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PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza: (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza: (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza: (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej
w projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów
w oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego Regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych 
pracowników Unii Europejskiej
(COM(2011)0890 – C7-0507/2011 – 2011/0455(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2011)0890),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 336 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0507/2011),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Trybunału Sprawiedliwości z dnia …1

– uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego z dnia …2

– uwzględniając art. 55 Regulaminu PE,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinie Komisji Budżetowej, Komisji 
Kontroli Budżetowej oraz Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A7-0000/2012),

1. przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego projektu lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, 
Komisji i parlamentom krajowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Unia Europejska wraz z ponad 50 (1) Unia Europejska wraz z ponad 50 
                                               
1 …

2 …
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funkcjonującymi w jej ramach instytucjami
i agencjami powinna posiadać wysokiej 
jakości europejską administrację publiczną, 
tak aby mogła wykonywać swoje zadania 
na najwyższym możliwym poziomie 
zgodnie z Traktatami oraz sprostać 
wyzwaniom, zarówno wewnętrznym, jak
i zewnętrznym, przed którymi może stanąć
w przyszłości.

funkcjonującymi w jej ramach instytucjami
i agencjami powinna nadal posiadać 
wysokiej jakości europejską administrację 
publiczną, tak aby mogła osiągnąć swoje 
cele, realizować swoje strategie polityczne
i działania, a także wykonywać swoje 
zadania na najwyższym możliwym 
poziomie zgodnie z Traktatami, aby
sprostać wyzwaniom, zarówno 
wewnętrznym, jak i zewnętrznym, przed 
którymi może stanąć w przyszłości, a także 
aby służyć obywatelom Unii.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W związku z tym konieczne jest 
zapewnienie ram dla naboru pracowników
najwyższego formatu w zakresie 
wydajności i uczciwości, wybieranych 
spośród obywateli Państw Członkowskich 
pochodzących z możliwie szerokiego 
zasięgu geograficznego, oraz umożliwienie
takim pracownikom wykonywania 
obowiązków w sposób jak najbardziej 
skuteczny i efektywny.

(2) W związku z tym konieczne jest 
zapewnienie uregulowań ramowych, aby 
przyciągać, zatrudniać i zatrzymywać 
wysoko wykwalifikowanych, 
wielojęzycznych pracowników, 
wybieranych spośród obywateli Państw 
Członkowskich pochodzących z możliwie 
szerokiego zasięgu geograficznego,
niezależnych i reprezentujących najwyższe 
standardy zawodowe, oraz aby umożliwić
takim pracownikom wykonywanie
obowiązków w sposób jak najbardziej 
skuteczny i efektywny.

Or. en
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Przepisy dotyczące czasu pracy
w instytucjach powinny zostać 
dostosowane do przepisów 
obowiązujących w niektórych Państwach 
Członkowskich Unii Europejskiej, aby 
zrekompensować redukcję personelu
w instytucjach. Wprowadzenie minimalnej 
liczby godzin w ramach tygodniowego 
czasu pracy zagwarantuje, że pracownicy 
zatrudnieni przez instytucje będą w stanie 
sprostać obciążeniu pracą związanemu
z realizowaniem celów polityki Unii 
Europejskiej, harmonizując jednocześnie 
warunki pracy w instytucjach w interesie 
solidarności w ramach służby publicznej 
Unii Europejskiej.

(14) Przepisy dotyczące czasu pracy
w instytucjach powinny zostać 
dostosowane, aby zrekompensować 
redukcję personelu w instytucjach. 
Dostosowanie to powinno uwzględniać 
czas pracy obowiązujący w służbie 
publicznej państw członkowskich. 
Wprowadzenie minimalnej liczby godzin
w ramach tygodniowego czasu pracy 
zagwarantuje, że pracownicy zatrudnieni 
przez instytucje będą w stanie sprostać 
obciążeniu pracą związanemu
z realizowaniem celów polityki Unii 
Europejskiej, harmonizując jednocześnie 
warunki pracy w instytucjach w interesie 
solidarności w ramach służby publicznej 
Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Przygotowując i opracowując akty 
delegowane, Komisja powinna zapewnić 
jednoczesne, terminowe i odpowiednie 
przekazywanie stosownych dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie,

(26) Przygotowując i opracowując akty 
delegowane, Komisja powinna zapewnić 
jednoczesne, terminowe i odpowiednie 
przekazywanie wszystkich stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu
i Radzie.

Or. en
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1 – punkt 1 a (nowy)
Regulamin pracowniczy
Artykuł 1 d – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. art. 1d ust. 4 akapit pierwszy 
otrzymuje brzmienie:
„Do celów ust. 1 osoby niepełnosprawne 
to osoby z długotrwałym upośledzeniem 
fizycznym, umysłowym, intelektualnym 
lub sensorycznym, które w połączeniu
z różnorakimi barierami może 
przeszkadzać im w pełnym i efektywnym 
uczestnictwie w życiu społecznym na 
równi z innymi. Istnienie upośledzenia 
ustala się zgodnie z procedurą określoną
w art. 33.”

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest dostosowanie definicji osób niepełnosprawnych określonej w art. 1d 
regulaminu pracowniczego do definicji zastosowanej w art. 1 Konwencji ONZ o prawach 
osób niepełnosprawnych.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1 – punkt 2 a (nowy)
Regulamin pracowniczy
Artykuł 1 d – ustęp 4 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. po trzecim akapicie w art. 1d ust. 4 
dodaje się akapit w brzmieniu:
„Zasada równego traktowania nie stanowi 
przeszkody dla organów powołujących
w instytucjach w utrzymywaniu lub 
przyjmowaniu środków określających 
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szczególne korzyści w celu ułatwienia 
osobom niepełnosprawnym wykonywanie 
działalności zawodowej bądź w celu 
zapobiegania niekorzystnym sytuacjom
w karierze zawodowej lub w celu 
kompensowania takich sytuacji.”

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 3
Regulamin pracowniczy
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wykaz stanowisk, załączony do części 
budżetu dotyczącej każdej instytucji, 
wskazuje liczbę stanowisk każdej grupy 
zaszeregowania i grupy funkcyjnej.

1. Wykaz stanowisk, załączony do części 
budżetu dotyczącej każdej instytucji, 
wskazuje liczbę stanowisk każdej grupy 
zaszeregowania i grupy funkcyjnej.

Wykaz stanowisk każdej instytucji 
odzwierciedla obowiązki określone
w wieloletnich ramach finansowych
i porozumieniu instytucjonalnym
w sprawie ich realizacji.
2. Bez uszczerbku dla zasady awansowania 
opartej na przesłankach ustanowionych
w art. 45, wykaz stanowisk zapewnia, że 
dla każdej instytucji liczba stanowisk 
wakujących na każdym szczeblu systemu 
zatrudnienia z dnia 1 stycznia każdego 
roku odpowiada liczbie urzędników 
zatrudnionych na stanowiskach niższego 
szczebla z dnia 1 stycznia roku 
poprzedzającego, pomnożonej przez 
wskaźniki określone dla tego szczebla
w załączniku I sekcja B. Wskaźniki te mają 
zastosowanie począwszy od dnia 1 stycznia 
2013 r. przeciętnie w okresie pięcioletnim.

2. Bez uszczerbku dla zasady awansowania 
opartej na przesłankach ustanowionych
w art. 45, wykaz stanowisk zapewnia, że 
dla każdej instytucji liczba stanowisk 
wakujących na każdym szczeblu systemu 
zatrudnienia z dnia 1 stycznia każdego 
roku odpowiada liczbie urzędników 
zatrudnionych na stanowiskach niższego 
szczebla z dnia 1 stycznia roku 
poprzedzającego, pomnożonej przez 
wskaźniki określone dla tego szczebla
w załączniku I sekcja B. Wskaźniki te mają 
zastosowanie począwszy od dnia 1 stycznia 
2013 r. przeciętnie w okresie pięcioletnim.

3. Wskaźniki określone w załączniku I, 
sekcja B są weryfikowane pod koniec 
pięcioletniego okresu rozpoczynającego się
w dniu 1 stycznia 2013 r. na podstawie 

3. Wskaźniki określone w załączniku I, 
sekcja B są weryfikowane pod koniec 
pięcioletniego okresu rozpoczynającego się
w dniu 1 stycznia 2013 r. na podstawie 
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sprawozdania przedłożonego przez 
Komisję Parlamentowi Europejskiemu
i Radzie oraz wniosku Komisji. Parlament 
Europejski i Rada podejmują decyzję 
zgodnie z art. 336 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

sprawozdania przedłożonego przez 
Komisję Parlamentowi Europejskiemu
i Radzie oraz wniosku Komisji. Parlament 
Europejski i Rada podejmują decyzję 
zgodnie z art. 336 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

4. Po upływie tego samego pięcioletniego 
okresu Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie
z wdrażania przepisów dotyczących grupy 
funkcyjnej AST/SC i przepisów 
przejściowych określonych w art. 30
załącznika XIII, biorąc pod uwagę rozwój 
zapotrzebowania na personel wykonujący 
zadania sekretarskie i biurowe we 
wszystkich instytucjach oraz rozwój 
sytuacji w zakresie etatów stałych
i czasowych w grupie funkcyjnej AST
i liczby pracowników kontraktowych
w grupie funkcyjnej II.

4. Po upływie tego samego pięcioletniego 
okresu Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie
z wdrażania przepisów dotyczących grupy 
funkcyjnej AST/SC i przepisów 
przejściowych określonych w art. 30 
załącznika XIII, biorąc pod uwagę rozwój 
zapotrzebowania na personel wykonujący 
zadania sekretarskie i biurowe we 
wszystkich instytucjach oraz rozwój 
sytuacji w zakresie etatów stałych
i czasowych w grupach funkcyjnych AST
i AST/SC.

Or. en

Justification

Instytucjom należy pozostawić wybór, jeżeli chodzi o metody generowania oszczędności oraz 
zasoby, w odniesieniu do których można uzyskać oszczędności.  Wystarczy również, aby wykaz 
stanowisk był powiązany z budżetem instytucji, który jest oparty na budżecie ogólnym UE, 
który z kolei jest zgodny z WRF. 

Zmiana w ust. 4 ma charakter techniczny. Ponieważ tekst dotyczy wymogów dotyczących 
sprawozdawczości w odniesieniu do wdrożenia przepisów dotyczących grupy funkcyjnej 
AST/SC, odniesienie do rozwoju zapotrzebowania na personel oraz rozwoju sytuacji
w zakresie etatów powinno również obejmować tę grupę.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 10
Regulamin pracowniczy
Artykuł 31 – ustęp 2 – zdanie pierwsze 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla przepisów art. 29 ust. 2 Bez uszczerbku dla przepisów art. 29 ust. 
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nabór urzędników prowadzi się wyłącznie 
dla grup zaszeregowania SC 1, AST 1–
AST 4 lub AD 5–AD 8.

2, nabór urzędników prowadzi się 
wyłącznie dla grup zaszeregowania SC 1–
SC 3, AST 1–AST 4 lub AD 5–AD 8.

Or. en

Uzasadnienie

Instytucje powinny mieć możliwość decydowania o początkowej grupie zaszeregowania 
pracowników rekrutowanych w  grupie funkcyjnej AST/SC w zależności od np. ich 
doświadczenia, tak jak w przypadku grup funkcyjnych AST i AD.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 15 – litera a
Regulamin pracowniczy
Artykuł 45 – ustęp 1 – po drugim zdaniu 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

O ile stosuje się procedurę ustanowioną
w art. 4 i art. 29 ust. 1, urzędnicy mogą 
awansować tylko wtedy, gdy zajmują 
stanowisko, które odpowiada jednemu
z rodzajów stanowisk określonych
w załączniku I sekcja A dla wyższej grupy 
zaszeregowania.

Urzędnicy należący do grupy 
zaszeregowania AST 9 mogą awansować 
do grupy zaszeregowania AST 10 jedynie 
zgodnie z procedurą określoną w art. 4
i art. 29 ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest jaśniejsze sformułowanie tekstu Komisji, aby uniknąć jakichkolwiek 
trudności w interpretacji i wdrożeniu tego przepisu. 

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 21 – litera d
Regulamin pracowniczy
Artykuł 55 – ustęp 4 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Organ powołujący każdej instytucji 
może wprowadzić elastyczną organizację 
czasu pracy. Urzędnicy, do których 
odnoszą się przepisy art. 44 akapit drugi, 
zarządzają swoim czasem pracy bez 
odwoływania się do takiej organizacji.

4. Organ powołujący każdej instytucji 
może wprowadzić elastyczną organizację 
czasu pracy. Urzędnicy należący do grupy 
zaszeregowania 9 lub wyższej, którzy 
korzystają z takiej elastyczności, nie mają 
prawa do uzyskania dnia wolnego lub 
połowy dnia wolnego w zamian za 
wykonane godziny pracy.

Or. en

Uzasadnienie

Należy z zadowoleniem przyjąć elastyczną organizację czasu pracy, która jest narzędziem 
nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi.  Jednak w przypadku urzędników należących 
do grup zaszeregowania wiążących się z wyższym stopniem odpowiedzialności niż
w przypadku grup zaszeregowania na początku kariery powinno to oznaczać, że taka 
elastyczność wyrażana jest w godzinach i nie prowadzi od odzyskiwania części dnia 
roboczego lub całego dnia roboczego. Należy również podkreślić, że elastyczność czasu pracy 
nie powinna prowadzić do przyznawania dodatkowego urlopu ponad to, co przewidziano
w regulaminie pracowniczym.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 31 – litera b
Regulamin pracowniczy
Artykuł 66 

Tekst proponowany przez Komisję
Wysokość miesięcznych wynagrodzeń podstawowych określana jest dla każdej grupy 
zaszeregowania oraz stopnia w grupie funkcyjnej AST/SC zgodnie z następującą tabelą:

Stopień
Grupa 
zaszereg
owania

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
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SC 1 2.160,45 2.251,24 2.313,87 2.345,84 2.345,84

Poprawka
Wysokość miesięcznych wynagrodzeń podstawowych określana jest dla każdej grupy 
zaszeregowania oraz stopnia w grupie funkcyjnej AST/SC zgodnie z następującą tabelą:

Stopień
Grupa 
zaszereg
owania

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

Uzasadnienie

Początkowe grupy zaszeregowania we wszystkich grupach funkcyjnych powinny gwarantować 
zatrudnienie odpowiednich pracowników. W przypadku grupy AST/SC oznacza to 
pracowników, którzy reprezentują szeroki wachlarz narodowości i umiejętności językowych, 
aby spełnić wymagania wielonarodowej i wielojęzycznej służby oraz aby utrzymać 
równowagę geograficzną. Należy tutaj zrównoważyć potencjalne oszczędności oraz 
zobowiązanie instytucji do nieustannego świadczenia wysokiego poziomu usług. Ponadto 
większość zatrudnionych pracowników AST/SC to kobiety i to one poniosłyby główny ciężar 
oszczędności.  Mogłoby to być sprzeczne z zasadą równości kobiet i mężczyzn. W związku
z tym poprawka określa początkową grupę zaszeregowania dla kategorii AST/SC jeden 
szczebel poniżej AST 1, a nie dwa. 

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 43 – litera a)
Regulamin pracowniczy
Załącznik I – sekcja A – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sekretarz/pracownik biurowy SC 1 - SC 6 Sekretarz/pracownik biurowy SC 1 - SC 6
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Wykonywanie prac biurowych
i sekretarskich, zarządzanie biurem oraz 
inne równoważne zadania wymagające 
pewnej samodzielności1

Wykonywanie prac biurowych
i sekretarskich, zarządzanie biurem oraz 
inne równoważne zadania wymagające 
pewnej samodzielności; 

woźni w Parlamencie1

Or. en

Uzasadnienie
Celem tej poprawki jest zadbanie o to, aby woźni parlamentarni, wspomniani w przypisie, 
również należeli do grupy funkcyjnej AST/SC.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 55 – litera i)
Regulamin pracowniczy
Załącznik XIII – Artykuł 30 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) urzędników, których nie dotyczy lit. a), 
którzy przed dniem 1 maja 2004 r. 
zaszeregowani byli w dawnej kategorii B, 
lub przed dniem 1 maja 2004 r. 
zaszeregowani byli w dawnej kategorii C 
lub D i zostali przeniesieni do grupy 
funkcyjnej AST bez ograniczeń klasyfikuje 
się jako asystentów.

b) urzędników, których nie dotyczy lit. a), 
którzy przed dniem 1 maja 2004 r. 
zaszeregowani byli w dawnej kategorii B, 
lub przed dniem 1 maja 2004 r. 
zaszeregowani byli w dawnej kategorii C 
lub D i zostali przeniesieni do grupy 
funkcyjnej AST bez ograniczeń, jak 
również urzędników zatrudnionych po 1 
maja 2004 r., klasyfikuje się jako 
asystentów

Or. en

Uzasadnienie
Wniosek określa ograniczenie kariery AST dla asystentów w okresie przejściowym 
zatrudnionych po 1 maja 2004 r. na poziomie AST 7.  Aby jednak wziąć udział w konkursie 
AST, osoby te musiały wykazać się o wiele wyższym poziomem edukacji niż wymagano 
wcześniej w odniesieniu do poprzednich kategorii B, C i D, a także udowodnić znajomość 
trzeciego języka przed pierwszym awansem. Ponadto perspektywy kariery tych osób
w momencie zatrudnienia dawały im możliwość osiągnięcia grupy zaszeregowania AST 11 
(jak to było w przypadku pracowników należących do byłej kategorii B oraz urzędników 
należących do byłych kategorii C i D, którzy udanie przeszli procedurę akredytacji).  Ponadto 
nie powinno być różnic w traktowaniu lub reklasyfikacji w zależności od tego, w jakim 
konkursie dane osoby uczestniczyły. Dlatego celem poprawki jest określenie granicy ich 
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kariery na grupie zaszeregowania AST 9.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 55 – litera i
Regulation Staff Regulations
Załącznik XIII – Artykuł 30 – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) Urzędników, których nie dotyczy lit a) 
do lit. d) klasyfikuje się na podstawie 
stopnia zaszeregowania wynikającego
z konkursu, na podstawie którego 
utworzona została lista odpowiednich 
kandydatów, i na podstawie której zostali 
oni zatrudnieni. Urzędnicy, którzy 
pomyślnie przeszli konkurs na stopień 
zaszeregowania AST 3 lub wyższy 
klasyfikuje się jako asystentów; 
wszystkich innych urzędników klasyfikuje 
się jako asystentów administracyjnych
w okresie przejściowym. Tabela korelacji
ujęta w art. 13 ust. 1 niniejszego 
załącznika stosowana jest przez analogię, 
niezależnie od daty zatrudnienia 
urzędnika.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie poprawki 13.  Należy również zwrócić uwagę, że nie powinno być różnic
w traktowaniu lub reklasyfikacji pracowników AST w zależności od tego, w jakim konkursie 
uczestniczyli. 

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 55 – litera i
Regulamin pracowniczy
Załącznik XIII – Artykuł 30 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W drodze odstępstwa od przepisów ust. skreślony
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2 lit. e) urzędnicy zatrudniani na
podstawie konkursu na stopień 
zaszeregowania niższy od AST 3 mogą 
zostać sklasyfikowani przez organ 
powołujący przed dniem 31 grudnia 2015 
r. jako asystenci w interesie służby oraz na 
podstawie stanowiska, które zajmowali
w dniu 31 grudnia 2012 r. Każdy organ 
powołujący ustala przepisy nadające 
skuteczność przepisom tego artykułu 
zgodnie z art. 110 regulaminu 
pracowniczego. Całkowita liczba 
asystentów administracyjnych w okresie 
przejściowym korzystających z tego 
przepisu, nie może jednak przewyższać 5 
% asystentów administracyjnych
w okresie przejściowym na dzień 1 
stycznia 2013 r.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wynika z poprawek 13 i 14. Zobacz uzasadnienia tych poprawek. 

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 55 – litera i
Regulamin pracowniczy
Załącznik XIII – Artykuł 30 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Urzędnicy, którzy na podstawie art. 55a 
ust. 2 lit. e) regulaminu pracowniczego 
oraz art. 4 załącznika IVa do regulaminu 
pracowniczego otrzymali zezwolenie na 
pracę w niepełnym wymiarze czasu
w okresie rozpoczynającym się przed 
dniem 1 stycznia 2013 r. i wykraczającym 
poza ten dzień będą mogli nadal pracować
w niepełnym wymiarze czasu, na tych 
samych warunkach, w okresie całkowitym 
nieprzekraczającym 5 lat.

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej

Or. en
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Uzasadnienie

Nie dotyczy  polskiej wersji językowej.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 55 – litera i
Regulamin pracowniczy
Załącznik XIII – Artykuł 30 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. W przypadku urzędników, których 
wiek emerytalny zgodnie z art. 22 
niniejszego załącznika wynosi mniej niż 
65 lat, trzyletni okres, o którym mowa
w art. 55a ust. 2 lit. e) regulaminu 
pracowniczego może wykraczać poza ich 
wiek emerytalny, nie może jednak 
wykraczać poza 65 lat.

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest umożliwienie pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy przed 
przejściem na emeryturę tym urzędnikom, których wiek emerytalny na podstawie przepisów 
przejściowych jest niższy niż 65 lat, a którzy chcieliby pracować po przekroczeniu wieku 
emerytalnego. 

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 33 a (nowy)
Warunki zatrudnienia
Artykuł 139 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

33a. artykuł 139 litera b) otrzymuje 
brzmienie:
„b) z końcem miesiąca, w którym 
akredytowany asystent parlamentarny 
kończy 65 lat, lub – w drodze wyjątku –
w dniu ustalonym zgodnie z art. 52 lit. b) 
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akapit drugi regulaminu pracowniczego;”

Or. en

Uzasadnienie

Asystenci parlamentarni powinni mieć możliwość pracy, na zasadzie wyjątku, do osiągnięcia 
wieku 67 lat.

UZASADNIENIE

Wszystkie instytucje i agencje znajdujące się w różnych miejscach zatrudnienia w UE oraz 
ich przedstawicielstwa w państwach trzecich zatrudniają około 55 000 urzędników i innych 
pracowników. W porównaniu z krajowymi czy nawet lokalnymi urzędami w niektórych 
państwach członkowskich liczba ta jest bardzo niska, a staje się proporcjonalnie jeszcze 
niższa, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że instytucje europejskie obsługują około 501 mln 
obywateli UE. 

W 2004 r. regulamin pracowniczy i europejska służba cywilna przeszły dogłębną reformę 
mającą na celu jej unowocześnienie i racjonalizację przeznaczanych na nią środków. Do 
końca 2020 r. reforma ta przyniesie w sumie 8 mld EUR oszczędności. Głównym powodem
i istotą obecnego wniosku Komisji jest opracowanie nowej metody dostosowywania 
wysokości wynagrodzeń i emerytur, w tym stosowania klauzuli wyjątkowej, oraz składki 
tymczasowej. Jest to konieczne ze względu na to, że odpowiednie postanowienia regulaminu 
pracowniczego wygasają z końcem 2012 r., a także w celu wykonania wyroku Trybunału 
Sprawiedliwości w sprawie C-40/101. 

Chociaż zakres zmian zawartych w omawianym wniosku mógł odpowiadać wymaganiom 
wynikającym z wyżej wspomnianego terminu wygaśnięcia, to Komisja postanowiła pójść 
dalej i przedłożyła wiele nowych zmian. Wszystkie te zmiany mieszczą się w kategorii 
środków oszczędnościowych, które mają być stosowane razem z nową metodą i składką 
tymczasową.

Sprawozdawczyni jest zdania, że obecna reforma powinna dotyczyć tylko tego, co musi być 
zmienione. Wynika to z tego, że główna reforma regulaminu pracowniczego, która przyniosła 
znaczne oszczędności, miała miejsce kilka lat temu, a jej skutki są ciągle widoczne, oraz
z konieczności ścisłego przestrzegania kalendarza przyjmowania obecnie proponowanych 
zmian. Należy pamiętać, że przestrzeganie końca 2012 r. jako ostatecznego możliwego 
terminu osiągnięcia porozumienia przez Parlament Europejski i Radę ma zasadnicze 
znaczenie. W przeciwnym razie – ze względu na wygaśnięcie metody i składki tymczasowej 
– nie tylko nie osiągnie się oszczędności, ale będą konieczne dalsze wydatki z budżetu UE. 

Końcowa uwaga dotyczy ogólnego kontekstu obecnego wniosku. Poprzedzony wezwaniami 
do oszczędzania przez instytucje UE wniosek ten pojawia się w okresie kryzysu finansowego
w Europie. Wezwania te – choć muszą być traktowane poważnie i należy je właściwie 

                                               
1 C-40/10 Komisja przeciwko Radzie, dotychczas nieopublikowane w Zb.Orz.
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rozpatrzyć – nie mogą przyćmić podstawowych refleksji dotyczących celu i funkcji 
europejskiej służby cywilnej. Żywotne znaczenie ma znalezienie równowagi między 
oszczędnościami a potrzebą zagwarantowania, że instytucje będą mogły wykonywać swoje 
zadania i obowiązki zgodnie ze zobowiązaniami i uprawnieniami wynikającymi z traktatów. 
By wypełniać obowiązki wynikające z traktatów, instytucje bezwzględnie muszą mieć 
możliwość prowadzenia ciągłej rekrutacji i zatrzymywania pracowników na podstawie 
wartości, zasług i umiejętności, innymi słowy pracowników niezależnych, oddanych 
projektowi europejskiemu i jego wartościom, wysoko wykwalifikowanych, pochodzących
z wielu krajów, znających języki1 i gotowych do przeprowadzki i pracy za granicą na stałe.

1. Zasadnicze elementy wniosku

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja przedstawiła wniosek przed 
wygaśnięciem terminu obowiązywania metody i składki tymczasowej.

Przede wszystkim sprawozdawczyni zgadza się z propozycją, by metoda opierała się na 
zmianach wynagrodzenia nominalnego (a nie wynagrodzenia realnego) we wszystkich 
państwach członkowskich, a nie tylko w niektórych, i ma nadzieję, że Komisja będzie
w stanie znaleźć praktyczne rozwiązanie problemu uzyskania na czas odpowiednich danych 
ze wszystkich 27 państw członkowskich. Sprawozdawczyni podkreśla także, że klauzula 
wyjątkowa powinna odnosić się do kryzysu finansowego. Poza tym sprawozdawczyni zgadza 
się na wzrost składki tymczasowej – przemianowanej na składkę solidarnościową – do 
proponowanego poziomu 6%.

2. Środki oszczędnościowe

2.1 Zmniejszenie liczby pracowników o 5%

Komisja proponuje zmniejszenie liczby pracowników każdej instytucji i agencji o 5%, co 
odzwierciedla jej zobowiązanie do oszczędzania zawarte we wniosku w sprawie wieloletnich 
ram finansowych2. Biorąc pod uwagę fakt, że zgodnie z zatwierdzonym wykazem stanowisk3,
w 2011 r. instytucje i agencje mogły zatrudniać w sumie 46 678 osób (urzędników i innych 
pracowników, w tym pracowników kontraktowych), oznaczałoby to zmniejszenie liczby 
pracowników o 2 334 osoby we wszystkich kategoriach i dalsze zmniejszenie zatrudnienia
o około 400 osób pracujących jako personel kontraktowy. Zmniejszenie liczby pracowników 
ma się dokonywać do 2018 r. poprzez niezapełnianie pewnej liczby etatów zwalnianych
w wyniku „naturalnego” odchodzenia z instytucji (np. przejście na emeryturę lub wygaśnięcie 
umowy czasowej).

Należy zauważyć, że wniosek ten oznacza automatyczne zmniejszenie liczby pracowników
o 5% w każdej instytucji i agencji. Komisja ma rację badając tę możliwość czynienia 
oszczędności, ale myli się twierdząc, że zasada ta powinna mieć automatyczne zastosowanie 
do wszystkich instytucji. Okaże się to nierealistyczne. Niektóre instytucje mogą w najlepszym 
                                               
1 Od pracowników wymaga się wykazania umiejętności pracy w trzech językach urzędowych UE przed 
uzyskaniem pierwszego awansu.
2 Wniosek w sprawie rozporządzenia Rady określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 
COM(2011)398.
3 Dz..U. L 68 z 15.3.2011, s. 1.
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razie zamrozić liczbę pracowników na obecnym poziomie ze względu na nowe obowiązki 
przyznane Traktatem z Lizbony lub wynikające z kolejnych rozszerzeń, podczas gdy inne 
będą potrzebować zwiększenia w przyszłości liczby pracowników1. Z tego względu
w większym stopniu będą potrzebne rozwiązania dostosowane do konkretnych przypadków. 

Wniosek Komisji przewiduje powiązanie wykazu stanowisk instytucji z wieloletnimi ramami 
finansowymi poprzez wprowadzenie poprawki do art. 6 regulaminu pracowniczego. Ma to 
służyć zapewnieniu przestrzegania zobowiązania do zmniejszenia liczby pracowników 
instytucji i agencji o 5%. Jednak regulamin pracowniczy już teraz przewiduje, że „wykaz 
stanowisk, załączony do części budżetu dotyczącej każdej instytucji, wskazuje liczbę 
stanowisk każdej grupy zaszeregowania i grupy funkcyjnej”. Z powyższego przepisu wynika 
jasno, że instytucje muszą w swoich wykazach stanowisk przestrzegać zobowiązań 
budżetowych wynikających z budżetów instytucji, które wynikają z budżetu UE, a on z kolei 
– z wieloletnich ram finansowych. Nie ma powodu, by tworzyć dodatkowe powiązanie 
między regulaminem pracowniczym i ramami finansowymi UE. Należy ponadto zauważyć, 
że dział 5 wieloletnich ram finansowych obejmuje „Wydatki administracyjne instytucji”, czyli
o wiele więcej niż same wydatki związane z zatrudnieniem. 

Dlatego też – chociaż sprawozdawczyni uważa, że instytucje powinny wprowadzić niezbędne 
oszczędności – wybór szczegółowych sposobów ich osiągania oraz zasobów, na których 
można je osiągnąć, musi być pozostawiony samym instytucjom. One same najlepiej wiedzą, 
gdzie można wprowadzić cięcia, tak by nie utrudnić ich właściwego funkcjonowania. Takie 
zobowiązanie byłoby właściwsze. 

Z wyżej wspomnianych powodów sprawozdawczyni proponuje, by nie przyjmować tej 
propozycji.

2.2 Warunki pracy

Sprawozdawczyni zauważa, że inne oszczędności proponowane przez Komisję dotyczą 
warunków zatrudnienia i obejmują np.:

a)  zmiany dotyczące czasu pracy:
- wydłużenie czasu pracy poprzez wprowadzenie minimalnej liczby godzin pracy (40) 

bez rekompensaty w postaci wynagrodzenia,
- skrócenie czasu przeznaczonego na podróż do miejsca pochodzenia do trzech dni;
b) zmiany dotyczące systemu emerytalnego:
- podniesienie wieku emerytalnego z 63 do 65 lat, z możliwością kontynuowania pracy 

do 67 roku życia,
- podniesienie wieku wcześniejszego przejścia na emeryturę z 55 do 58 lat;
- zmniejszenie liczby urzędników korzystających z wcześniejszej emerytury z 10% do 

5% we wszystkich instytucjach w danym roku,

                                               
1 Należy zauważyć, że w latach 2000-2010 zmieniające się zadania instytucji nałożone przez traktaty o 
wynikające z rozszerzeń skutkowały następującym wzrostem liczby pracowników: 21,6% w Komisji, 34,3% w 
Radzie, 52,5% w Parlamencie Europejskim, 90,8% w Trybunale Sprawiedliwości, 61,1% w Trybunale 
Obrachunkowym, 35,2% w Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, 140% w Komitecie Regionów. 
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c) zmiany dotyczące dodatków i uprawnień:
- zmniejszenie rocznego dodatku na podróż do miejsca pochodzenia,
- zmiana zasad zwrotu kosztów przeprowadzki,
- zmiana zasad zwrotu kosztów podróży służbowych.

Niektóre z tych środków trzeba postrzegać w związku z ostatnimi zmianami warunków pracy 
wprowadzonymi w państwach członkowskich, przede wszystkim podnoszeniem wieku 
emerytalnego, co odzwierciedla obecne trendy demograficzne w UE. Inne zmiany, chociaż 
spełniają funkcję środków oszczędnościowych, nie mogą być faktycznie traktowane jako 
najważniejsze elementy proponowanej reformy.

W szczególności proponuje się, by instytucje miały możliwość wprowadzania elastycznego 
czasu pracy jako sposobu nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi. Sprawozdawczyni 
uważa, że taktyka przyjęta przez Komisję idzie w dobrym kierunku, ale zbada ewentualne 
możliwości ograniczenia takich uzgodnień wobec niektórych kategorii pracowników.

2.3 Przebieg zatrudnienia asystentów (grupa zaszeregowania AST)

Reforma z 2004 r. wprowadziła nową strukturę przebiegu zatrudnienia pracowników AST. 
Wydaje się jednak1, że struktura wynagrodzeń oraz system zatrudnienia AST wymagają 
dalszych dostosowań. 

Komisja początkowo zaproponowała jako remedium zatrudnianie sekretarzy na podstawie 
umów czasowych. Po d c z a s  wstępnej wymiany poglądów z Komisją i jej 
wiceprzewodniczącym M. Šefčovičem w Komisji Prawnej w lipcu 2011 r. stało się jasne, że 
taka propozycja niesie za sobą ryzyko niezaspokojenia potrzeb instytucji w zakresie 
zapewniania pracowników o określonym profilu (np. językowym) i z tego względu będzie nie 
do przyjęcia. Wyraźnie podkreślano to również w toku dialogu społecznego prowadzonego 
przez Komisję na etapie poprzedzającym przyjęcie formalnego wniosku.

Komisja ostatecznie zdecydowała się zaproponować nową kategorię AST/SC, tak by osobom 
odpowiadającym za proste zadania i wykonującym proste obowiązki oferować niższy 
szczebel zatrudnienia. Proponuje się, by ta mowa kategoria była zatrudniana w grupie 
zaszeregowania o dwa szczeble poniżej grupy zaszeregowania AST 1. Należy podkreślić, że –
nie sprzeciwiając się kategorii AST/SC – sprawozdawczyni nie może zaakceptować tak 
niskiego stopnia zaszeregowania przy zatrudnianiu. Konieczne jest, by stopień 
zaszeregowania przy zatrudnianiu zapewniał instytucjom rekrutację odpowiednich 
pracowników. W tym konkretnym przypadku niezbędne jest zagwarantowanie, że instytucje 
będą mogły zatrudniać sekretarzy (w większości przypadków kobiety) reprezentujących wiele 
narodowości i posiadających szerokie kompetencje językowe, by sprostać wymaganiom 
wielonarodowej i wielojęzycznej służby cywilnej, co pozostaje absolutną podstawą 
wielonarodowych instytucji UE służących obywatelom 27 państw członkowskich UE.
W związku z tym zachowanie równowagi geograficznej w instytucjach jest ważnym 

                                               
1 Patrz także sprawozdanie Komisji z 30.03.2011 r. dotyczące równoważności starej i nowej struktury kariery 
zawodowej. Artykuł 6 regulaminu pracowniczego (COM(2011)171).
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czynnikiem, którego nie można zaniedbać i do którego należy przywiązywać szczególną 
wagę. Ewentualnym oszczędnościom trzeba tutaj przeciwstawić zdolność instytucji do stałego 
zapewniania usług publicznych wysokiej jakości. Ważne jest także, by właściwie przestrzegać 
zasady równości płci. Dlatego też sprawozdawczyni proponuje, by ustalić początkową grupę 
zaszeregowania dla kategorii AST/SC o jeden szczebel niżej niż AST 1. 

Co do grupy zaszeregowania AST sprawozdawczyni podkreśla dwa elementy wniosku: 
Przede wszystkim dla asystentów w okresie przejściowym zatrudnionych po 1 maja 2004 r. 
ogranicza się karierę zawodową do AST 7. Sprawozdawczyni wskazuje, że stanowi to 
naruszenie warunków naboru, zgodnie z którymi ta grupa asystentów miała perspektywy 
kariery do AST 11. By złagodzić ten środek, można ustalić ograniczenie do AST 9. Po drugie, 
sprawozdawczyni proponuje, by uważnie przyjrzeć się proponowanej restrukturyzacji 
przebiegu zatrudnienia AST, a dwie najwyższe grupy zaszeregowania powinny być 
zastrzeżone dla pracowników ponoszących znaczącą odpowiedzialność. 

3. Uwagi szczegółowe

Sprawozdawczyni zdecydowała także o podjęciu w projekcie sprawozdania kilku zagadnień 
dotyczących tylko niektórych instytucji. Zagadnienia te już od pewnego czasu wymagały 
rozwiązania. Chodzi o poprawkę wprowadzającą szczególne postanowienia dotyczące 
przechodzenia na emeryturę asystentów parlamentarnych. By sprostać obowiązkom instytucji 
jako pracodawcy oferującego równe szanse, sprawozdawczymi proponuje także poprawkę 
dotyczącą sytuacji osób niepełnosprawnych.


