
Artikel 1 quinquies – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Artikel 1 quinquies, lid 4, eerste 
alinea, komt als volgt te luiden:
"Voor de toepassing van lid 1 wordt als 
persoon met een handicap de persoon 
aangemerkt met langdurige fysieke, 
mentale, intellectuele of zintuiglijke 
beperkingen die hem in wisselwerking met 
diverse drempels kunnen beletten volledig, 
effectief en op voet van gelijkheid met 
anderen te participeren in de 
samenleving. Dit gebrek wordt vastgesteld 
volgens de procedure van artikel 33."

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt de definitie van personen met een handicap in artikel 1 quinquies 
van het statuut afgestemd op de definitie die wordt gebruikt in artikel 1 van het VN-Verdrag 
inzake de rechten van personen met een handicap.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – punt 2 bis (nieuw)
Statuut van de ambtenaren
Artikel 1 quinquies – lid 4 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In artikel 1 quinquies, lid 4, wordt 
na de derde alinea de volgende alinea 
ingevoegd:
"Het beginsel van gelĳke behandeling
belet niet dat de als tot aanstelling 
bevoegde gezag optredende instanties van 



PR\891026NL.doc 9/23 PE480.807v01-00

NL

de instellingen maatregelen handhaven of 
aannemen waarbĳ specifieke voordelen 
worden ingesteld om de uitoefening van 
een beroepsactiviteit door personen met 
een handicap te vereenvoudigen of om 
nadelen in de beroepsloopbaan te 
voorkomen of te compenseren."

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3
Statuut van de ambtenaren
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het aantal ambten per rang en 
functiegroep is vastgesteld in de lijst van 
het aantal ambten die voor elke instelling 
aan de desbetreffende afdeling van de 
begroting is gehecht.

1. Het aantal ambten per rang en 
functiegroep is vastgesteld in de lijst van 
het aantal ambten die voor elke instelling 
aan de desbetreffende afdeling van de 
begroting is gehecht.

De lijst van het aantal ambten van elke 
instelling weerspiegelt de verplichtingen 
die in het meerjarig financieel kader en in 
het interinstitutioneel akkoord over de 
uitvoering daarvan zijn opgenomen.
2. Onverminderd het beginsel van 
bevordering op grond van verdienste zoals 
neergelegd in artikel 45, garandeert de lijst 
van het aantal ambten dat voor elke 
instelling het aantal vacatures in elke rang 
op 1 januari van elk jaar gelijk is aan het 
aantal ambtenaren in actieve dienst die zich 
op 1 januari van het jaar daarvoor in de 
lagere rang bevonden, vermenigvuldigd 
met de in bijlage I, afdeling B, voor die 
rang vastgestelde percentages. Deze 
percentages gelden als gemiddelde over 
een periode van vijf jaar, ingaande op 1 
januari 2013.

2. Onverminderd het beginsel van 
bevordering op grond van verdienste zoals 
neergelegd in artikel 45, garandeert de lijst 
van het aantal ambten dat voor elke 
instelling het aantal vacatures in elke rang 
op 1 januari van elk jaar gelijk is aan het 
aantal ambtenaren in actieve dienst die zich 
op 1 januari van het jaar daarvoor in de 
lagere rang bevonden, vermenigvuldigd 
met de in bijlage I, afdeling B, voor die 
rang vastgestelde percentages. Deze 
percentages gelden als gemiddelde over 
een periode van vijf jaar, ingaande op 1 
januari 2013.

3. De in bijlage I, afdeling B, vastgestelde 
percentages worden na afloop van een 

3. De in bijlage I, afdeling B, vastgestelde 
percentages worden na afloop van een 
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periode van vijf jaar die op 1 januari 2013 
aanvangt, aan de hand van een verslag van 
de Commissie aan het Europees Parlement 
en de Raad en van een voorstel van de 
Commissie opnieuw bekeken. Het 
Europees Parlement en de Raad nemen een 
besluit overeenkomstig artikel 336 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie.

periode van vijf jaar die op 1 januari 2013 
aanvangt, aan de hand van een verslag van 
de Commissie aan het Europees Parlement 
en de Raad en van een voorstel van de 
Commissie opnieuw bekeken. Het 
Europees Parlement en de Raad nemen een 
besluit overeenkomstig artikel 336 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie.

4. Na afloop van dezelfde periode van vijf 
jaar brengt de Commissie bij het Europees 
Parlement en de Raad verslag uit over de 
tenuitvoerlegging van de bepalingen in 
verband met de functiegroep AST/SC en 
de in artikel 30 van bijlage XIII 
vastgestelde overgangsbepalingen, waarbij 
zij rekening houdt met de ontwikkeling van 
de behoefte binnen alle instellingen aan 
personeelsleden die secretariaats- en 
kantoorwerkzaamheden uitvoeren en de 
ontwikkeling van de vaste en tijdelijke 
ambten in de functiegroep AST en van het 
aantal arbeidscontractanten in 
functiegroep II.

4. Na afloop van dezelfde periode van vijf 
jaar brengt de Commissie bij het Europees 
Parlement en de Raad verslag uit over de 
tenuitvoerlegging van de bepalingen in 
verband met de functiegroep AST/SC en 
de in artikel 30 van bijlage XIII 
vastgestelde overgangsbepalingen, waarbij 
zij rekening houdt met de ontwikkeling van 
de behoefte binnen alle instellingen aan 
personeelsleden die secretariaats- en 
kantoorwerkzaamheden uitvoeren en de 
ontwikkeling van de vaste en tijdelijke 
ambten in de functiegroepen AST en 
AST/SC.

Or. en

Motivering

Instellingen moeten kunnen kiezen op welke manier ze besparingen doorvoeren en op welke
middelen er kan worden bespaard. Het volstaat eveneens dat de lijst van het aantal ambten 
gekoppeld is aan de begroting van de instellingen, die gebaseerd is op de algemene begroting 
van de EU, die op haar beurt het MFK volgt.

De wijziging van alinea 4 is een technische aanpassing. Aangezien deze alinea betrekking 
heeft op de rapportageverplichtingen betreffende de uitvoering van de bepalingen inzake de 
functiegroep AST/SC, moet de verwijzing naar de ontwikkeling van de behoefte en het aantal 
ambten ook worden uitgebreid tot deze groep.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 10
Statuut van de ambtenaren
Artikel 31 – lid 2 – eerste zin 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd artikel 29, lid 2, kunnen 
ambtenaren slechts worden aangeworven 
in de rang SC 1, in de rangen AST 1 tot en 
met AST 4 of in de rangen AD 5 tot en met 
AD 8.

Onverminderd artikel 29, lid 2, kunnen 
ambtenaren slechts worden aangeworven 
in de rang SC 1 tot en met SC 3, in de 
rangen AST 1 tot en met AST 4 of in de 
rangen AD 5 tot en met AD 8.

Or. en

Motivering

Het moet mogelijk zijn voor de instellingen om de aanwervingsrang van personeel dat wordt 
aangeworven in de functiegroep AST/SC te bepalen, bijvoorbeeld op basis van ervaring, zoals 
het geval is voor de functiegroepen AST en AD.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 15 – letter a
Statuut van de ambtenaren
Artikel 45 – lid 1 – na de tweede zin 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tenzij de in artikel 4 en artikel 29, lid 1, 
vastgestelde procedure wordt toegepast,
kunnen ambtenaren alleen worden 
bevorderd indien zij een ambt bekleden 
dat overeenstemt met één van de 
standaardfuncties die in bijlage I, 
afdeling A, bij de eerstvolgende hogere 
rang is vermeld. 

Ambtenaren in rang AST 9 kunnen alleen 
worden bevorderd volgens de in artikel 4 
en artikel 29, lid 1, vastgestelde 
procedure. 

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt getracht het voorstel van de Commissie te verduidelijken om 
moeilijkheden bij de interpretatie en toepassing van de tekst te vermijden. 
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Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 21 – letter d
Statuut van de ambtenaren
Artikel 55 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het tot aanstelling bevoegde gezag van 
elke instelling kan flexibele 
werktijdregelingen invoeren. De
ambtenaren op wie de bepalingen van 
artikel 44, tweede alinea, van toepassing 
zijn, beheren hun werktijd zonder op 
dergelijke regelingen een beroep te doen.

4. Het tot aanstelling bevoegde gezag van 
elke instelling kan flexibele 
werktijdregelingen invoeren. De 
ambtenaren in rang 9 en hoger op wie
deze regelingen van toepassing zijn,
komen niet in aanmerking voor 
compensatie in de vorm van volledige of 
halve werkdagen.

Or. en

Motivering

Flexibele werktijdregelingen als instrument voor een modern personeelsbeheer moeten 
worden toegejuicht. Voor ambtenaren in rangen die een hoger niveau van 
verantwoordelijkheid met zich meebrengen dan de rangen aan het begin van de loopbaan, 
moet dergelijke flexibiliteit worden gemeten in uren en mag dit niet leiden tot compensatie in 
de vorm van volledige of halve werkdagen. Er dient eveneens te worden benadrukt dat 
flexibiliteit van de werktijd niet mag leiden tot de toekenning van bijkomend verlof bovenop 
het verlof dat wordt toegekend in overeenstemming met het statuut.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 31 – letter b
Statuut van de ambtenaren
Artikel 66 

Door de Commissie voorgestelde tekst
Voor elke rang en salaristrap in de functiegroep AST/SC wordt het maandelijkse basissalaris 
overeenkomstig onderstaande tabel vastgesteld:

Salaristrap
Rang 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
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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

Amendement
Voor elke rang en salaristrap in de functiegroep AST/SC wordt het maandelijkse basissalaris 
overeenkomstig onderstaande tabel vastgesteld:

Salaristrap
Rang 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

Motivering

De aanvangsrangen voor alle functiegroepen dienen de aanwerving van geschikt personeel te 
waarborgen. In het geval van functiegroep AST/SC betekent dit dat, om te voldoen aan de 
eisen van de multinationale en meertalige dienst en om het geografische evenwicht te 
behouden, secretariaatsmedewerkers met een brede waaier aan nationaliteiten en met een 
ruime talenkennis moeten worden aangeworven. Potentiële besparingen dienen te worden 
afgewogen tegen de verplichting van de instellingen om permanent een hoogwaardige dienst 
te leveren. De meeste secretariaatsmedewerkers die worden aangeworven zijn bovendien van 
het vrouwelijke geslacht, en het zijn zij die de last van de besparingen zouden moeten dragen. 
Dit kan de toepassing van het beginsel van gendergelijkheid belemmeren. Met dit 
amendement wordt de aanvangsrang voor de functiegroep AST/SC slechts één niveau onder 
AST 1 geplaatst in plaats van twee. 

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 43 – letter a
Statuut van de ambtenaren
Bijlage I – afdeling A – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Secretariaatsmedewerker/Kantoormedewer
ker SC 1 - SC 6

Secretariaatsmedewerker/Kantoormedewer
ker SC 1 - SC 6

Uitvoering van kantoor- en 
secretariaatswerkzaamheden, 
kantoorbeheer en andere gelijkwaardige 
taken die een zekere mate van autonomie 
vereisen

Uitvoering van kantoor- en 
secretariaatswerkzaamheden, 
kantoorbeheer en andere gelijkwaardige 
taken die een zekere mate van autonomie 
vereisen; 

Parlementsboden1

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt getracht ervoor te zorgen dat parlementsboden, die in de voetnoot 
vermeld zijn, eveneens worden opgenomen in de functiegroep AST/SC.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 55 – letter i
Statuut van de ambtenaren
Bijlage XIII – artikel 30 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) De ambtenaren die niet onder punt a) 
vallen en die vóór 1 mei 2004 tot de 
vroegere categorie B behoorden of die vóór 
1 mei 2004 tot de vroegere categorie C of 
D behoorden en zonder beperking zijn 
toegetreden tot de functiegroep AST, 
worden als assistent ingedeeld.

(b) De ambtenaren die niet onder punt a) 
vallen en die vóór 1 mei 2004 tot de 
vroegere categorie B behoorden of die vóór 
1 mei 2004 tot de vroegere categorie C of 
D behoorden en zonder beperking zijn 
toegetreden tot de functiegroep AST, 
alsook de ambtenaren die zijn 
aangeworven na 1 mei 2004, worden als 
assistent ingedeeld.

Or. en

Motivering

In het voorstel wordt de limiet voor de AST-loopbaan van assistenten in de overgangsfase die 
zijn aangeworven na 1 mei 2004 beperkt tot AST 7. Om te kunnen deelnemen aan de 
vergelijkende onderzoeken voor AST's moesten de personen in kwestie echter een veel hoger 
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opleidingsniveau aantonen dan wat vereist was voor de voormalige categorieën B, C en D, en 
moesten ze aantonen een derde taal te beheersen vóór hun eerste bevordering. Bovendien 
omvatten hun loopbaanvooruitzichten bij aanwerving de mogelijkheid om te evolueren tot 
rang AST 11 (zoals het geval was voor de voormalige categorie B en de ambtenaren van de 
voormalige categorieën C en D die de procedure op basis van verklaringen met succes 
hebben doorlopen). Tot slot mag er geen sprake zijn van een verschillende behandeling of een 
verschil bij hun herindeling op basis van het vergelijkend onderzoek waaraan ze hebben 
deelgenomen. Daarom wordt de limiet voor hun loopbaanvooruitzichten met dit amendement 
vastgesteld op rang AST 9.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 55 – letter i
Statuut van de ambtenaren
Bijlage XIII – artikel 30 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) De ambtenaren die niet onder de 
punten a) tot en met d) vallen, worden 
ingedeeld op basis van de rang van het 
vergelijkend onderzoek dat heeft geleid tot 
de lijst van geschikte kandidaten waaruit 
zij zijn aangeworven. De ambtenaren die 
geslaagd zijn voor een vergelijkend 
onderzoek voor rang AST3 of hoger, 
worden als assistent ingedeeld, alle 
andere ambtenaren worden als 
administratief assistent in de 
overgangfase ingedeeld. De 
concordantietabel in artikel 13, lid 1, van 
deze bijlage is van overeenkomstige 
toepassing, ongeacht de datum waarop de 
ambtenaar werd aangeworven.

Schrappen

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij amendement 13. Er dient eveneens te worden opgemerkt dat er geen 
sprake mag zijn van een verschillende behandeling of een verschil bij de herindeling van deze 
AST's op basis van het vergelijkend onderzoek waaraan ze hebben deelgenomen. 
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Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 55 – letter i
Statuut van de ambtenaren
Bijlage XIII – artikel 30 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In afwijking van lid 2, onder e), kunnen 
ambtenaren die op basis van een 
vergelijkend onderzoek voor een rang 
lager dan AST 3 zijn aangeworven, vóór 
31 december 2015 door het tot aanstelling 
bevoegde gezag in het belang van de 
dienst en op basis van het ambt dat zij op 
31 december 2012 bekleedden, als 
assistent worden ingedeeld. Elk tot 
aanstelling bevoegde gezag stelt 
bepalingen vast om aan dit artikel 
uitvoering te geven overeenkomstig artikel 
110 van het statuut. Het totale aantal 
administratieve assistenten in de 
overgangsfase dat van deze bepaling 
profiteert, mag echter niet hoger zijn dan 
5 % van het aantal administratieve 
assistenten in de overgangsfase op 1 
januari 2013.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit volgt uit de amendementen 13 en 14. Zie de motivering bij deze amendementen. 

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 55 – letter i
Statuut van de ambtenaren
Bijlage XIII – artikel 30 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De ambtenaren die op grond van artikel 
55, lid 2, onder e), van het statuut en 
artikel 4 van bijlage IV bis bij het statuut 

7. De ambtenaren die op grond van artikel 
55 bis, lid 2, onder e), van het statuut en 
artikel 4 van bijlage IV bis bij het statuut 
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halftijds mochten werken voor een periode 
die vóór 1 januari 2013 van start ging en na 
die datum voortloopt, mogen tot ten 
hoogste vijf jaar onder dezelfde 
voorwaarden deeltijds blijven werken.

halftijds mochten werken voor een periode 
die vóór 1 januari 2013 van start ging en na 
die datum voortloopt, mogen tot ten 
hoogste vijf jaar onder dezelfde 
voorwaarden deeltijds blijven werken.

Or. en

Motivering

Er dient te worden verwezen naar artikel 55 bis, lid 2, onder e). De foute verwijzing wordt 
met dit amendement rechtgezet.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 55 – letter i
Statuut van de ambtenaren
Bijlage XIII – artikel 30 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Voor ambtenaren wier 
pensioenleeftijd in overeenstemming met 
artikel 22 van deze bijlage minder dan 65 
jaar bedraagt, mag de in artikel 55 bis, lid 
2, onder e), van dit statuut bedoelde 
periode van drie jaar hun pensioenleeftijd 
overschrijden, zonder echter de leeftijd 
van 65 jaar te overschrijden.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt getracht ambtenaren wier pensioenleeftijd in overeenstemming 
met de overgangsbepalingen lager ligt dan 65 jaar en die tot na deze leeftijd willen blijven 
werken, de mogelijkheid te geven deeltijds te werken voor ze met pensioen gaan. 

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 33 bis (nieuw)
Regeling andere personeelsleden
Artikel 139 – lid 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

33 bis. Artikel 139, onder b), wordt 
vervangen door:
"b) aan het einde van de maand waarin 
de geaccrediteerde parlementaire 
medewerker de leeftijd van 65 jaar 
bereikt, of, bij wijze van uitzondering, op 
de datum die overeenkomstig artikel 52, 
onder b), tweede alinea, van het statuut is 
vastgesteld;"

Or. en

Motivering

Parlementaire medewerkers moeten bij wijze van uitzondering tot de leeftijd van 67 jaar 
kunnen werken.
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TOELICHTING

Alle instellingen en agentschappen in de verschillende standplaatsen in de EU en haar 
delegaties in derde landen stellen samen ongeveer 55 000 ambtenaren en andere 
personeelsleden tewerk. Dit aantal is zeer klein in vergelijking met de nationale en zelfs 
plaatselijke overheden in bepaalde lidstaten, en wanneer rekening wordt gehouden met het feit 
dat de Europese instellingen ongeveer 501 miljoen EU-burgers dienen, wordt dit aantal nog 
kleiner.

In 2004 werden het statuut en het Europees ambtenarenapparaat aanzienlijk hervormd, met als 
doel ze te moderniseren en kosteneffectiever te maken. Deze hervorming zal tegen eind 2020 
een besparing van in totaal 8 miljard euro hebben opgeleverd. De belangrijkste reden voor het 
huidige Commissievoorstel bestaat erin te zorgen voor een nieuwe methode voor de 
aanpassing van de bezoldigingen en de pensioenen, met inbegrip van de uitzonderingsclausule 
en de speciale heffing, en dit vormt eveneens de kern van het voorstel. Dit is nodig door het 
vervallen van de relevante bepalingen van het statuut eind 2012 en om een passend antwoord 
te bieden op de uitspraak van het Hof van Justitie in zaak C-40/101. 

Hoewel het voorstel tot aanpassing van het statuut beperkt kon blijven tot de door de 
voornoemde vervaldatum vereiste wijzigingen, heeft de Commissie ervoor geopteerd verder 
te gaan en een aantal bijkomende aanpassingen voor te stellen. Het betreft steeds 
besparingsmaatregelen die samen toegepast dienen te worden met de nieuwe methode en de 
speciale heffing.  

De rapporteur is van mening dat de huidige hervorming enkel betrekking dient te hebben op 
wat veranderd moet worden. De redenen hiervoor zijn het feit dat de voornaamste hervorming 
van het statuut, die aanzienlijke besparingen met zich heeft meegebracht, een aantal jaar 
geleden is doorgevoerd en nog steeds gevolgen heeft, en de noodzaak zich strikt te houden 
aan het tijdschema voor de goedkeuring van de voorgestelde wijzigingen. Er dient rekening te 
worden gehouden met het feit dat het uitermate belangrijk is dat het Europees Parlement en de 
Raad tegen eind 2012 een overeenkomst bereiken. Indien dit niet het geval is, zou het 
vervallen van de methode en de speciale heffing ertoe leiden dat er geen sprake is van 
besparingen en dat de EU-begroting zelfs bijkomende kosten zal moeten dragen. 

Er dient nog een laatste opmerking te worden gemaakt over de algemene context van het 
huidige voorstel. Het voorstel werd voorafgegaan door oproepen om besparingen door te 
voeren in de EU-administratie, en is tot stand gekomen ten tijde van een financiële crisis in 
Europa. Deze oproepen, die zeker en vast ernstig moeten worden genomen en de nodige 
aandacht verdienen, kunnen echter niet voorbijgaan aan de basisoverwegingen betreffende het 
doel en de rol van het Europese overheidsapparaat. Het is van wezenlijk belang een evenwicht 
te vinden tussen besparingen en de noodzaak ervoor te zorgen dat de instellingen hun taken en 
plichten kunnen uitvoeren in overeenstemming met hun verplichtingen en bevoegdheden 
krachtens de Verdragen. Om hun verdragsverplichtingen te kunnen nakomen, is het 
onontbeerlijk dat de instellingen voortdurend over de mogelijkheid beschikken personeel aan 
te werven en te behouden op basis van hun waarde, verdiensten en vaardigheden, met andere 

                                               
1 C-40/10 Commissie v Raad, nog niet gepubliceerd in Jurispr.
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woorden personeelsleden die onafhankelijk zijn, achter het Europese project en zijn waarden 
staan, hooggekwalificeerd, multinationaal en meertalig1zijn, en bereid zich permanent in het 
buitenland te vestigen om er te werken. 

1. Voornaamste elementen van het voorstel

De rapporteur is ingenomen met het feit dat de Commissie haar voorstel vóór de vervaldatum 
van de methode en de speciale heffing heeft ingediend.

De rapporteur stemt met name in met het voorstel de methode te baseren op nominale 
salarisontwikkelingen (in plaats van reële salarisontwikkelingen) in alle lidstaten, in plaats 
van enkel in een aantal lidstaten, en hoopt dat de Commissie in staat zal zijn een praktische 
oplossing te vinden voor het probleem tijdig relevante gegevens te bekomen van de 27 
lidstaten. De rapporteur benadrukt eveneens dat de uitzonderingsclausule naar de financiële 
crisis dient te verwijzen. Tot slot stemt de rapporteur in met de verhoging van de speciale 
heffing (voortaan "solidariteitsheffing") tot het voorgestelde niveau van 6%.

2. Besparingsmaatregelen

2.1 Vermindering van het aantal personeelsleden met 5%

De Commissie stelt voor het aantal personeelsleden van elke instelling en elk agentschap te 
verminderen met 5%, wat in overeenstemming is met haar toezegging te besparen die is 
opgenomen in het voorgestelde meerjarig financieel kader2. Rekening houdend met het feit 
dat, in overeenstemming met de goedgekeurde lijst van het aantal ambten3, de instellingen en 
agentschappen in 2011 in totaal 46 678 personeelsleden (ambtenaren en andere 
personeelsleden, met uitzondering van arbeidscontractanten) konden tewerkstellen, zou dit 
neerkomen op een vermindering met 2 334 personeelsleden in alle categorieën en een verdere 
vermindering van ongeveer 400 arbeidscontractanten. De vermindering moet tegen 2018 een 
feit zijn, door een bepaald aantal op een "natuurlijke" manier uit de instellingen vertrekkende 
personeelsleden niet te vervangen (bijvoorbeeld wanneer ze met pensioen gaan of wanneer 
hun contract afloopt).

Er dient te worden opgemerkt dat het voorstel een automatische vermindering met 5% van het 
aantal personeelsleden van elke instelling en elk agentschap inhoudt. Hoewel de Commissie 
dit met recht en reden onderzoekt als mogelijkheid om te besparen, is het verkeerd te beweren 
dat dit automatisch van toepassing moet zijn op alle instellingen. Het zal blijken dat dit niet 
realistisch is. Sommige instellingen zouden hoogstens het bestaande aantal personeelsleden 
moeten bevriezen, gelet op de nieuwe bevoegdheden die ze krachtens de verdragen hebben 
verkregen of die het gevolg zijn van toekomstige uitbreidingen, terwijl voor andere 
instellingen een verhoging van het aantal personeelsleden nodig zou kunnen zijn in de 
toekomst4. Bijgevolg zijn meer op maat gemaakte oplossingen nodig.
                                               
1 Vóór hun eerste promotie na aanwerving moeten personeelsleden aantonen in staat te zijn in drie officiële talen 
van de EU te werken.
2 Voorstel voor een verordening van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-
2020 (COM(2011)398).
3 PB L 68 van 15.3.2011, blz. 1.
4 Er dient te worden opgemerkt dat in de loop van de jaren 2000-2010 de veranderende taken van de instellingen 
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In het Commissievoorstel wordt voorgesteld het meerjarig financieel kader (MFK) en de lijst 
van het aantal ambten van de instellingen aan elkaar te koppelen door middel van een 
amendement op artikel 6 van het statuut. Dit amendement moet ervoor zorgen dat de 
instellingen en agentschappen hun toezegging om hun aantal personeelsleden met 5% in te 
krimpen, zullen naleven. In het statuut is echter reeds opgenomen dat "het aantal ambten per 
rang en functiegroep is vastgesteld in de lijst van het aantal ambten die voor elke instelling 
aan de desbetreffende afdeling van de begroting is gehecht". Uit deze bepaling blijkt duidelijk 
dat de lijst van het aantal ambten van de instellingen de budgettaire verplichtingen dient na te 
leven die voortvloeien uit de begrotingen van de instellingen, die gebaseerd zijn op de 
algemene begroting van de EU, en bijgevolg ook op het MFK. Er is geen reden om te zorgen 
voor een bijkomende link tussen het statuut en het financieel kader van de EU. Er dient 
eveneens te worden opgemerkt dat rubriek 5 van het MFK betrekking heeft op 
"administratieve uitgaven van de instellingen", en dat dit veel meer omvat dan hun uitgaven 
met betrekking tot personeel. 

Hoewel de rapporteur van mening is dat de instellingen de nodige besparingen moeten 
doorvoeren, moeten de instellingen zelf kunnen bepalen welke gedetailleerde methode ze 
toepassen en op welke middelen ze zullen besparen. Zij verkeren in de beste positie om aan te 
geven en te besluiten waar precies de besparingen kunnen plaatsvinden zonder hun goede 
werking in het gedrang te brengen. Een dergelijke toezegging lijkt correcter. 

De rapporteur stelt dan ook voor, rekening houdend met de voornoemde redenen, om dit 
voorstel niet te volgen.

2.2 Arbeidsvoorwaarden

De rapporteur wijst erop dat andere door de Commissie voorgestelde besparingsmaatregelen 
betrekking hebben op de arbeidsvoorwaarden, en onder meer het volgende omvatten:

a) amendementen betreffende de werktijd:
- een verhoging van de werktijd door een minimumaantal werkuren (40) in te voeren, 

zonder aanpassing van de bezoldiging,
- een beperking van het aantal jaarlijkse reisdagen tot drie;
b) wijzigingen van het pensioenstelsel:
- een verhoging van de pensioenleeftijd van 63 tot 65, met de mogelijkheid te blijven 

werken tot 67 jaar,
- verhoging van de leeftijd voor vervroegde pensionering van 55 tot 58,
- een vermindering van het aantal ambtenaren dat van vervroegde pensionering kan 

profiteren van 10% tot 5% in alle instellingen in een bepaald jaar;
c) wijzigingen betreffende toelagen en rechten:
- een vermindering van de jaarlijkse reiskostenvergoeding,

                                                                                                                                                  
in overeenstemming met de verdragen en als gevolg van de uitbreidingen hebben geleid tot de volgende groei 
van het aantal personeelsleden: 21,6% bij de Commissie, 34,3% bij de Raad, 52,5% bij het Europees Parlement, 
90,8% bij het Hof van Justitie, 61,1% bij de Rekenkamer, 35,2% bij het EESC en 140% bij het Comité van de 
regio's. 
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- een aanpassing van de regels betreffende de vergoeding van verhuiskosten,
- een aanpassing van de regels betreffende de vergoeding van dienstreiskosten.

Bepaalde van deze maatregelen moeten worden bekeken in de context van de recente 
aanpassingen van de arbeidsvoorwaarden in de lidstaten, met name de verhoging van de 
pensioenleeftijd, wat een weerspiegeling is van de huidige demografische trends in de hele 
EU. Andere maatregelen, hoewel ze eveneens hun rol van besparingsmaatregelen vervullen, 
kunnen niet echt worden beschouwd als een belangrijk onderdeel van de voorgestelde 
wijzigingen.

Eén van de voorstellen betreft het bieden van de mogelijkheid voor de instellingen om 
flexibele werktijdregelingen in te voeren, als instrument voor een modern personeelsbeheer. 
De rapporteur is van mening dat de aanpak van de Commissie de goede richting uitgaat, maar 
zal onderzoeken of het nodig is dergelijke regelingen te beperken voor bepaalde categorieën 
van personeelsleden.

2.3 De loopbaan van assistenten (AST-rang)

Met de hervorming van 2004 werd een nieuwe structuur gecreëerd voor de AST-loopbaan. 
Het blijkt echter1 dat verdere aanpassingen aan de salarisstructuur en het loopbaansysteem 
van AST's nodig zijn. 

De Commissie stelde oorspronkelijk voor om dit te verhelpen door arbeidscontractanten te 
maken van de personeelsleden die secretariaatswerk verrichten. Tijdens de eerste 
gedachtewisselingen met de Commissie en haar ondervoorzitter Šefčovič in de Commissie 
juridische zaken in juli 2011 werd duidelijk gemaakt dat het gevaar bestaat dat met dergelijk 
voorstel niet kan worden voldaan aan de noden van de instellingen met betrekking tot het 
waarborgen van personeelsleden met een bepaald profiel (bijvoorbeeld taalkundig), en dat het 
voorstel bijgevolg niet aanvaardbaar was. Dit werd eveneens duidelijk gemaakt tijdens de 
sociale dialoog die door de Commissie werd gevoerd in de aanloop naar de goedkeuring van 
het formeel voorstel.  

De Commissie besloot uiteindelijk om een nieuwe AST/SC-categorie voor te stellen om te 
zorgen voor een "lagere" loopbaan voor personen die belast zijn met eenvoudigere taken. Er 
wordt voorgesteld dat deze nieuwe categorie in dienst zal treden met een rang die twee rangen 
lager ligt dan AST 1. Er dient te worden benadrukt dat de rapporteur, hoewel hij zich niet 
verzet tegen de AST/SC-categorie, zo'n lage aanvangsrang niet kan aanvaarden. De 
aanvangsrangen in alle categorieën moeten de instellingen de garantie bieden dat ze geschikt 
personeel kunnen aanwerven. In dit specifieke geval is de garantie onontbeerlijk dat de 
instellingen secretariaatsmedewerkers (meestal vrouwen) kunnen aanwerven met een brede 
waaier aan nationaliteiten en een uitgebreide talenkennis om te kunnen voldoen aan de 
vereisten van een multinationale en meertalige dienst, die de absolute grondslag blijft van de 
multinationale EU-instellingen, die ten dienste staan van de burgers van de 27 EU-lidstaten. 

                                               
1 Zie eveneens het verslag van de Commissie van 30 maart 2011 inzake de gelijkwaardigheid van de oude en de 
nieuwe loopbaanstructuur. Artikel 6 van het Statuut (COM(2011)171).
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In deze context is het behoud van het geografische evenwicht in de instellingen een 
belangrijke factor die niet kan worden opgegeven en waarvoor bijzondere aandacht vereist is. 
De potentiële besparingen dienen in dit geval te worden afgewogen tegen de mogelijkheid van 
de instellingen om permanent een hoogwaardige dienst te leveren. Het is eveneens belangrijk 
dat het beginsel van gendergelijkheid naar behoren wordt gewaarborgd. Bijgevolg stelt de 
rapporteur voor de aanvangsrang voor de functiegroep AST/SC slechts één niveau onder AST 
1 te plaatsen. 

Met betrekking tot de AST-rang, wijst de rapporteur op twee elementen uit het voorstel. Om 
te beginnen is er de beperking van de AST-loopbaan tot AST 7 voor assistenten in de 
overgangsfase die zijn aangeworven na 1 mei 2004. De rapporteur wijst erop dat dit een
schending is van de aanstellingscriteria, aangezien deze groep assistenten uitzicht had op een 
loopbaan tot AST 11. Om dit probleem enigszins te beperken, kan de limiet worden 
vastgesteld op AST 9. Ten tweede raadt de rapporteur aan de voorgestelde herstructurering 
van de AST-loopbaan, waarbij de twee hoogste rangen worden voorbehouden voor 
personeelsleden met een aanzienlijk verantwoordelijkheidsniveau, grondig te bestuderen. 

3. Specifieke opmerkingen

De rapporteur heeft besloten in het ontwerpverslag een paar punten aan te pakken die 
specifiek zijn voor bepaalde instellingen en waarvoor reeds geruime tijd een oplossing nodig 
is. Dit omvat een amendement waarmee specifieke bepalingen worden ingevoerd die 
verwijzen naar het pensioen van parlementaire medewerkers. De rapporteur stelt eveneens een 
amendement voor om de situatie van personeelsleden met een handicap aan te pakken om zo 
de verbintenis van de instellingen om een beleid van gelijke kansen te voeren te kunnen 
nakomen.


