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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
dorește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt evidențiate cu 
caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt 
semnalate prin simbolul următor: [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare a Statutului funcționarilor și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai 
Uniunii Europene.
(COM(2011)0890 – C7-0507/2011 – 2011/0455(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2011)0890),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 336 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0507/2011),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Curții de Justiție din …1,

– având în vedere avizul Curții de Conturi din …2,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice și avizele Comisiei pentru 
bugete, Comisiei pentru control bugetar și Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea 
între sexe (A7-0000/2012),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale, poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunerea de regulament
Considerentul 1

                                               
1 …

2 …



PE480.807v01-00 6/22 PR\891026RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Uniunea Europeană și cele peste 50 de 
instituții și agenții ale sale trebuie să 
dispună de o administrație publică 
europeană de înaltă calitate, pentru a fi în 
măsură să își îndeplinească sarcinile la cele 
mai înalte standarde, în conformitate cu 
tratatele, și să poată răspunde provocărilor 
cu care se vor confrunta în viitor atât pe 
plan intern, cât și extern.

(1) Uniunea Europeană și cele peste 50 de 
instituții și agenții ale sale trebuie să 
continue să dispună de o administrație 
publică europeană de înaltă calitate, pentru 
a fi în măsură să își atingă obiectivele, să-
și realizeze politicile și activitățile și să își 
îndeplinească sarcinile la cele mai înalte 
standarde, în conformitate cu tratatele, 
precum și pentru a fi capabile să
răspundă provocărilor cu care se vor 
confrunta în viitor atât pe plan intern, cât și 
extern, și să fie în serviciul cetățenilor 
europeni.

Or. en

Amendamentul 2

Propunerea de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin urmare, este necesar să se prevadă
un cadru pentru recrutarea unui personal de 
înalt calibru în termeni de productivitate 
și integritate, recrutat pe o bază geografică 
cât mai largă din rândul cetățenilor statelor 
membre, și să se permită acestui personal 
să își îndeplinească sarcinile într-un mod 
cât mai eficient și mai eficace posibil.

(2) Prin urmare, este necesar să se asigure 
un cadru pentru atragerea, recrutarea și 
păstrarea unui personal de înaltă 
calificare și multilingv, recrutat pe o bază 
geografică cât mai largă din rândul 
cetățenilor statelor membre, care să fie 
independent și să respecte standardele 
profesionale cele mai înalte, și să se 
permită acestui personal să își 
îndeplinească sarcinile într-un mod cât mai 
eficient și mai eficace posibil.

Or. en
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Amendamentul 3

Propunerea de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Orele de lucru aplicate în instituții ar 
trebui să fie aliniate celor în vigoare în 
anumite state membre ale Uniunii 
Europene pentru a compensa reducerea 
personalului din instituții. Introducerea un 
număr minim de ore de lucru pe săptămână 
va asigura faptul că personalul angajat în 
instituții poate face față volumului de 
muncă generat de obiectivele de politică 
ale Uniunii Europene, armonizând totodată 
condițiile de lucru din cadrul instituțiilor, 
în interesul solidarității în cadrul întregii 
funcții publice a Uniunii Europene.

(14) Programul de lucru aplicat în instituții 
ar trebui să fie aliniat pentru a compensa 
reducerile de personal din instituțiile 
respective. Alinierea ar trebui să țină cont 
de programul de lucru practicat în funcția 
publică din statele membre. Introducerea 
unui număr minim de ore de lucru pe 
săptămână va asigura faptul că personalul 
angajat în instituții poate face față 
volumului de muncă generat de obiectivele 
de politică ale Uniunii Europene, 
armonizând totodată condițiile de lucru din 
instituții, în interesul solidarității în cadrul 
întregii funcții publice a Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 4

Propunerea de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) În cursul pregătirii și elaborării actelor 
delegate, Comisia ar trebui să asigure 
transmiterea simultană, adecvată și la timp 
a documentelor relevante către Parlamentul 
European și Consiliu.

(26) În cursul pregătirii și elaborării actelor 
delegate, Comisia ar trebui să asigure 
transmiterea simultană, adecvată și la timp 
a tuturor documentelor relevante către 
Parlamentul European și Consiliu.

Or. en
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Amendamentul 5

Propunerea de regulament
Articolul 1 – punctul 1 – subpunctul -1a (nou)
Statutul funcționarilor
Articolul 1d – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. La articolul 1d alineatul (4), primul 
paragraf se înlocuiește cu următorul text:
„În sensul alineatului (1), o persoană cu 
dizabilități este o persoană cu deficiențe 
de lungă durată, fizice, mentale, 
intelectuale sau senzoriale, care, în 
interacțiune cu diverse obstacole, pot 
afecta negativ participarea deplină și 
efectivă, și într-o măsură egală cu a 
semenilor, a persoanei respective la viața 
socială. Deficiența se stabilește în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 33.”

Or. en

Justificare

Amendamentul urmărește să alinieze definiția persoanelor cu dizabilități dată la articolul 1d 
din Statutul funcționarilor cu definiția stabilită la articolul 1 din Convenția ONU privind 
drepturile persoanelor cu dizabilități.

Amendamentul 6

Propunerea de regulament
Articolul 1 – punctul 1 – subpunctul 2a (nou)
Statutul funcționarilor
Articolul 1d – alineatul 4 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. La articolul 1d alineatul (4), după al 
treilea paragraf se adaugă următorul 
paragraf:
„Principiul egalității de tratament nu 
împiedică autoritățile de numire din 
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instituții să mențină sau să adopte măsuri 
prin care se oferă o serie de avantaje 
specifice care să faciliteze urmarea de 
către persoanele cu dizabilități a unei 
activități profesionale sau să elimine ori 
să compenseze dezavantajele survenite în 
cariera acestora.”

Or. en

Amendamentul 7

Propunerea de regulament
Articolul 1 – punctul 3
Statutul funcționarilor
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. O schemă de personal anexată la 
secțiunea din buget aferentă fiecărei 
instituții stabilește numărul de posturi 
pentru fiecare grad și fiecare grupă de 
funcții.

1. O schemă de personal anexată la 
secțiunea din buget aferentă fiecărei 
instituții stabilește numărul de posturi 
pentru fiecare grad și fiecare grupă de 
funcții.

Schema de personal a fiecărei instituții 
reflectă obligațiile stabilite în cadrul 
financiar multianual și în acordul 
interinstituțional privind punerea în 
aplicare a acestuia.
2. Fără a aduce atingere principiului 
promovării bazate pe merit, enunțat la 
articolul 45 din Statut, această schemă 
garantează faptul că, pentru fiecare 
instituție, numărul de posturi vacante 
pentru fiecare grad din schema de personal 
la data de 1 ianuarie a fiecărui an 
corespunde numărului de funcționari în 
activitate încadrați în gradul inferior la data 
de 1 ianuarie a anului anterior, înmulțit cu 
coeficienții stabiliți în anexa I secțiunea B 
pentru gradul respectiv. Acești coeficienți 
se aplică pe o bază cincinală medie 
începând cu 1 ianuarie 2013.

2. Fără a aduce atingere principiului 
promovării bazate pe merit, enunțat la 
articolul 45 din Statut, această schemă 
garantează faptul că, pentru fiecare 
instituție, numărul de posturi vacante 
pentru fiecare grad din schema de personal 
la data de 1 ianuarie a fiecărui an 
corespunde numărului de funcționari în 
activitate încadrați în gradul inferior la data 
de 1 ianuarie a anului anterior, înmulțit cu 
coeficienții stabiliți în anexa I secțiunea B 
pentru gradul respectiv. Acești coeficienți 
se aplică pe o bază cincinală medie 
începând cu 1 ianuarie 2013.

3. Coeficienții stabiliți în anexa I secțiunea 
B fac obiectul unei revizuiri la sfârșitul 

3. Coeficienții stabiliți în anexa I secțiunea 
B fac obiectul unei revizuiri la sfârșitul 
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unei perioade de cinci ani care începe la 1 
ianuarie 2013, pe baza unui raport, 
prezentat Parlamentului European și 
Consiliului de către Comisie, și a unei 
propuneri a Comisiei. Parlamentul 
European și Consiliul decid în conformitate 
cu articolul 336 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene.

unei perioade de cinci ani care începe la 1 
ianuarie 2013, pe baza unui raport, 
prezentat Parlamentului European și 
Consiliului de către Comisie, și a unei 
propuneri a Comisiei. Parlamentul 
European și Consiliul decid în conformitate 
cu articolul 336 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene.

4. După aceeași perioadă de cinci ani, 
Comisia prezintă un raport Parlamentului 
European și Consiliului cu privire la 
punerea în aplicare a dispozițiilor 
referitoare la grupa de funcții AST/SC și a 
dispozițiilor tranzitorii prevăzute la 
articolul 30 din anexa XIII, luând în 
considerare evoluția nevoilor în materie de 
personal cu atribuții de secretariat și 
administrative în toate instituțiile, precum 
și evoluția posturilor permanente și 
temporare din grupa de funcții AST și a 
numărului de agenți contractuali 
încadrați în grupa de funcții II.

4. După aceeași perioadă de cinci ani, 
Comisia prezintă un raport Parlamentului 
European și Consiliului cu privire la 
punerea în aplicare a dispozițiilor 
referitoare la grupa de funcții AST/SC și a 
dispozițiilor tranzitorii prevăzute la 
articolul 30 din anexa XIII, luând în 
considerare evoluția nevoilor în materie de 
personal cu atribuții de secretariat și 
administrative în toate instituțiile, precum 
și evoluția posturilor permanente și 
temporare din grupele de funcții AST și 
AST/SC.

Or. en

Justificarea

Instituțiile trebuie să aibă posibilitatea de a-și alege metodele de a face economii și resursele 
în privința cărora poate realiza aceste economii. De asemenea, este suficient ca schema de 
personal să fie legată de bugetul instituțiilor, bazat pe bugetul general al UE, care, la rândul 
său, urmează CFM.

Modificarea alineatului (4) este de natură tehnică. Din moment ce acest alineat se referă la 
obligațiile de informare cu privire la aplicarea dispozițiilor având ca obiect grupa de funcții 
AST/SC, referirea la evoluția necesităților și a posturilor trebuie extinsă pentru a include și 
această grupă.

Amendamentul 8

Propunerea de regulament
Articolul 1 – punctul 10
Statutul funcționarilor
Articolul 31 – alineatul 2 – prima teză 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere dispozițiilor 
articolului 29 alineatul (2), funcționarii 
sunt recrutați exclusiv în gradele SC 1, 
AST 1 - AST 4 sau AD 5 - AD 8.

Fără a aduce atingere dispozițiilor 
articolului 29 alineatul (2), funcționarii 
sunt recrutați exclusiv în gradele SC 1 - SC 
3, AST 1 - AST 4 sau AD 5 - AD 8.

Or. en

Justificare

Instituțiile ar trebui să aibă posibilitatea de a decide în ce grad inițial încadrează personalul 
angajat în grupa de funcții AST/SC, în funcție de experiența persoanelor respective, de 
exemplu, la fel ca și în cazul grupelor AST și AD.

Amendamentul 9

Propunerea de regulament
Articolul 1 – punctul 15 – litera a
Statutul funcționarilor
Articolul 45 – alineatul 1 – după a doua teză 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu excepția cazului în care se aplică 
procedura prevăzută la articolul 4 și 
articolul 29 alineatul (1), funcționarii pot
fi promovați numai dacă ocupă un post 
care corespunde unuia dintre posturile tip 
prevăzute în anexa I secțiunea A, în 
gradul imediat superior.

Funcționarii de grad AST 9 pot fi 
promovați la gradul AST 10 numai în 
conformitate cu procedura stabilită la 
articolul 4 și articolul 29 alineatul (1).

Or. en

Justificare

Amendamentul urmărește clarificarea propunerii Comisiei, pentru a evita dificultățile de 
interpretare și implementare a textului. 
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Amendamentul 10

Propunerea de regulament
Articolul 1 – punctul 21 – litera d
Statutul funcționarilor
Articolul 55 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Autoritatea împuternicită să facă numiri 
a fiecărei instituții poate introduce 
dispoziții pentru programe de lucru 
flexibile. Funcționarii cărora li se aplică 
dispozițiile prevăzute la articolul 44 
paragraful al doilea își gestionează 
propriul program de lucru fără să recurgă 
la astfel de dispoziții.

4. Autoritatea împuternicită să facă numiri 
a fiecărei instituții poate introduce 
dispoziții pentru programe de lucru 
flexibile. Funcționarii de grad mai mare 
sau egal cu 9 cărora li se aplică aceste 
dispoziții nu au dreptul la acordarea de 
zile întregi sau de jumătăți de zile de lucru 
ca și compensare.

Or. en

Justificare

Dispozițiile privind stabilirea unui program de lucru flexibil, ca instrument al unei gestionări 
moderne a resurselor umane, sunt binevenite. Cu toate acestea, pentru funcționarii cu grade 
care implică un nivel mai mare de responsabilități decât gradele de început de carieră, 
flexibilitatea ar trebui să se traducă mai degrabă în ore, și nu să conducă la recuperarea unei 
părți sau a unei zile întregi de lucru. De asemenea, trebuie subliniat faptul că flexibilitatea 
programului de lucru nu ar trebui să conducă la acordarea unui concediu suplimentar, care 
să depășească concediul prevăzut în Statutul funcționarilor.

Amendamentul 11

Propunerea de regulament
Articolul 1 – punctul 31 – litera b
Statutul funcționarilor
Articolul 66 

Textul propus de Comisie
Pentru fiecare grad și treaptă ale grupei de funcții AST/SC, salariile lunare de bază sunt cele 
prevăzute în următorul tabel:

Treaptă
Grad 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

Amendamentul
Pentru fiecare grad și treaptă ale grupei de funcții AST/SC, salariile lunare de bază sunt cele 
prevăzute în următorul tabel:

Treaptă
Grad 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

Justificare

Gradele de bază din toate grupele trebuie să asigure recrutarea unui personal adecvat. În 
cazul AST/SC, aceasta înseamnă secretari care să reprezinte un număr mare de naționalități 
și competențe lingvistice, pentru a satisface exigențele unui serviciu multinațional și 
multilingv și pentru a păstra un echilibru geografic. Eventualele economii ar trebui, în acest 
caz, privite prin prisma obligației instituției de a realiza în mod continuu un serviciu de înalt 
nivel. În plus, majoritatea persoanelor angajate în posturile de secretar sunt femei, și ele vor 
fi cele asupra cărora se va răsfrânge efectul economiilor. Acest lucru ar putea afecta în mod 
negativ principiul egalității de gen. În consecință, amendamentul stabilește gradul inițial 
pentru categoria AST/SC cu doar un nivel sub AST 1, în loc de două. 

Amendamentul 12

Propunerea de regulament
Articolul 1 – punctul 43 – litera a
Statutul funcționarilor
Anexa I – secțiunea A – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Secretar/angajat administrativ - SC 6 Secretar/angajat administrativ - SC 6
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Efectuează atribuții de birou și de 
secretariat, de administrare a biroului și 
alte atribuții echivalente care necesită un 
anumit grad de autonomie1

Efectuează atribuții de birou și de 
secretariat, de administrare a biroului și 
alte atribuții echivalente care necesită un 
anumit grad de autonomie; 

ușierii parlamentari1

Or. en

Justificare

Amendamentul urmărește să asigure, de asemenea, încadrarea ușierilor parlamentari, 
menționați în nota de subsol, în grupa de funcții AST/SC.

Amendamentul 13

Propunerea de regulament
Articolul 1 – punctul 55 – litera i
Statutul funcționarilor
Anexa XIII – Articolul 30 – punctul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Funcționarii care fac obiectul literei (a) 
care, înainte de 1 mai 2004, erau încadrați 
în fosta categorie B sau C sau D și au 
devenit membri ai grupei de funcții AST 
fără restricții sunt clasificați ca asistenți.

(b) Funcționarii care fac obiectul literei (a) 
și care, înainte de 1 mai 2004, erau 
încadrați în fosta categorie B sau C sau D 
și au devenit membri ai grupei de funcții 
AST fără restricții, precum și funcționarii 
recrutați după 1 mai 2004 sunt clasificați 
ca asistenți.

Or. en

Justificare

Propunerea stabilește limita carierei de AST a asistenților de tranziție recrutați după 1 mai 
2004 la gradul AST 7. Cu toate acestea, pentru a participa la concursul AST, aceștia au 
trebuit să facă dovada unui nivel de educație mult mai ridicat decât cel cerut anterior pentru 
fostele categorii B, C și D, precum și a cunoașterii unei a treia limbi înainte de prima 
promovare. În plus, perspectivele lor de carieră în momentul angajării includeau și 
posibilitatea atingerii gradului AST 11, așa cum fusese cazul pentru fosta categorie B și 
pentru acei funcționari din fostele categorii C și D care trecuseră cu succes procedura de 
atestare. În fine, nu ar trebui să existe o diferență de tratament și nici de reclasificare pe baza 
competiției la care au participat. De aceea, amendamentul urmărește stabilirea limitei de 
promovare la gradul AST 9.
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Amendamentul 14

Propunerea de regulament
Articolul 1 – punctul 55 – litera i
Statutul funcționarilor
Anexa XIII – Articolul 30 – punctul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) Funcționarii care nu fac obiectul 
literelor (a) - (d) sunt clasificați e 
încadrează pe baza gradului pentru care 
s-a organizat concursul de pe a cărui listă 
cu candidați eligibili au fost recrutați. 
Funcționarii care au reușit la un concurs 
pentru gradul AST 3 sau pentru un grad 
de nivel superior sunt clasificați ca 
asistenți, iar toți ceilalți funcționari sunt 
clasificați ca asistenți administrativi în 
tranziție. Tabelul de corespondență de la 
articolul 13 alineatul (1) din prezenta 
anexă se aplică prin analogie, indiferent 
de data la care funcționarul a fost 
recrutat.

eliminat

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea la amendamentul 13. Trebuie, de asemenea, subliniat că nu ar trebui 
să existe o diferență de tratament și nici de reclasificare a acestor AST pe baza competiției la 
care au participat. 

Amendamentul 15

Propunerea de regulament
Articolul 1 – punctul 55 – litera i
Statutul funcționarilor
Anexa XIII – Articolul 30 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Prin derogare de la alineatul (2) litera 
(e), funcționarii recrutați pe baza unui 
concurs la un grad mai mic decât AST 3 
pot fi clasificați de către autoritatea 

eliminat
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împuternicită să facă numiri, înainte de 
31 decembrie 2015, ca asistenți, în 
interesul serviciului și pe baza postului 
ocupat la 31 decembrie 2012. Fiecare 
autoritate împuternicită să facă numiri 
prevede dispoziții pentru punerea în 
aplicare a prezentului articol, în 
conformitate cu dispozițiile articolului 
110 din Statutul funcționarilor. Cu toate 
acestea, numărul total de asistenți 
administrativi în tranziție care beneficiază 
de această dispoziție nu poate depăși 5 % 
din asistenții administrativi în tranziție la 
1 ianuarie 2013.

Or. en

Justificare

Acest amendament este consecința amendamentelor 13 și 14; a se vedea justificarea de la 
aceste amendamente. 

Amendamentul 16

Propunerea de regulament
Articolul 1 – punctul 55 – litera i
Statutul funcționarilor
Anexa XIII – Articolul 30 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Funcționarii care au fost autorizați, în 
temeiul articolului 55 alineatul (2) litera 
(e) din Statutul funcționarilor și al 
articolului 4 din anexa IVa la Statutul 
funcționarilor, să își exercite activitatea cu 
normă redusă pentru o perioadă care începe 
înainte de 1 ianuarie 2013 și se prelungește 
dincolo de această dată, pot continua să își 
exercite activitatea cu normă redusă în 
aceleași condiții pe o perioadă totală de 
maximum de cinci ani.

7. Funcționarii care au fost autorizați, în 
temeiul articolului 55a alineatul (2) litera 
(e) din Statutul funcționarilor și al 
articolului 4 din anexa IVa la Statutul 
funcționarilor, să își exercite activitatea cu 
normă redusă pentru o perioadă care începe 
înainte de 1 ianuarie 2013 și se prelungește 
dincolo de această dată, pot continua să își 
exercite activitatea cu normă redusă în 
aceleași condiții pe o perioadă totală de 
maximum de cinci ani.

Or. en
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Justificare

Trimiterea corectă este articolul 55a alineatul (2) litera (e). Amendamentul corectează 
eroarea.

Amendamentul 17

Propunerea de regulament
Articolul 1 – punctul 55 – litera i
Statutul funcționarilor
Anexa XIII – Articolul 30 – punctul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. Pentru funcționarii a căror vârstă de 
pensionare în conformitate cu articolul 22 
din prezenta anexă este de sub 65 de ani, 
perioada de trei ani menționată la 
articolul 55a alineatul (2) litera (e) din 
Statutul funcționarilor poate depăși vârsta 
lor de pensionare, fără a trece, însă, peste 
limita vârstei de 65 de ani.

Or. en

Justificare

Amendamentul urmărește să permită funcționarilor a căror vârstă de pensionare, în 
conformitate cu dispozițiile tranzitorii, este sub 65 ani, dar care doresc să-și continue 
activitatea peste această vârstă, să fie eligibili pentru a lucra cu normă parțială înainte de 
pensionare. 

Amendamentul 18

Propunerea de regulament
Articolul 2 – punctul 33a (nou)
Condițiile de angajare
Articolul 139 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

33a. La articolul 139, litera (b) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(b) la sfârșitul lunii în cursul căreia 
asistentul parlamentar acreditat 
împlinește vârsta de 65 de ani sau, în mod 
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excepțional, la o dată stabilită în 
conformitate cu articolul 52 litera (b) 
paragraful al doilea din Statutul 
funcționarilor;”

Or. en

Justificare

Asistenții parlamentari ar trebui să aibă posibilitatea, cu titlu excepțional, de a lucra până la 
vârsta de 67 de ani.

EXPUNERE DE MOTIVE

În instituțiile și agențiile aflate în diferitele locuri de desfășurare a activității din UE, precum 
și în delegațiile sale din țările terțe, lucrează în total 55 000 de funcționari și alți agenți. În 
comparație cu administrațiile naționale și chiar cu cele locale din unele state membre, acest 
număr este foarte redus, iar dacă luăm în considerare faptul că instituțiile europene se află în 
serviciul a aproximativ 501 de milioane de cetățeni, numărul devine, proporțional, și mai mic.

În 2004 s-a realizat o reformă substanțială a Statutului funcționarilor și a funcției publice 
europene, care viza modernizarea și rentabilizarea acesteia. În urma acestei reforme se va 
realiza o economie de 8 miliarde EUR până la sfârșitul lui 2020. Principalul obiectiv și 
elementul esențial al prezentei propuneri a Comisiei este stabilirea unei noi metode de 
adaptare a salariilor și a pensiilor, incluzând aplicarea clauzei de exceptare și prelevarea 
specială. Acest lucru este necesar din cauza faptului că dispozițiile relevante din Statutul 
funcționarilor expiră la sfârșitul lui 2012, precum și pentru a reacționa în mod corespunzător 
la hotărârea Curții de Justiție în cauza C-40/101. 

Deși modificările impuse de faptul că aceste dispoziții expiră ar fi putut să se limiteze la cele 
prezentate în propunerea actuală de modificare a Statutului funcționarilor, Comisia a hotărât 
să meargă mai departe și să propună o serie de modificări suplimentare. Toate aceste 
modificări vizează diverse măsuri de realizare a unor economii, care urmează a fi aplicate 
împreună cu noua metodă și cu prelevarea specială.

Raportoarea consideră că reforma curentă ar trebui să modifice doar ceea ce trebuie modificat
și aceasta din două motive: faptul că principala reformă a Statutului funcționarilor, care a 
condus la economii substanțiale, a fost deja realizată cu câțiva ani în urmă și produce încă 
efecte; și faptul că este necesar să se respecte strict calendarul adoptării modificărilor propuse 
actualmente. Nu trebuie trecut cu vederea faptul că este extrem de important ca Parlamentul 
European și Consiliul să respecte termenul fixat și să ajungă la un acord până la sfârșitul 
anului 2012. În caz contrar, odată cu expirarea metodei și a prelevării speciale, nu numai că 
nu se vor realiza economii, dar vor exista cheltuieli suplimentare din bugetul UE.

Cu privire la contextul general al propunerii actuale se impune o ultimă observație. Această 

                                               
1 Comisia/Consiliu, C-40/10 , nepublicată încă în Rec.
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propunere, care a fost precedată de solicitări ca administrația UE să realizeze economii, 
survine într-o perioadă de criză financiară în Europa. Deși trebuie luate în serios și trebuie să 
li se acorde atenția necesară, cererile de economisire nu pot prevala în fața considerentelor 
fundamentale legate de scopul și rolul funcției publice europene. Este esențial să se ajungă la 
un echilibru între realizarea de economii și necesitatea de a garanta faptul că instituțiile își 
îndeplinesc sarcinile și îndatoririle în conformitate cu obligațiile și atribuțiile ce le sunt 
conferite prin tratate. Pentru a-și îndeplini obligațiile impuse prin tratat, este indispensabil ca 
instituțiile să aibă permanent posibilitatea de a-și recruta și păstra personalul pe baza valorii, 
meritelor și competențelor, altfel spus, este indispensabil ca acest personal să fie independent, 
motivat de proiectul și de valorile europene, înalt calificat, multinațional, multilingv1 și dispus 
să-și schimbe reședința și să lucreze în străinătate în mod permanent. 

1. Elementele fundamentale ale propunerii

Raportoarea salută faptul că propunerea Comisiei a fost prezentată înainte de expirarea 
metodei și a prelevării speciale.

Raportoarea este de acord, în special, cu propunerea de a baza metoda pe modificările 
salariului nominal (și nu pe cele ale salariului real) din toate statele membre (și nu din unele 
state membre) și speră că Comisia va găsi o soluție practică la problema obținerii, în timp util, 
a datelor necesare din cele 27 de state membre. Raportoarea subliniază, de asemenea, că 
clauza de exceptare ar trebui să se refere la criza financiară. În fine, raportoarea este de acord 
cu creșterea prelevării speciale, redenumită „prelevare de solidaritate”, la nivelul propus de 
6%.

2. Măsuri vizând realizarea de economii

2.1 Reducerea personalului cu 5%

Comisia propune reducerea personalului din fiecare instituție și agenție cu 5%, ceea ce 
reflectă angajamentul său în vederea realizării economiilor prevăzute în cadrul financiar 
multianual2. Ținând seama de aceasta, în conformitate cu schema autorizată de personal3, în 
2011 instituțiile și agențiile au putut angaja în total 46 678 de persoane (funcționari și alți 
agenți, în afară de agenții contractuali), ceea ce ar reprezenta o reducere cu 2 334 a membrilor 
personalului din toate categoriile, pe lângă o reducere suplimentară de 400 de agenți 
contractuali. Reducerea de personal va avea loc în 2018, prin neînlocuirea unei părți a 
personalului care va părăsi instituțiile în mod „natural” (cu alte cuvinte, prin pensionare sau 
terminarea contractului).

Remarcăm faptul că propunerea implică o reducere automată cu 5% a personalului în fiecare 
instituție și agenție. Deși Comisia are dreptate să ia în calcul reducerea de personal ca 
posibilitate de a realiza economii, a susține că aceasta ar trebui să se aplice automat tuturor 
instituțiilor este o eroare, bazată pe o estimare greșită a realității. În unele instituții poate fi 
                                               
1 Personalul trebuie să-și demonstreze capacitatea de a lucra în trei limbi oficiale al UE înainte de prima 
promovare.
2 Propunere de regulament al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 
(COM (2011)398).
3 JO L 68, 15.3.2011, p. 1.
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necesară doar blocarea efectivului de personal la nivelul existent, având în vedere 
competențele conferite prin tratate sau rezultând din extinderile viitoare, în timp ce, pe viitor, 
în altele poate fi necesară, în realitate, o creștere a numărului angajaților1. De aceea, vor fi 
necesare soluții mai adaptate fiecărui caz.

Propunerea Comisiei preconizează crearea unei legături între Cadrul financiar multianual 
(CFM) și schema de personal a instituțiilor, prin introducerea unui amendament la articolul 6 
din Statutul funcționarilor. Aceasta înseamnă fixarea obligației de respectare a angajamentului 
instituțiilor și agențiilor de a efectua o reducere de personal de 5%. Cu toate acestea, Statutul 
funcționarilor prevede deja că „o schemă de personal anexată la secțiunea din buget aferentă 
fiecărei instituții stabilește numărul de posturi pentru fiecare grad și fiecare grupă de 
funcții”. Din această dispoziție rezultă clar că instituțiile trebuie să respecte, în schemele lor 
de personal, angajamentele bugetare care decurg din bugetele instituțiilor, care se bazează pe 
bugetul general al UE, care, la rândul său, se bazează pe CFM. Este complet superfluu să se 
creeze o legătură suplimentară între Statutul funcționarilor și cadrul financiar al UE. De 
asemenea, trebuie remarcat faptul că rubrica 5 din CFM are drept obiect „Cheltuielile 
administrative ale instituțiilor”, care acoperă mult mai mult decât cheltuielile legate de 
personal. 

De aceea, deși raportoarea este de acord că instituțiile trebuie să realizeze economiile care se 
impun, metoda exactă și selectarea resurselor în privința cărora se pot obține aceste economii 
trebuie lăsate la latitudinea instituțiilor respective. Instituțiile sunt cel mai în măsură să indice 
exact ce reduceri pot fi făcute și unde, în așa fel încât să nu le fie afectată negativ 
funcționarea. Ar fi mai potrivit ca angajamentul lor să meargă în această direcție. 

Prin urmare, având în vedere motivele prezentate până acum, raportoarea sugerează să nu fie 
reținută această propunere.

2.2 Condițiile de lucru

Raportoarea semnalează faptul că alte măsuri de economisire propuse de Comisie se leagă de 
condițiile de muncă, referindu-se, de exemplu, la:

a) modificarea programului de lucru:
- creșterea numărului de ore de muncă prin introducerea unui număr minim de ore (40), 

fără compensare pecuniară;
- reducerea concediului aferent duratei călătoriei spre locul de origine la 3 zile pe an;
b) modificări ale sistemului de pensii:
- creșterea vârstei de pensionare de la 63 la 65 de ani, cu posibilitatea de a lucra până la 

67 de ani;
- creșterea vârstei de pensionare anticipată de la 55 la 58 de ani;
- reducerea numărului de funcționari care beneficiază de pensionare anticipată de la 

                                               
1 A se observa că, în anii 2000-2010, modificarea atribuțiilor impuse instituțiilor prin tratate și extinderile au 
condus la o creștere a numărului angajaților de: 21,6% la Comisie, 34,3% la Consiliu, 52,5% la Parlamentul 
European, 90,8% la Curtea de Justiție, 61,1% la Curtea de Conturi, 35,2% la CESE și 140% la Comitetul 
Regiunilor. 
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10% la 5% anual în toate instituțiile;
c) modificări ale indemnizațiilor și drepturilor:
- reducerea indemnizației anuale de călătorie;
- adaptarea normelor de rambursare a cheltuielilor de mutare;
- adaptarea normelor de rambursare a cheltuielilor de misiune.

Unele dintre aceste măsuri trebuie privite în contextul adaptărilor recente ale condițiilor de 
muncă realizate în statele membre, în special al creșterii vârstei de pensionare, care reflectă 
tendințele demografice actuale din întreaga UE. Altele, deși corespund obiectivului realizării 
de economii, nu pot fi considerate ca elemente esențiale ale amendamentelor propuse.

Una dintre propuneri urmărește să dea instituțiilor posibilitatea să introducă un program de 
lucru flexibil, ca metodă modernă de management al resurselor umane. Raportoarea consideră 
că abordarea Comisiei este justă, însă va analiza necesitatea de a limita, poate, această 
flexibilitate la anumite categorii de personal.

2.3 Cariera asistenților (grupa de funcții AST)

Reforma din 2004 a stabilit o nouă structură pentru cariera AST. Cu toate acestea, se pare1 că 
sistemul de salarizare și structura carierei AST necesită noi modificări. 

Comisia a propus inițial soluția contractualizării personalului la nivel de secretari. În cursul 
primului schimb de opinii cu Comisia și cu Vicepreședintele Šefčovič, care a avut loc în 
cadrul Comisiei pentru afaceri juridice, în iulie 2011, a reieșit cu claritate că această 
propunere nu este acceptabilă pentru că implică riscul de a nu răspunde nevoii instituțiilor de 
a dispune de personal cu un profil specific (lingvistic, de exemplu). Același lucru a fost 
evidențiat și în cadrul dialogului social condus de Comisie în perioada premergătoare 
adoptării propunerii formale.

Comisia a hotărât, în final, să propună o nouă categorie, AST/SC, pentru a dispune de angajați 
cu un nivel de carieră mai scăzut, cu sarcini și îndatoriri mai simple. S-a propus ca această 
nouă categorie să intre în funcție cu două grade mai jos decât AST 1. Raportoarea subliniază 
că, deși nu are obiecții împotriva existenței categoriei AST/SC, nu poate accepta un grad de 
intrare atât de scăzut. Este necesar ca toate gradele inițiale din toate categoriile să garanteze 
instituțiilor posibilitatea de a angaja persoanele adecvate. În acest caz particular, este 
indispensabil să se garanteze posibilitatea instituțiilor de a recruta secretare (în majoritatea 
cazurilor femei), din cât mai multe state membre și cu o gamă cât mai largă de capacități 
lingvistice, pentru a face față exigențelor unui serviciu multinațional și multilingv, care 
rămâne fundamentul absolut al existenței unor instituții ale UE multinaționale, în serviciul 
cetățenilor celor 27 de state membre. În acest context, menținerea echilibrului geografic în 
cadrul instituțiilor este un factor important, care nu poate fi ignorat și trebuie luat în 
considerare în mod adecvat. Capacitatea instituțiilor de a oferi permanent un serviciu de înalt 
nivel trebuie să prevaleze, în acest caz, în fața unor eventuale economii. De asemenea, este 

                                               
1 A se consulta și raportul Comisiei din 30.3.2011 privind echivalențele dintre structurile noi și cele vechi de 
carieră. Articolul 6 din Statutul funcționarilor (COM(2011)171).
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important ca principiul egalității de gen să fie respectat corespunzător. De aceea, raportoarea 
propune crearea unui grad inițial pentru categoria AST/SC care să fie cu un grad sub AST 1. 

În ceea ce privește gradele AST, raportoarea evidențiază două elemente ale propunerii. Primul 
este limitarea carierei de AST a asistenților de tranziție recrutați după 1 mai 2004 la gradul 
AST 7. Raportoarea subliniază că aceasta echivalează cu o încălcare a condițiilor prezentate la 
recrutare, care prevedeau pentru această categorie de asistenți posibilitatea de a avansa până la 
gradul AST 11. Pentru a atenua aceasta, limita ar putea fi fixată la AST 9. În al doilea rând, 
raportoarea sugerează o examinare atentă a propunerii de restructurare a carierei AST, 
rezervând ultimele două grade superioare exclusiv pentru angajații care au un nivel ridicat de 
responsabilități. 

3. Observații specifice

Raportoarea și-a propus să abordeze, în proiectul de raport, câteva aspecte specifice unor 
anumite instituții, care necesită de mult timp o soluționare. Printre acestea se numără un 
amendament care introduce dispoziții specifice referitoare la pensionarea asistenților 
parlamentari. Pentru a onora angajamentul instituțiilor de a respecta, în calitate de angajatori, 
egalitatea de șanse, raportoarea propune, de asemenea, un amendament referitor la situația 
angajaților cu dizabilități.


