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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de concertação
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correção ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos 
visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o 
Estatuto dos Funcionários e o Regime aplicável aos outros agentes da União Europeia
(COM(2011)0890 – C7-0507/2011 – 2011/0455(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2011)0890),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 294.º e o artigo 336.° do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 
(C7-0507/2011),

– Tendo em conta o n.º 3 artigo 294.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Tribunal de Justiça de …1,

– Tendo em conta o parecer do Tribunal de Contas de …2,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Assuntos Jurídicos e os pareceres da 
Comissão dos Orçamentos, da Comissão do Controlo Orçamental, bem como da 
Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros (A7-0000/2012),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substitui-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1

                                               
1 ……..
2 …….
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Texto da Comissão Alteração

(1) A União Europeia, com as suas mais de 
50 instituições, deve dispor de uma 
administração pública europeia de elevada 
qualidade, que lhe permita desempenhar as 
suas funções ao mais alto nível, de acordo 
com os Tratados, e estar à altura dos 
desafios, tanto internos como externos, 
com que se deparará no futuro.

(1) A União Europeia, com as suas mais de 
50 instituições, deve continuar a dispor de 
uma administração pública europeia de 
elevada qualidade, que lhe permita 
alcançar os seus objetivos, executar as 
suas políticas e atividades e desempenhar 
as suas funções ao mais alto nível, de 
acordo com os Tratados, para estar à altura 
dos desafios, tanto internos como externos, 
com que se deparará no futuro, bem como 
para servir os cidadãos da União.

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Consequentemente, é necessário prever
um quadro para o recrutamento de pessoal
da mais alta qualidade, em termos de 
produtividade e integridade, representando 
a base geográfica mais ampla possível de 
entre os cidadãos dos Estados-Membros, e 
permitir a esse pessoal a execução das suas 
funções de forma tão eficaz e eficiente 
quanto possível.

(2) Consequentemente, é necessário 
garantir um quadro para atrair, recrutar e 
manter pessoal altamente qualificado e 
multilingue, representando a base 
geográfica mais ampla possível de entre os 
cidadãos dos Estados-Membros, 
independente e que satisfaça as mais 
elevadas exigências profissionais, e 
permitir a esse pessoal a execução das suas 
funções de forma tão eficaz e eficiente 
quanto possível.

Or. en
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Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Os horários de trabalho em vigor nas 
instituições devem ser alinhados com os 
horários em vigor em determinados 
Estados-Membros da União Europeia, por 
forma a compensar a redução de pessoal 
das instituições. A introdução de um 
número mínimo de horas de trabalho 
semanais permitirá garantir que o pessoal 
empregado pelas instituições tem 
capacidade para assumir o volume de 
trabalho decorrente dos objetivos políticos 
da União Europeia e, simultaneamente, 
harmonizar as condições de trabalho nas 
instituições, no interesse da solidariedade 
em toda a função pública da União 
Europeia.

(14) Os horários de trabalho em vigor nas 
instituições devem ser alinhados, por forma 
a compensar a redução de pessoal das 
instituições. Este alinhamento deve ter em 
conta os horários em vigor na função 
pública dos Estados-Membros. A 
introdução de um número mínimo de horas 
de trabalho semanais permitirá garantir que 
o pessoal empregado pelas instituições tem 
capacidade para assumir o volume de 
trabalho decorrente dos objetivos políticos 
da União Europeia e, simultaneamente, 
harmonizar as condições de trabalho nas 
instituições, no interesse da solidariedade 
em toda a função pública da União 
Europeia.

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) No contexto da preparação e da 
elaboração de atos delegados, a Comissão 
deve assegurar a transmissão simultânea, 
tempestiva e adequada dos documentos 
relevantes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

(26) No contexto da preparação e da 
elaboração de atos delegados, a Comissão 
deve assegurar a transmissão simultânea, 
tempestiva e adequada de todos os
documentos relevantes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. en
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Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1 – subponto 1-A) (novo)
Estatuto dos Funcionários
Artigo 1-D – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1-A. O n.º 4 do primeiro parágrafo do 
artigo 1.º-D passa a ter a seguinte 
redação:
“Para efeitos do disposto no n.º 1, as 
pessoas com deficiência são aquelas que 
têm incapacidades prolongadas de 
natureza física, mental, intelectual ou 
sensorial, as quais, em interação com 
várias barreiras, podem impedir a sua 
plena e efetiva participação na sociedade 
em condições de igualdade com as demais 
pessoas. Essa deficiência será 
determinada nos termos do procedimento 
referido no artigo 33.º".

Or. en

Justificação

A presente alteração tem por objetivo alinhar a definição de pessoas com deficiência 
enunciada no artigo 1.º-D do Estatuto dos Funcionários com a definição consagrada no 
artigo 1.º da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1 – subponto 2-A) (novo)
Estatuto dos Funcionários
Artigo 1-D – n.º 4 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Após o terceiro parágrafo do n.º 4 do 
artigo 1.º-D é aditado o seguinte 
parágrafo:
 "O princípio da igualdade de tratamento 
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não obsta a que as entidades competentes 
para proceder a nomeações nas 
instituições mantenham ou adotem 
medidas que prevejam regalias especiais 
destinadas a facilitar o exercício de uma 
atividade profissional por pessoas com 
deficiências ou a prevenir ou compensar 
desvantagens na sua carreira 
profissional."

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Estatuto dos Funcionários
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

1. Um quadro de efetivos, anexo à secção 
do orçamento referente a cada instituição, 
fixará o número de lugares para cada grau 
e para cada grupo de funções.

1. Um quadro de efetivos, anexo à secção 
do orçamento referente a cada instituição, 
fixará o número de lugares para cada grau 
e para cada grupo de funções.

O quadro de efetivos de cada instituição 
reflete as obrigações estabelecidas no 
quadro financeiro plurianual e no acordo 
interinstitucional relativo à sua execução.
2. Sem prejuízo do princípio da promoção 
com base no mérito, tal como previsto no 
artigo 45.º, aquele quadro deve garantir 
que, para cada instituição, o número de 
lugares vagos em cada grau do quadro de 
efetivos em 1 de janeiro corresponde ao 
número de funcionários no grau inferior 
em atividade em 1 de janeiro do ano 
anterior, multiplicado pelas taxas previstas 
na secção B do anexo I para esse grau. 
Estas taxas aplicam-se numa base média de 
cinco anos a partir 1 de janeiro de 2013.

2. Sem prejuízo do princípio da promoção 
com base no mérito, tal como previsto no 
artigo 45.º, aquele quadro deve garantir 
que, para cada instituição, o número de 
lugares vagos em cada grau do quadro de 
efetivos em 1 de janeiro corresponde ao 
número de funcionários no grau inferior 
em atividade em 1 de janeiro do ano 
anterior, multiplicado pelas taxas previstas 
na secção B do anexo I para esse grau. 
Estas taxas aplicam-se numa base média de 
cinco anos a partir 1 de janeiro de 2013.

3. As taxas fixadas na secção B do anexo I 
são revistas no termo de um período de 
cinco anos, a contar de 1 de janeiro de 
2013, com base num relatório, apresentado 

3. As taxas fixadas na secção B do anexo I 
são revistas no termo de um período de 
cinco anos, a contar de 1 de janeiro de 
2013, com base num relatório, apresentado 
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pela Comissão ao Conselho, e numa 
proposta da Comissão. O Parlamento 
Europeu e o Conselho tomam a sua decisão 
nos termos do artigo 336.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia.

pela Comissão ao Conselho, e numa 
proposta da Comissão. O Parlamento 
Europeu e o Conselho tomam a sua decisão 
nos termos do artigo 336.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia.

4. No fim do referido período de cinco 
anos, a Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório sobre 
a aplicação das disposições relativas ao 
grupo de funções AST/SC e das 
disposições transitórias previstas no artigo 
30.º do anexo XIII, tendo em conta a 
evolução das necessidades de pessoal em 
funções de secretariado e escriturário em 
todas as instituições, bem como a evolução 
dos postos permanentes e temporários no
grupo de funções AST e do número de 
agentes contratuais no grupo de funções 
II.

4. No fim do referido período de cinco 
anos, a Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório sobre 
a aplicação das disposições relativas ao 
grupo de funções AST/SC e das 
disposições transitórias previstas no artigo 
30.º do anexo XIII, tendo em conta a 
evolução das necessidades de pessoal em 
funções de secretariado e escriturário em 
todas as instituições, bem como a evolução 
dos postos permanentes e temporários nos 
grupos de funções AST e AST/SC.

Or. en

Justificação

Deverá incumbir às instituições a escolha das modalidades utilizadas para efetuar economias 
e dos recursos em relação aos quais podem ser realizadas essas economias. Afigura-se 
suficiente que o plano de efetivos esteja ligado ao orçamento das instituições, o qual se 
alicerça no orçamento da UE, que, por seu turno, está dependente do quadro financeiro 
plurianual (QFP).

A modificação do n.º 4 constitui uma adaptação de ordem técnica. Uma vez que se reporta a 
obrigações de informação em matéria de aplicação das disposições relativas ao grupo de 
funções AST/SC, a referência à evolução das necessidades e dos lugares deve igualmente ser 
alargada a esse grupo.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 10
Estatuto dos Funcionários
Artigo 31 – n.º 2 – primeiro período 

Texto da Comissão Alteração

«Sem prejuízo do artigo 29.º, n.º 2, os «Sem prejuízo do artigo 29.º, n.º 2, os 
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funcionários apenas podem ser recrutados 
nos graus SC 1, AST 1 a AST 4 ou AD 5 a 
AD 8.»;

funcionários apenas podem ser recrutados 
nos graus SC 1 a SC 3, AST 1 a AST 4 ou 
AD 5 a AD 8.»;

Or. en

Justificação

As instituições devem dispor da possibilidade de decidir do grau de base do pessoal 
recrutado no grupo de funções AST/SC, em função, por exemplo, da sua experiência, tal 
como sucede nos grupos de funções AST e AD.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 15 – alínea a)
Estatuto dos Funcionários
Artigo 45 – n.º 1 – após o segundo período 

Texto da Comissão Alteração

«Salvo aplicação do procedimento 
previsto nos artigos 4.º e 29.º, n.º 1, os 
funcionários apenas podem ser 
promovidos se ocuparem um posto 
correspondente a um dos lugares-tipo 
enunciados na secção A do anexo I, para 
o grau imediatamente superior.»; 

«Os funcionários de grau AST 9 apenas 
podem ser promovidos a AST 10 de 
acordo com o procedimento previsto nos 
artigos 4.º e 29.º, n.º 1.»; 

Or. en

Justificação

A presente alteração pretende clarificar a proposta da Comissão, de modo a evitar quaisquer 
dificuldades na interpretação e aplicação do texto. 

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 21 – alínea d)
Estatuto dos Funcionários
Artigo 55 – n.º 4 
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Texto da Comissão Alteração

“4. A entidade competente para proceder a 
nomeações de cada instituição pode 
introduzir disposições relativas ao horário 
de trabalho flexível. Os funcionários
sujeitos ao disposto no segundo parágrafo 
do artigo 44.º devem gerir o seu horário 
de trabalho sem recorrer às referidas 
disposições.”;

“4. A entidade competente para proceder a 
nomeações de cada instituição pode 
introduzir disposições relativas ao horário 
de trabalho flexível. Os funcionários de 
grau 9 ou grau superior que beneficiem 
deste regime não poderão ter direito ao 
usufruto de dias inteiros ou de meios-dias 
a título de compensação.";

Or. en

Justificação

Cumpre saudar a adoção de disposições relativas ao horário de trabalho flexível por 
constituírem um instrumento de gestão moderna dos recursos humanos. A despeito desta 
observação, para os funcionários cujo grau exige um grau de maior responsabilidade do que 
os graus no início de carreira, tal deve implicar que essa flexibilidade é calculada em horas e 
não dá direito à recuperação de dias ou partes de dias úteis. Cumpre também sublinhar que a 
flexibilidade dos horários de trabalho não deve ser conducente à atribuição de dias de férias 
suplementares para além do previsto no Estatuto.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 31 – alínea b)
Estatuto dos Funcionários
Artigo 66 

Texto da Comissão
«Os vencimentos de base mensais são fixados para cada grau e cada escalão do grupo de 
funções AST/SC de acordo com o quadro seguinte:

Escalão
Grau 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



PR\891026PT.doc 13/23 PE480.807v01-00

PT

Alteração
«Os vencimentos de base mensais são fixados para cada grau e cada escalão do grupo de 
funções AST/SC de acordo com o quadro seguinte:

Escalão
Grau 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

Justificação

Os graus de base em todos os grupos devem garantir o recrutamento do pessoal apropriado. 
No caso do grupo AST/SC trata-se de secretários que representam um vasto leque de 
nacionalidades e de competências linguísticas, a fim de satisfazer os requisitos de um serviço 
multinacional e multilingue e de manter o equilíbrio geográfico. As eventuais poupanças têm 
de ser contrabalançadas com a obrigação que incumbe às instituições de prestarem um nível 
de serviço elevado numa base contínua. Ademais, grande parte dos secretários recrutados
são do sexo feminino, pelo que seria sobre as mulheres que recairia o ónus das poupanças. 
Uma tal situação poderia entravar o princípio da igualdade de género. Em consequência, a 
alteração fixa o grau de base da categoria AST/SC a um nível abaixo de AST 1 em vez de dois 
níveis. 

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 43 – alínea a)
Estatuto dos Funcionários
Anexo I – Secção A – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

Secretário/escriturário SC 1 – SC 6 Secretário/escriturário SC 1 – SC 6
Desempenho de funções de escriturário e 
secretariado, gestão administrativa e outras 
funções equivalentes que impliquem um 

Desempenho de funções de escriturário e 
secretariado, gestão administrativa e outras 
funções equivalentes que impliquem um 
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certo nível de autonomia1 certo nível de autonomia; 
1 Contínuos parlamentares

Or. en

Justificação

A alteração procura assegurar que os contínuos parlamentares, mencionados na nota de 
rodapé, integrem também o grupo de funções AST/SC.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 55 – alínea i)
Estatuto dos Funcionários
Anexo XIII – artigo 30 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Os funcionários não abrangidos pela 
alínea a) que, antes de 1 de maio de 2004, 
se encontravam na antiga categoria B ou 
que, antes de 1 de maio de 2004, se 
encontravam na antiga categoria C ou D e 
transitaram para o grupo de funções AST 
sem restrições, são classificados como 
Assistente.

b) Os funcionários não abrangidos pela 
alínea a) que, antes de 1 de maio de 2004, 
se encontravam na antiga categoria B ou 
que, antes de 1 de maio de 2004, se 
encontravam na antiga categoria C ou D e 
transitaram para o grupo de funções AST 
sem restrições, bem como funcionários 
recrutados após 1 de maio de 2004, são 
classificados como Assistente.

Or. en

Justificação

A proposta fixa, no grau AST 7, o limite da carreira AST dos assistentes em transição 
recrutados após 1 de maio de 2004. Todavia, para poderem participar nos concursos AST 
tiveram de dar provas de um nível muito mais elevado de educação do que o requerido 
anteriormente nas antigas categorias B, C e D e provar que têm conhecimentos de uma 
terceira língua antes da primeira promoção. Além disso, as suas perspetivas de carreira no 
momento do recrutamento davam-lhes a possibilidade de alcançar o grau AST 11 (como 
sucedia com a antiga categoria B e com os funcionários das antigas categorias C e D que 
passassem com êxito o procedimento de certificação). Finalmente, não deve haver diferenças 
de tratamento ou de reclassificação com base no concurso em que participaram. Assim 
sendo, a alteração pretende fixar o limite das suas perspetivas de carreira no grau AST 9.
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Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 55 – alínea i)
Estatuto dos Funcionários
Anexo XIII – artigo 30 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Os funcionários não abrangidos pelas 
alíneas a) a d) são classificados com base 
no grau do concurso do qual resultou a 
lista de candidatos aprovados através da 
qual foram recrutados. Os funcionários 
aprovados num concurso de grau AST3 
ou superior são classificados como 
Assistentes, enquanto os restantes são 
classificados como Assistentes 
Administrativos em transição. O quadro 
de correspondência constante do artigo 
13.º, n.º 1, do presente anexo é aplicado 
por analogia, independentemente da data 
em que o funcionário tenha sido 
recrutado.

Suprimido

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração 13.  Importa igualmente assinalar que não deve haver 
diferenças de tratamento ou diferenças de reclassificação no caso dos AST com base nos 
concursos em que participaram. 

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 55 – alínea i)
Estatuto dos Funcionários
Anexo XIII – artigo 30 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Por derrogação do n.º 2, alínea e), os 
funcionários recrutados com base num 
concurso para um grau inferior a AST 3 
podem, antes de 31 de dezembro de 2015, 
ser classificados pela entidade competente 

Suprimido
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para proceder a nomeações como 
Assistentes, no interesse do serviço e com 
base no posto ocupado em 31 de dezembro 
de 2012. Cada entidade competente para 
proceder a nomeações determina as 
disposições de execução do presente 
artigo nos termos do artigo 110.º do 
Estatuto. Contudo, o número total de 
assistentes administrativos em transição 
que beneficia desta disposição não pode 
ultrapassar 5 % do número de assistentes 
administrativos em transição em 1 de 
janeiro de 2013.

Or. en

Justificação

Tal decorre igualmente das alterações 13 e 14; ver justificação destas alterações. 

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 55 – alínea i)
Estatuto dos Funcionários
Anexo XIII – artigo 30 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os funcionários que tenham sido 
autorizados, nos termos do artigo 55.º, n.º 
2, alínea e) do Estatuto e do artigo 4.º do 
anexo IV-A do Estatuto, a exercer a sua 
atividade a tempo parcial por um período 
com início antes de 1 de janeiro de 2013 e 
com termo após essa data podem continuar 
a fazê-lo nas mesmas condições durante 
um período total máximo de cinco anos.

7. Os funcionários que tenham sido 
autorizados, nos termos do artigo 55.º-A, 
n.º 2, alínea e) do Estatuto e do artigo 4.º 
do anexo IV-A do Estatuto, a exercer a sua 
atividade a tempo parcial por um período 
com início antes de 1 de janeiro de 2013 e 
com termo após essa data podem continuar 
a fazê-lo nas mesmas condições durante 
um período total máximo de cinco anos.

Or. en

Justificação

O artigo 55.º-A, n.º 2, alínea e) constitui a referência correta. A presente alteração procurar 
corrigir esse erro.
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Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 55 – alínea i)
Estatuto dos Funcionários
Anexo XIII – artigo 30 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. Para os funcionários cuja idade de 
aposentação seja, nos termos do artigo 
22.º do presente anexo, inferior a 65 anos, 
o período de três anos referido no artigo 
55.º-A, n.º 2, alínea e), do Estatuto dos 
Funcionários pode ultrapassar a sua 
idade de aposentação, sem todavia 
exceder a idade de 65 anos.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa permitir que funcionários cuja idade de aposentação nos termos 
das disposições transitórias seja inferior a 65 anos e desejem continuar a trabalhar além 
dessa idade estejam habilitados a trabalhar em regime parcial antes de se reformarem. 

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 33-A (novo)
Condições de emprego
Artigo 139 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

33-A. No artigo 139°, a alínea b) passa a 
ter a seguinte redação:
"b) No final do mês em que o assistente 
parlamentar acreditado atingir 65 anos de 
idade ou, a título excecional, na data 
fixada em conformidade com o segundo 
parágrafo do artigo 52.º, alínea b), do 
Estatuto;"

Or. en
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Justificação

Os assistentes parlamentares devem ter a possibilidade de trabalhar, a título excecional, até 
à idade de 67 anos.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

As instituições e agências localizadas nos diferentes locais de afetação da UE e respetivas 
delegações em países terceiros empregam, no seu conjunto, cerca de 55 000 funcionários e 
outros agentes. Em relação às administrações nacionais, e mesmo locais em alguns 
Estados-Membros, esta ordem de grandeza afigura-se bastante modesta. Com efeito, em 
termos relativos estes números são ainda mais diminutos se tivermos em consideração o facto 
de as instituições europeias estarem ao serviço de aproximadamente 501 milhões de cidadãos 
da UE. 

Em 2004, o Estatuto dos Funcionários e a função pública europeia foram objeto de uma 
reforma aprofundada com o objetivo de proceder à sua modernização e de melhorar a relação 
de eficácia de custos. A reforma em causa permitirá poupanças num montante total de 8 mil 
milhões de euros até ao final de 2020. A proposta da Comissão ora em apreço tem por 
principal objetivo introduzir um novo método de adaptação dos salários e das pensões, 
incluindo a aplicação da cláusula de exceção e da contribuição especial. Trata-se de uma 
intervenção imposta pela expiração, no final de 2012, das disposições aplicáveis do Estatuto 
dos Funcionários, bem como pela necessidade de responder de forma adequada ao acórdão do 
Tribunal de Justiça proferido no processo C-40/101. 

Embora as alterações requeridas pela data de expiração atrás mencionada pudessem cingir-se 
ao âmbito das atuais propostas de alteração do Estatuto, a Comissão decidiu ir mais além e 
apresentou uma séria de outras modificações que se inserem na categoria de medidas de 
poupança, a aplicar em conjunto com o novo método e a contribuição especial.  

A relatora entende que, no quadro da atual reforma, se afigura oportuno intervir 
exclusivamente nos pontos que carecem de alteração. Com efeito, a grande reforma do 
Estatuto, que propiciou a realização de economias substanciais, teve lugar há alguns anos e 
ainda está a produzir os seus efeitos. Além disso, é necessário respeitar estritamente o 
calendário previsto para a adoção das alterações ora propostas. Cumpre não perder de vista 
que se afigura indispensável que o Parlamento Europeu e o Conselho logrem um acordo, o 
mais tardar, no final de 2012.Se assim não suceder, com a expiração do método e da 
contribuição especial, não serão realizadas poupanças ulteriores e o orçamento da UE terá de 
suportar despesas adicionais. 

Importa tecer algumas observações finais em relação ao contexto geral da atual proposta.
Precedida de apelos à realização de poupanças por parte da administração da UE, a proposta é 
apresentada num contexto de crise financeira na Europa. Embora esses apelos devam ser 
encarados com seriedade e mereçam a atenção devida, não devem sobrepor-se a 
considerações básicas sobre a missão e o papel da função pública europeia. Afigura-se 
primordial assegurar um equilíbrio entre a realização de poupanças e a necessidade de garantir 
que as instituições executem as missões que lhes foram confiadas nos termos das obrigações e 
competências previstas nos Tratados. A fim de respeitar as obrigações que lhes incumbem nos 
                                               
1 C-40/10 Comissão v Conselho, ainda não incluído na CJ.
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termos dos Tratados, é indispensável que as instituições possam dispor de possibilidades 
constantes de recrutar e de manter pessoal com base no seu valor, mérito e competências, ou 
seja pessoal independente, motivados pelo projeto europeu e seus valores, altamente 
qualificado, plurinacional, multilingue1 e disposto a viver e trabalhar fora do seu país de 
forma permanente. 

1. Principais elementos da proposta

A relatora regozija-se com o facto de a Comissão apresentar a sua proposta antes da data de 
expiração do método e da contribuição especial.

Em particular, a relatora concorda com a proposta de alicerçar o método em alterações 
salariais nominais (e não em alterações salariais reais) em todos os Estados-Membros e não 
apenas em alguns deles e acalenta a esperança de que a Comissão seja capaz de encontrar uma 
solução prática para o problema de obtenção tempestiva de dados pertinentes dos 27 
Estados-Membros. A relatora realça também que a cláusula de exceção deve remeter para a 
crise financeira. Por fim, a relatora concorda com o aumento da contribuição especial, 
rebatizada de "taxa de solidariedade", para o nível proposto de 6%.

2. Medidas de poupança

2.1 Redução do pessoal em 5%

A Comissão propõe reduzir o pessoal de cada instituição e agência em 5%, o que reflete o seu 
empenho em realizar poupanças da proposta relativa ao quadro financeiro plurianual2. Tendo 
em conta que, nos termos do quadro de efetivos autorizado3, em 2011 as instituições e 
agências podiam empregar, no total, 46 678 pessoas (funcionários e outros agentes, excluindo 
agentes contratuais), tal representaria uma redução de 2 334 membros do pessoal em todas as 
categorias e uma ulterior redução de cerca de 400 agentes contratuais. A redução deve ser 
levada a cabo até 2018 e consiste em não substituir um determinado número de partidas 
"naturais" (devido, por exemplo, a reforma ou ao termo de contratos).

Cumpre assinalar que a proposta implica uma redução automática de 5% do pessoal em cada 
instituição e agência. Embora a Comissão tenha razão em ponderar uma tal redução como 
uma possibilidade de realizar poupanças, é errado exigir que a mesma se aplique 
automaticamente a todas as instituições. Com efeito, uma tal solução não se afigura realista. 
Algumas instituições teriam, quando muito, de congelar o nível de pessoal existente em 
virtude das novas competências que lhes foram cometidas pelos Tratados ou na perspetiva de 
futuros alargamentos, ao passo que, noutras instituições, poderá mesmo vir a ser necessário 
reforçar o número de efetivos4. Por conseguinte, surge de manifesto que serão necessárias 
                                               
1 Antes da sua primeira promoção após o recrutamento, os funcionários terão de demonstrar a sua capacidade de 
trabalhar numa terceira língua oficial da UE.
2 Proposta de regulamento do Conselho que estabelece o quadro financeiro plurianual para o período 2014-2020 
COM (2011) 398.
3 JO L 68 de 15.3.2011, p. 1.
4 Cumpre assinalar que, nos anos 2000-2010, a alteração das missões das instituições imposta pelos Tratados e 
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soluções específicas para cada caso.

A proposta da Comissão prevê a existência de uma concatenação entre o quadro financeiro 
plurianual (QFP) e o plano de efetivos das instituições mercê da introdução de uma alteração 
ao artigo 6.º do Estatuto dos Funcionários. O objetivo de tal medida consiste em salvaguardar 
a obrigação de respeitar o compromisso das instituições e das agências de reduzir o número de 
efetivos em 5%. Todavia, o Estatuto já prevê que "Um quadro de efetivos, anexo à secção do 
orçamento referente a cada instituição, fixará o número de lugares para cada grau e para 
cada grupo de funções". De quanto precede, é forçoso constatar que as instituições terão de 
respeitar, nos seus quadros de efetivos, os compromissos orçamentais resultantes dos 
orçamentos das instituições que se alicerçam no orçamento geral da UE, o qual, por seu turno, 
depende do QFP. Não se vislumbra qualquer razão para criar um elo suplementar entre o 
Estatuto e o quadro financeiro da UE. Importa ainda assinalar que a rubrica 5 do QFP cobre 
"Despesas administrativas das instituições" que vão bastante além das despesas relacionadas 
com o pessoal. 

Pelas razões aduzidas, a relatora entende que as instituições deveriam realizar as poupanças 
necessárias, devendo o método e a escolha dos recursos precisos em que devem ser realizadas 
economias ser deixados ao critério das próprias instituições. Com efeito, são as instituições 
que estão mais habilitadas a indicar com exatidão e a decidir dos setores em que poderão ser 
efetuados cortes sem comprometer o seu devido funcionamento. Assim sendo, seria preferível 
um compromisso nesse sentido. 

De quanto precede, a relatora propõe não dar o aval à presente proposta.

2.2 Condições de emprego

A relatora salienta que outras medidas de poupança propostas pela Comissão se reportam às 
condições de emprego e incluem, nomeadamente:

a) alterações relativas ao tempo de trabalho:
- aumento do horário de trabalho através da instauração de um número mínimo de horas 

de trabalho (40) sem compensação em termos de remuneração,
- redução da licença por ano para as deslocações ao seu local de origem a 3 dias;
b) alterações ao sistema de pensões:
- aumento da idade normal de aposentação de 63 para 65 anos com a possibilidade de 

poder continuar a trabalhar até aos 67 anos,
- aumento da idade de aposentação antecipada de 55 para 58 anos,
- redução do número de funcionários que beneficiam de aposentação antecipada de 10% 

para 5% em todas as instituições num dado ano;
c) alterações relativas a subsídios e direitos:
- redução do reembolso anual de despesas de viagem ,
- adaptação das regras relativas ao reembolso das despesas de mudança de residência,

                                                                                                                                                  
pelos alargamentos foram conducentes ao seguinte aumento do pessoal: 21,6% Comissão, 34,3% Conselho, 
52,5% Parlamento Europeu, 90,8% Tribunal de Justiça, 61,1% Tribunal de Contas, 35,2% CESE, 140% Comité 
das Regiões. 
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- adaptação das regras relativas ao reembolso das deslocações em serviço.

Algumas das medidas propostas têm de ser perspetivadas à luz das recentes adaptações das 
condições de trabalho instituídas nos Estados-Membros, em particular o aumento da idade de 
reforma, que refletem as atuais tendências demográficas observadas na UE. Outras medidas, 
embora constituam medidas de poupança, não podem ser realmente consideradas como 
elementos essenciais das alterações propostas.

É apresentada uma proposta específica para dotar as instituições da possibilidade de 
introdução de disposições relativas ao horário de trabalho flexível enquanto método de gestão 
moderna de recursos humanos. A relatora entende que a abordagem da Comissão constitui um 
passo na boa direção, embora se proponha estudar a necessidade de eventualmente 
circunscrever essas disposições a algumas categorias do pessoal.

2.3 Carreira de assistentes (grau AST)

A reforma de 2004 criou uma nova estrutura na carreira AST, sendo, no entanto,1 necessário 
proceder a novos ajustamentos da estrutura salarial e do sistema de carreiras AST. 

A fim de sanar esta situação, a Comissão propôs inicialmente o recurso a pessoal contratual 
para o recrutamento a nível de secretários. No decurso da troca de opiniões inicial com a 
Comissão e o seu Vice-Presidente Šefčovič na Comissão dos Assuntos Jurídicos de julho de 
2011, surgiu de manifesto que uma tal proposta comportaria o risco de não responder às 
necessidades das instituições no que diz respeito à contratação de pessoal com um 
determinado perfil (por exemplo, a nível linguístico) razão pela qual não era aceitável.  Esta 
posição foi também evidenciada no quadro do diálogo social conduzido pela Comissão antes 
da adoção da proposta formal.  

A Comissão acabou por decidir propor a criação de uma nova categoria AST/SC com o 
objetivo de prever uma carreira inferior para pessoas responsáveis pela execução de tarefas 
mais simples. Propõe-se que esta nova categoria tenha início num grau que corresponda a dois 
graus abaixo de AST1. Cumpre notar que, embora não se oponha à categoria AST/SC, a 
relatora não pode aceitar recrutamentos a um grau tão baixo em início de carreira. É 
necessário que os graus no início de carreira em todas as categorias garantam às instituições o 
recrutamento do pessoal apropriado. No caso vertente, é indispensável garantir que as 
instituições estejam habilitadas a recrutar secretários (na maior parte dos casos mulheres) que 
sejam representativos de um vasto leque de nacionalidades e competências linguísticas 
consentâneas com os requisitos de um serviço multinacional e multilingue, que continua a 
constituir a base absoluta das instituições plurinacionais da UE ao serviço de cidadãos de 27 
Estados-Membros. Neste contexto, a preservação do equilíbrio geográfico nas instituições 
constitui um fator importante que cumpre promover e não abandonar. A capacidade de as 
instituições prestarem um nível elevado de serviço numa base contínua tem de ser ponderada 
em relação a eventuais economias. Ademais, é importante que o princípio da igualdade de 

                                               
1 Ver também relatório da Comissão de 30.3.2011 sobre a equivalência entre a antiga e a nova estrutura de 
carreiras; Artigo 6.º do Estatuto dos Funcionários (COM(2011)171).



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

PT

género seja devidamente salvaguardado. Esta a razão pela qual a relatora propõe fixar o grau 
de base da categoria AST/SC a um grau inferior a AST 1. 

Em relação ao grau AST, a relatora chama a atenção para dois elementos constantes da 
proposta.Em primeiro lugar, a carreira AST está limitada ao grau AST 7 para assistentes em 
período de transição recrutados após 1 de maio de 2004. A relatora assinala que esta medida 
constitui uma violação das condições de recrutamento, na medida em que este grupo de 
assistentes tinha uma perspetiva de carreira até AST 11. Para sanar uma tal lacuna, o limite 
poderia ser fixado em AST 9. Em segundo lugar, a relatora propõe que se examine 
judiciosamente a proposta de reestruturação da carreira AST, sendo que os dois graus mais 
elevados seriam reservados a pessoal com um nível importante de responsabilidades. 

3. Pontos específicos

A relatora decidiu abordar no projeto de relatório alguns pontos que apenas são específicos a 
alguma instituições e cuja solução se arrasta já há algum tempo. Tal inclui uma alteração que 
estabelece disposições específicas relativas à reforma dos assistentes parlamentares. Para 
acautelar a necessidade de as instituições cumprirem o compromisso que assumiram enquanto 
empregadores que garantem a igualdade de oportunidades, a relatora propõe também uma 
alteração que tenha em conta a situação do pessoal com deficiências.


