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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...]. [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa 
Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a podmienky zamestnávania ostatných 
zamestnancov Európskej únie
(COM(2011)0890 – C7-0507/2011 – 2011/0455(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0890),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 336 Zmluvy o fungovaní EÚ, v súlade s 
ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0507/2011),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní EÚ,

– so zreteľom na stanovisko Súdneho dvora z …1,

– so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov z …2,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanoviská Výboru pre rozpočet, Výboru 
pre kontrolu rozpočtu a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A7–0000/2012),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Európska únia a jej viac ako 50 
inštitúcií a agentúr by mali disponovať 
vysoko kvalitnou európskou verejnou 

(1) Európska únia a jej viac ako 50 
inštitúcií a agentúr by mali naďalej
disponovať vysoko kvalitnou európskou 

                                               
1 …
2 …
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správou, aby mohli vykonávať svoje úlohy 
na najvyššej možnej úrovni v súlade so 
zmluvami a čeliť vonkajším aj vnútorným 
výzvam, ktoré na nich čakajú v budúcnosti.

verejnou správou, aby mohli dosahovať 
svoje ciele, realizovať svoje politiky 
a aktivity a vykonávať svoje úlohy na 
najvyššej možnej úrovni v súlade so 
zmluvami a čeliť vonkajším aj vnútorným 
výzvam, ktoré na nich čakajú v budúcnosti, 
a slúžiť občanom Únie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) V dôsledku toho je potrebné vytvoriť
rámec pre prijímanie vysoko kvalitných
zamestnancov, pokiaľ ide o produktivitu a 
bezúhonnosť, vyberaných na čo najširšom 
možnom geografickom základe spomedzi 
občanov členských štátov, a umožniť týmto 
zamestnancom, aby plnili svoje povinnosti 
čo najefektívnejšie a najúčinnejšie.

(2) V dôsledku toho je potrebné zabezpečiť
rámec pre prilákanie, prijímanie 
a udržanie si vysoko kvalifikovaných
a multilinguálnych zamestnancov, 
vyberaných na čo najširšom možnom 
geografickom základe spomedzi občanov 
členských štátov, ktorí budú nezávislí 
a budú vykonávať svoju prácu na 
najvyššej úrovni, a umožniť im, aby plnili 
svoje povinnosti čo najefektívnejšie a 
najúčinnejšie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Pracovná doba uplatňovaná v 
inštitúciách by sa mala zosúladiť s 
pracovnou dobou platnou v určitých 
členských štátoch Európskej únie, aby sa 
vykompenzovalo zníženie počtu 
zamestnancov v inštitúciách. Zavedenie 

(14) Pracovná doba uplatňovaná v 
inštitúciách by sa mala zosúladiť, aby sa 
vykompenzovalo zníženie počtu 
zamestnancov v inštitúciách. V rámci tohto 
zosúladenia by sa mala zohľadniť 
pracovná doba uplatňovaná vo verejnej 
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minimálneho počtu pracovných hodín za 
týždeň zabezpečí, že zamestnanci inštitúcií 
budú schopní niesť pracovné zaťaženie 
vyplývajúce z politických cieľov Európskej 
únie, a zároveň zosúladí pracovné 
podmienky v inštitúciách v záujme 
solidarity v celej verejnej službe Európskej 
únie.

službe v členských štátoch. Zavedenie 
minimálneho počtu pracovných hodín za 
týždeň zabezpečí, že zamestnanci inštitúcií 
budú schopní niesť pracovné zaťaženie 
vyplývajúce z politických cieľov Európskej 
únie, a zároveň zosúladí pracovné 
podmienky v inštitúciách v záujme 
solidarity v celej verejnej službe Európskej 
únie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26) Pri príprave a vypracovávaní 
delegovaných aktov by mala Komisia 
zabezpečiť súčasné, včasné a primerané
poskytovanie príslušných dokumentov 
Európskemu parlamentu a Rade,

(26) Pri príprave a vypracovávaní 
delegovaných aktov by mala Komisia 
zabezpečiť súčasné, včasné a primerané 
poskytovanie všetkých príslušných 
dokumentov Európskemu parlamentu 
a Rade,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 1 – bod 1a (nový)
Služobný poriadok
Článok 1d – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Článok 1d, odsek 4, pododsek 1 by sa 
mal nahradiť takto:
„Na účely pododseku 1 sa za osobu so 
zdravotným postihnutím považuje osoba s 
dlhodobým telesným, mentálnym, 
intelektuálnym alebo zmyslovým 
postihnutím, ktoré v súčinnosti s rôznymi 
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prekážkami môže brániť jej plnému a 
účinnému zapojeniu do spoločnosti 
rovnocennému s ostatnými. Postihnutie sa 
určí podľa postupu ustanoveného v 
článku 33.“

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom PDN je zosúladiť vymedzenie osôb s postihnutím, ktoré je uvedené v článku 1d 
služobného poriadku, s vymedzením v článku 1 Dohovoru o právach osôb so zdravotným 
postihnutím.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 1 – bod 2a (nový)
Služobný poriadok
Článok 1d – odsek 4 – pododsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Za článok 1d, odsek 4, pododsek 3 sa 
pridá tento pododsek:
„Zásada rovnakého zaobchádzania 
nebráni menovacím orgánom inštitúcií, 
aby ponechali v účinnosti, alebo prijali 
opatrenia ustanovujúce osobitné výhody, 
aby uľahčili osobám s postihnutím 
vykonávanie pracovnej činnosti, alebo aby 
zabránili znevýhodneniu v ich povolaní, 
alebo poskytli kompenzáciu za takéto 
znevýhodnenie.“

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 3
Služobný poriadok
Článok 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Počet pracovných miest v každej 
platovej triede a v každej funkčnej skupine 
sa uvádza v pláne pracovných miest 
pripojenom k rozpočtovému oddielu každej 
inštitúcie.

1. Plán pracovných miest priložený ku 
kapitole rozpočtu, týkajúcej sa každej 
inštitúcie, udáva počet pracovných miest v 
každej platovej triede a v každej funkčnej 
skupine.

Plán pracovných miest každej inštitúcie 
odzrkadľuje povinnosti stanovené vo 
viacročnom finančnom rámci a v 
medziinštitucionálnej dohode o jeho 
vykonávaní.
2. Bez toho, aby bola dotknutá zásada 
povýšenia podľa zásluh stanovená v článku 
45, tento plán zabezpečí, že počet voľných 
pracovných miest v každej platovej triede 
plánu pracovných miest k 1. januáru 
každého roka zodpovedá pre každú 
inštitúciu počtu úradníkov v nižšej platovej 
triede, ktorí boli v aktívnom služobnom 
pomere k 1. januáru predchádzajúceho 
roka, vynásobenému sadzbami 
stanovenými pre túto platovú triedu v 
prílohe I oddiele B. Tieto sadzby sa 
uplatňujú na základe päťročného priemeru 
od 1. januára 2013.

2. Bez toho, aby bola dotknutá zásada 
povýšenia podľa zásluh stanovená v článku 
45, tento plán zabezpečí, že počet voľných 
pracovných miest v každej platovej triede 
plánu pracovných miest k 1. januáru 
každého roka zodpovedá pre každú 
inštitúciu počtu úradníkov v nižšej platovej 
triede, ktorí boli v aktívnom služobnom 
pomere k 1. januáru predchádzajúceho 
roka, vynásobenému sadzbami 
stanovenými pre túto platovú triedu v 
prílohe I oddiele B. Tieto sadzby sa 
uplatňujú na základe päťročného priemeru 
od 1. januára 2013.

3. Sadzby stanovené v prílohe I oddiele B 
sa preskúmajú na konci päťročného 
obdobia, ktoré sa začína 1. januárom 2013, 
na základe správy, ktorú Komisia predloží 
Európskemu parlamentu a Rade, a na 
základe návrhu Komisie. Európsky 
parlament a Rada prijmú rozhodnutie v 
súlade s článkom 336 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie.

3. Sadzby stanovené v prílohe I oddiele B 
sa preskúmajú na konci päťročného 
obdobia, ktoré sa začína 1. januárom 2013, 
na základe správy, ktorú Komisia predloží 
Európskemu parlamentu a Rade, a na 
základe návrhu Komisie. Európsky 
parlament a Rada prijmú rozhodnutie v 
súlade s článkom 336 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie.

4. Po uplynutí rovnakého päťročného 
obdobia Komisia predloží Európskemu 
parlamentu a Rade správu o vykonávaní 
ustanovení týkajúcich sa funkčnej skupiny 
AST/SC a prechodných opatrení 
stanovených v článku 30 prílohy XIII, 
pričom vezme do úvahy vývoj potrieb 
zamestnancov na vykonávanie 
tajomníckych a kancelárskych úloh vo 
všetkých inštitúciách a vývoj trvalých a 

4. Po uplynutí rovnakého päťročného 
obdobia Komisia predloží Európskemu 
parlamentu a Rade správu o vykonávaní 
ustanovení týkajúcich sa funkčnej skupiny 
AST/SC a prechodných opatrení 
stanovených v článku 30 prílohy XIII,
pričom vezme do úvahy vývoj potrieb 
zamestnancov na vykonávanie 
tajomníckych a kancelárskych úloh vo 
všetkých inštitúciách a vývoj trvalých a 
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dočasných pracovných miest vo funkčnej 
skupine AST a počtu zmluvných 
zamestnancov vo funkčnej skupine II.

dočasných pracovných miest vo funkčných 
skupinách AST a AST/SC.

Or. en

Odôvodnenie

Inštitúcie by mali mať možnosť zvoliť si spôsob šetrenia a zdroje, ktoré je možné ušetriť.  
Postačuje tiež, aby bol plán pracovných miest prepojený s rozpočtom inštitúcií, ktorý 
vychádza zo všeobecného rozpočtu EÚ, ktorý je zase založený na viacročnom finančnom 
rámci.
Zmena na odsek 4 je technickou úpravou.  Keďže sa týka ohlasovacích povinností, pokiaľ ide 
o vykonávanie ustanovení o funkčnej skupine AST/SC, odkaz na vývoj potrieb a pracovných 
miest by sa mal vzťahovať aj na túto skupinu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 10
Služobný poriadok
Článok 31 – odsek 2 – prvá veta

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Bez toho, aby bol dotknutý článok 29 ods. 
2, úradníci sú prijímaní do služobného 
pomeru len do platových tried SC 1, AST 1 
až AST 4 alebo AD 5 až AD 8.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 29 ods. 
2, úradníci sú prijímaní do služobného 
pomeru len do platových tried SC 1 až 
SC3, AST 1 až AST 4 alebo AD 5 až AD 
8.

Or. en

Odôvodnenie

Inštitúcie by mali mať možnosť prijať rozhodnutie o vstupnej triede pre prijímanie úradníkov 
vo funkčnej skupine AST/SC, napríklad podľa ich skúseností, ako v prípade funkčných skupín 
AST a AD.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 15 – písmeno a
Služobný poriadok
Článok 45 – odsek 1 – po druhej vete
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pokiaľ sa neuplatňuje postup stanovený v 
článku 4 a článku 29 ods. 1, úradníci 
môžu byť povýšení, len ak zastávajú 
funkciu, ktorá zodpovedá jednému z typov 
pracovných miest uvedených v prílohe I 
oddiele A pre nasledujúcu vyššiu platovú 
triedu.

Úradníci v platovej triede AST 9 môžu byť 
povýšení do platovej triedy AST 10 len 
v súlade s postupom uvedeným v článku 4 
a v článku 29 ods. 1.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je spresniť návrh Komisie s cieľom zabrániť akýmkoľvek problémom pri 
výklade a vykonávaní textu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 21 – písmeno d
Služobný poriadok
Článok 55 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Menovací orgán každej inštitúcie môže 
zaviesť opatrenia týkajúce sa pružného 
pracovného času. Úradníci, na ktorých sa 
vzťahujú ustanovenia článku 44 druhého 
odseku, riadia svoj pracovný čas bez 
použitia takýchto opatrení.

4. Menovací orgán každej inštitúcie môže 
zaviesť opatrenia týkajúce sa pružného 
pracovného času. Úradníci v 9. a vyššej 
platovej triede, ktorí využívajú tieto 
opatrenia, nemajú nárok na náhradu 
celých ani polovičných pracovných dní.

Or. en

Odôvodnenie

Systémy pružného pracovného času, ako nástroj moderných ľudských zdrojov, sú vítané.  Pre 
úradníkov v platových triedach, ktoré zahŕňajú vyšší stupeň zodpovednosti v porovnaní s 
platovými triedami na začiatku profesionálnej dráhy, by to však malo skôr znamenať, že 
pružnosť sa meria v hodinách a nevedie k náhrade pracovného dňa v celom ani čiastočnom 
rozsahu. Malo by sa tiež zdôrazniť, že flexibilita v rámci pracovného času by nemala viesť k 
udeleniu dodatočnej dovolenky nad rozsah, ktorý určuje služobný poriadok.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 31 – písmeno b
Služobný poriadok
Článok 66

Text predložený Komisiou
V nasledujúcej tabuľke sú stanovené základné mesačné platy pre každú platovú triedu a 
stupeň vo funkčnej skupine AST/SC:

Stupeň
Trieda 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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
V nasledujúcej tabuľke sú stanovené základné mesačné platy pre každú platovú triedu a 
stupeň vo funkčnej skupine AST/SC:

Stupeň
Trieda 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

Odôvodnenie

Nástupné platové triedy vo všetkých funkčných skupinách by mali zaručiť prijímanie 
vhodných zamestnancov. V prípade AST/SC to znamená sekretárov/sekretárky, ktorí zastupujú 
širokú škálu národností a jazykových znalostí s cieľom uspokojiť požiadavky viacnárodného a 
viacjazyčného útvaru a zachovať geografickú rovnováhu.  Potenciálne úspory sa tu musia 
vyvážiť povinnosťou inštitúcií poskytovať nepretržitú vysokú úroveň služieb. Väčšina 
prijímaných tajomníkov sú navyše ženy, ktoré tým budú musieť znášať bremeno úspor. Mohlo 
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by to obmedzovať zásadu rovnosti pohlaví. V pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu sa preto 
stanovila nástupná trieda pre kategóriu AST/SC o jednu, namiesto o dve úrovne nižšie pod 
AST 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 43 – písmeno a
Služobný poriadok
Príloha I – oddiel A – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Tajomník/administratívny pracovník SC 1 
– SC 6

Tajomník/administratívny pracovník SC 1 
– SC 6

vykonáva tajomnícke a kancelárske úlohy, 
spravuje kanceláriu a vykonáva iné 
rovnocenné úlohy, ktoré si vyžadujú určitý 
stupeň samostatnosti.1

vykonáva tajomnícke a kancelárske úlohy, 
spravuje kanceláriu a vykonáva iné 
rovnocenné úlohy, ktoré si vyžadujú určitý 
stupeň samostatnosti.

Parlamentní zriadenci1

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zabezpečiť, aby aj parlamentní zriadenci 
uvedení v poznámke pod čiarou patrili do funkčnej skupiny AST/SC.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 55 – písmeno i
Služobný poriadok
Príloha XIII – článok 30 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) úradníci, na ktorých sa nevzťahuje 
písmeno a) a ktorí boli pred 1. májom 2004 
zaradení do bývalej kategórie B alebo ktorí 
boli pred 1. májom 2004 zaradení do 
bývalých kategórií C alebo D a stali sa 

b) úradníci, na ktorých sa nevzťahuje 
písmeno a) a ktorí boli pred 1. májom 2004 
zaradení do bývalej kategórie B, alebo 
ktorí boli pred 1. májom 2004 zaradení do 
bývalých kategórií C alebo D a stali sa 
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členmi funkčnej skupiny AST bez 
obmedzenia, sú zaradení ako asistenti;

členmi funkčnej skupiny AST bez 
obmedzenia, a tiež úradníci prijatí po 1.
máji 2004, sú zaradení ako asistenti;

Or. en

Odôvodnenie

Návrh stanovuje  hranicu služobného postupu  AST pre asistentov v prechodnom období 
zamestnaných po 1. máji  2004 v platovej triede AST 7. Aby sa však títo mohli zúčastniť 
výberových konaní pre AST, musia preukázať oveľa vyšší stupeň vzdelania, než sa v minulosti 
vyžadovalo pre bývalé kategórie B, C a D a pred prvým povýšením musia tiež preukázať 
znalosť tretieho jazyka. Ich vyhliadky profesionálneho rastu im navyše v čase prijatia do 
zamestnania ponúkali možnosť dosiahnuť stupeň AST 11 (ako v prípade bývalej kategórie B a 
úradníkov bývalej kategórie C a D, ktorí vyhoveli atestačnému postupu). V konečnom 
dôsledku by sa tiež nemali posudzovať odlišne na základe výberového konania, ktorého sa 
zúčastnili, a to ani pri ich novom zaradení. Cieľom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je 
preto stanoviť hranicu ich vyhliadok služobného postupu na úrovni AST 9.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 55 – písmeno i
Služobný poriadok
Príloha XIII – článok 30 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) úradníci, na ktorých sa nevzťahujú 
písmená a) až d), sú zaradení na základe 
platovej triedy uvedenej vo výberovom 
konaní, ktorého výsledkom bol zoznam 
vhodných kandidátov, na základe ktorého 
boli prijatí do služobného pomeru.
Úradníci, ktorí prešli výberovým konaním 
platovej triedy AST 3 alebo vyššej sú 
zaradení ako asistenti, všetci ostatní 
úradníci sú zaradení ako administratívni 
asistenti v prechodnom období. Tabuľka 
zhody uvedená v článku 13 ods. 1 tejto 
prílohy sa uplatňuje analogicky nezávisle 
od dátumu, keď bol úradník prijatý.

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 13.  Treba tiež poznamenať, že 
títo AST by sa nemali posudzovať odlišne na základe výberového konania, na ktorom sa 
zúčastnili, a to ani pri ich novom zaradení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 55 – písmeno i
Služobný poriadok
Príloha XIII – článok 30 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Odchylne od odseku 2 písm. e) môže 
menovací orgán pred 31. decembrom 
2015 zaradiť úradníkov prijatých do 
služobného pomeru na základe 
výberového konania na úrovni platovej 
triedy nižšej ako AST 3 ako asistentov v 
záujme služby a na základe pracovného 
miesta, ktoré zastávali k 31. decembru 
2012. Každý menovací orgán vypracuje 
ustanovenia na vykonávanie tohto článku 
v súlade s článkom 110 služobného 
poriadku. Celkový počet 
administratívnych asistentov v 
prechodnom období využívajúcich tieto 
ustanovenia však neprekročí 5 % 
administratívnych asistentov v 
prechodnom období k 1. januáru 2013.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Vyplýva z PDN 13 a PDN 14. Pozri ich odôvodnenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 55 – písmeno i
Služobný poriadok
Príloha XIII – článok 30 – odsek 7
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Úradníci, ktorí boli na základe článku 
55 ods. 2 písm. e) služobného poriadku a 
článku 4 prílohy IVa k služobnému 
poriadku oprávnení pracovať na čiastočný 
úväzok počas obdobia začínajúceho pred 1.
januárom 2013 a pokračujúceho po tomto 
dátume, môžu naďalej vykonávať prácu na 
čiastočný úväzok za tých istých podmienok 
počas maximálneho celkového obdobia 
piatich rokov.

7. Úradníci, ktorí boli na základe článku 
55a ods. 2 písm. e) služobného poriadku a 
článku 4 prílohy IVa k služobnému 
poriadku oprávnení pracovať na čiastočný 
úväzok počas obdobia začínajúceho pred 1.
januárom 2013 a pokračujúceho po tomto 
dátume, môžu naďalej vykonávať prácu na 
čiastočný úväzok za tých istých podmienok 
počas maximálneho celkového obdobia 
piatich rokov.

Or. en

Odôvodnenie

Článok 55a ods. 2 písm. e) je správny odkaz. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh opravuje túto 
chybu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 55 – písmeno i
Služobný poriadok
Príloha XIII – článok 30 – odsek 7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7a. V prípade úradníkov, ktorých 
dôchodkový vek v súlade s článkom 22 
tejto prílohy je nižší ako 65 rokov, môže 
trojročné obdobie podľa článku 55a ods. 
2 písm. e) služobného poriadku 
presiahnuť ich dôchodkový vek, no nie 65 
rokov veku.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto návrhu je umožniť pracovníkom, ktorých dôchodkový vek je podľa prechodných 
ustanovení nižší než 65 rokov a ktorí si želajú naďalej pracovať aj po dosiahnutí tohto veku, 
využiť nárok na prácu na čiastočný úväzok pred odchodom do dôchodku.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 33a (nový)
Služobný poriadok
Článok 139 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

33a. V článku 139 sa písmeno b) 
nahrádza takto:
„b) po uplynutí mesiaca, v ktorom 
akreditovaný parlamentný asistent 
dosiahne vek 65 rokov, alebo výnimočne v 
deň stanovený v súlade s článkom 52 
písm. b) druhým pododsekom služobného 
poriadku;”

Or. en

Odôvodnenie

Parlamentným asistentom by sa mala výnimočne poskytnúť možnosť pracovať až do veku 67 
rokov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Všetky inštitúcie a agentúry v rozličných miestach výkonu práce v EÚ a jej delegácie v tretích 
krajinách zamestnávajú približne 55 000 úradníkov a ďalších zamestnancov. V porovnaní 
so štátnou alebo dokonca miestnou správou v niektorých členských štátoch je tento počet 
veľmi nízky a ešte sa zníži, ak si uvedomíme, že európske inštitúcie slúžia približne 501 
miliónom obyvateľov EÚ.

Služobný poriadok a európska verejná služba prešli v roku 2004 zásadnou reformou, ktorej 
cieľom bola modernizácia a zvýšenie nákladovej efektívnosti. Reforma prinesie do konca 
roku 2020 úspory v celkovej výške 8 miliárd EUR. Hlavným dôvodom a jadrom súčasného 
návrhu Komisie je poskytnutie novej metódy úprav miezd a dôchodkov, ktorej súčasťou je 
uplatňovanie doložky o výnimke a osobitného príspevku. Je to nevyhnutné vzhľadom na 
ukončenie platnosti príslušných ustanovení služobného poriadku ku koncu roka 2012, ako aj s 
cieľom poskytnúť príslušnú reakciu na rozsudok Súdneho dvora vo veci C-40/101.

Aj keď zmeny, ktoré si vyžiadalo uvedené ukončenie platnosti niektorých ustanovení, sa mali 
týkať len aktuálneho návrhu na zmenu a doplnenie služobného poriadku, Komisia sa rozhodla 
ísť nad rámec návrhu a navrhla viaceré ďalšie úpravy. Vo všetkých prípadoch ide o rozličné 
úsporné opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať spolu s novou metódou a osobitným príspevkom.  

Spravodajkyňa sa domnieva, že súčasná reforma by sa mala dotýkať len toho, čo treba 
zmeniť, a to z toho dôvodu, že hlavná reforma služobného poriadku, ktorá viedla k zásadným 
úsporám, sa uskutočnila len pre niekoľkými rokmi, pričom jej účinky sa stále prejavujú, a tiež 
preto, lebo je potrebné prísne dodržiavať kalendár prijímania zmien, ktoré sa v súčasnosti
navrhujú. Netreba zabúdať na to, že je mimoriadne dôležité, aby Európsky parlament a Rada 
dodržali posledný možný termín na dohodu, ktorým je koniec roku 2012. V opačnom prípade 
bude ukončenie platnosti metódy a osobitného príspevku viesť k tomu, že sa nielen nepodarí 
dosiahnuť žiadne úspory, ale rozpočet EÚ zaťažia nové výdavky.

Na záver je potrebné vyjadriť sa k celkovému kontextu súčasného návrhu. Návrh prichádza 
v čase finančnej krízy v Európe, pričom pred jeho predložením boli vyjadrené výzvy na 
úspory v európskej administratíve.  Napriek tomu, že tieto výzvy treba brať vážne a náležite 
ich zvážiť, nesmú prevážiť základné úvahy o cieli a úlohe európskej verejnej služby. Je 
mimoriadne dôležité nájsť rovnováhu medzi úsporami a potrebou zabezpečiť, aby všetky 
inštitúcie mohli vykonávať svoje úlohy v súlade so svojimi povinnosťami a právomocami 
vyplývajúcimi zo zmlúv. Aby mohli plniť záväzky, ktoré pre ne vyplývajú zo zmluvy, je 
nevyhnutné, aby inštitúcie mali neustále možnosť prijímať a udržať si zamestnancov podľa 
toho, aký majú pre nich význam a aké majú zásluhy a zručnosti, t. j. takých zamestnancov, 
ktorí sú nezávislí, ktorí veria európskemu projektu a jeho hodnotám, sú vysoko kvalifikovaní, 
pochádzajú z rozličných krajín, sú multilinguálni2 a ochotní presťahovať sa do zahraničia 
a trvalo tu pracovať.

1. Základné prvky návrhu

                                               
1 C-40/10 Komisia/Rada, zatiaľ neuvedené v zbierke.
2 Pred prvým povýšením musia zamestnanci dokázať, že vedia pracovať v troch oficiálnych jazykoch EÚ.
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Spravodajkyňa víta skutočnosť, že Komisia predložila svoj návrh pred skončením platnosti 
metódy a osobitného príspevku.

Spravodajkyňa súhlasí najmä s návrhom vychádzať pri metóde zo zmien v nominálnych 
platoch (namiesto zmien v reálnych platoch) vo všetkých členských štátoch, a nielen 
v niektorých z nich, a dúfa, že Komisia bude schopná nájsť praktické riešenie problému, 
ktorým je včasné získavanie príslušných údajov z 27 členských štátov. Spravodajkyňa 
zdôrazňuje aj to, že v doložke o výnimke by mal byť uvedený odkaz na finančnú krízu.
Spravodajkyňa napokon súhlasí aj so zvýšením osobitného príspevku, premenovaného na 
„solidárnu daň“, na navrhovanú úroveň 6 %.

2. Úsporné opatrenia

2.1 Zníženie počtu zamestnancov o 5 %

Komisia navrhuje znížiť počet zamestnancov každej inštitúcie a agentúry o 5 %, čím si plní 
svoj záväzok vo vzťahu k úsporám, ktorý je uvedený v návrhu viacročného finančného 
rámca1. Ak vezmeme do úvahy skutočnosť, že podľa schváleného plánu pracovných miest2 by 
inštitúcie a agentúry mohli v roku 2011 zamestnávať celkový počet 46 678 osôb (úradníkov 
a iných zamestnancov s výnimkou zmluvných zamestnancov), znamenalo by to zníženie 
o 2 334 zamestnancov vo všetkých kategóriách a ďalšie zníženie zmluvných zamestnancov 
asi o 400. Toto zníženie sa má uskutočniť do roku 2018 a to tým, že sa nebudú obsadzovať 
noví zamestnanci na miesta, ktoré vzniknú „prirodzeným“ odchodom zamestnancov 
z inštitúcií (napríklad v dôsledku odchodu do dôchodku alebo ukončenia zmluvy).

Treba si uvedomiť, že z návrhu vyplýva automatické zníženie počtu zamestnancov každej 
inštitúcie a agentúry o 5 %.  Aj keď je správne, že Komisia túto možnosť posudzuje z 
hľadiska dosiahnutia prípadných úspor, mýli sa, ak tvrdí, že táto možnosť by sa mala 
automaticky uplatniť vo všetkých inštitúciách. Toto riešenie nie je realistické.  Vzhľadom na 
nové právomoci, ktoré pre niektoré inštitúcie vyplývajú zo zmluvy alebo z budúcich rozšírení, 
budú môcť tieto inštitúcie maximálne zmraziť počet zamestnancov na aktuálnej úrovni, 
pričom ďalšie inštitúcie budú možno dokonca musieť zvýšiť počet zamestnancov 
v budúcnosti3.  Treba preto viac riešení, ktoré sú šité na mieru.

Návrh Komisie predpokladá naviazanie viacročného finančného rámca (VFR) na plán 
pracovných miest inštitúcií, a to zmenou a doplnením článku 6 služobného poriadku. Zaistí sa 
tým dodržanie záväzku inštitúcií a agentúr, ktorým je zníženie počtu zamestnancov o 5 %. V 
služobnom poriadku je už však určené, že „plán pracovných miest priložený ku kapitole 
rozpočtu, týkajúcej sa každej inštitúcie, udáva počet pracovných miest v každej platovej triede 
a v každej funkčnej skupine”. Z tohto ustanovenia je jasné, že inštitúcie musia vo svojich 
                                               
1 Návrh nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 
(COM (2011) 398).
2 Ú. v. EÚ L 68, 15.3.2011, s. 1.
3 Treba si uvedomiť, že zmeny v úlohách jednotlivých inštitúcií, ktoré pre ne v rokoch 2000 a 2010 vyplynuli zo 
zmlúv a z rozšírenia EÚ viedli k takémuto nárastu počtu zamestnancov: 21,6 % Komisia, 34,3 % Rada, 52,5 % 
Európsky parlament, 90,8 % Súdny dvor, 61,1 % Dvor audítorov, 35,2% EHSV a 140 % Výbor regiónov.
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plánoch pracovných miest dodržiavať rozpočtové záväzky vyplývajúce z rozpočtov inštitúcií, 
ktoré sa opierajú o všeobecný rozpočet EÚ a zase o VFR. Nie je dôvod vytvárať ďalšie 
prepojenie medzi služobným poriadkom a finančným rámcom EÚ. Treba tiež uviesť, že 
položka 5 VFR zahŕňa „administratívne výdavky inštitúcií”, ktoré značne presahujú výdavky 
inštitúcií na zamestnancov.

Hoci spravodajkyňa zastáva názor, že inštitúcie by mali zaviesť nutné úspory, o konkrétnej 
metóde a výbere zdrojov na uskutočnenie týchto úspor musia preto rozhodnúť samotné 
inštitúcie. Len oni môžu najlepšie a najpresnejšie určiť, kde možno zaviesť úspory tak, aby 
inštitúcie neohrozili vlastné fungovanie. Záväzok v tomto zmysle by bol vhodnejší.

Z uvedených dôvodov spravodajkyňa navrhuje, aby sa tento návrh nezohľadnil.

2.2 Pracovné podmienky

Spravodajkyňa poukazuje na to, že na podmienky zamestnávania sa vzťahujú aj iné úsporné 
opatrenia, ku ktorým okrem iného patria:

a) zmeny týkajúce sa pracovného času:
- nárast pracovného času zavedením minimálneho počtu hodín pracovného času (40) 

bez náhrady mzdy,
- skrátenie ročného času na cestu domov na 3 dni;
b) zmeny týkajúce sa dôchodkového systému:
- zvýšenie dôchodkového veku zo 63 na 65 rokov s možnosťou pracovať až do 67 rokov 

veku,
- zvýšenie veku predčasného odchodu do dôchodku z 55 na 58 rokov,
- zníženie počtu úradníkov, ktorí môžu využiť nárok na predčasný odchod do dôchodku 

z 10 % na 5 % vo všetkých inštitúciách v danom roku;
c) zmeny týkajúce sa príspevkov a nárokov:
- zníženie ročného príspevku na cestu domov,
- úprava pravidiel preplácania nákladov na sťahovanie,
- úprava pravidiel preplácania nákladov na služobné cesty.

Niektoré z týchto opatrení treba vidieť v kontexte nedávnych úprav pracovných podmienok, 
ktoré prijali členské štáty, najmä pokiaľ ide o zvýšenie dôchodkového veku odrážajúce 
súčasné demografické trendy v EÚ.  Iné opatrenia, hoci plnia funkciu úsporných opatrení, 
nemožno skutočne považovať za kľúčové body navrhovaných zmien.

Osobitným návrhom sa inštitúciám poskytuje možnosť zaviesť pružný pracovný čas ako 
metódu moderného riadenia ľudských zdrojov. Spravodajkyňa považuje prístup Komisie za 
krok správnym smerom, avšak preskúma ešte, či je potrebné tieto mechanizmy prípadne 
obmedziť len na niektoré kategórie zamestnancov.

2.3 Balík týkajúci sa kariéry asistentov (stupňa AST)
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Reformou z roku 2004 sa vytvorila nová štruktúra kariéry AST. Zdá sa však1, že štruktúra 
miezd a systém služobného postupu pracovníkov kategórie AST si bude vyžadovať ďalšie 
úpravy.

Komisia pôvodne navrhovala ako nápravné opatrenie zamestnávať na úrovni 
sekretárov/sekretáriek iba zmluvných zamestnancov. Z úvodnej výmeny názorov s Komisiou 
a jej podpredsedom M. Šefčovičom vo Výbore pre právne veci v júli 2011 však jasne 
vyplynulo, že takýto návrh by znamenal nebezpečenstvo, že by sa nevyhovelo potrebám 
inštitúcií, pokiaľ ide o zabezpečenie zamestnancov s určitým (napríklad jazykovým) profilom, 
a že je teda neprijateľný.  Vyplynulo to tiež jasne aj zo sociálneho dialógu, ktorý viedla 
Komisia pred prijatím formálneho návrhu.

Komisia sa nakoniec rozhodla navrhnúť novú kategóriu AST/SC s cieľom zaradiť 
pracovníkov poverených jednoduchšími úlohami a povinnosťami do nižšej kategórie. V 
súlade s návrhom budú pracovníci tejto novej kategórie pri nástupe do služobného pomeru 
zaradení do platovej triedy, ktorá sa v porovnaní s AST 1 nachádza o dve triedy nižšie. Hoci 
spravodajkyňa nemá námietky proti kategórii AST/SC samotnej, takúto nízku nástupnú triedu 
nemôže akceptovať. Je potrebné, aby nástupné platové triedy vo všetkých kategóriách zaručili 
prijímanie vhodných zamestnancov inštitúcií. V tomto konkrétnom prípade je nevyhnutné 
zabezpečiť, aby inštitúcie boli schopné prijímať sekretárov (vo väčšine prípadov ženy) 
zastupujúcich širokú škálu národností a jazykových schopností s cieľom vyhovieť 
požiadavkám viacnárodnej a viacjazyčnej služby, ktorá je aj naďalej absolútnym základom 
viacnárodných inštitúcií EÚ slúžiacich občanom 27 členských štátov EÚ.  Významným 
faktorom v tejto súvislosti je zachovanie geografickej rovnováhy v inštitúciách, na ktorý 
nemožno zabúdať a o ktorý je potrebné sa obzvlášť starať. Schopnosť inštitúcií neustále 
poskytovať vysokú úroveň služieb sa v tomto prípade musí vyvážiť oproti potenciálnym 
úsporám. Dôležité je taktiež náležite zabezpečiť dodržiavanie zásady rovnosti pohlaví.
Spravodajkyňa preto navrhuje, aby sa nástupná platová trieda pre kategóriu AST/SC stanovila 
o jednu úroveň nižšie pod AST 1.

Čo sa týka triedy AST, spravodajkyňa poukazuje na dva prvky v návrhu. Po prvé, v kariére 
AST je pre asistentov v prechodnom období prijatých po 1. máji 2004 stanovená hranica 
triedy AST 7.Spravodajkyňa poukazuje na to, že ide o porušenie podmienok zamestnávania, 
keďže táto skupina asistentov môže perspektívne dosiahnuť služobný postup až po AST 11.
Na zmiernenie tejto nerovnováhy by sa hranica mohla stanoviť na triedu AST 9. Po druhé, 
spravodajkyňa navrhuje dôkladne sa zaoberať navrhovanou zmenou štruktúry kategórie AST, 
pričom dve najvyššie triedy by boli vyhradené výlučne pre zamestnancov, ktorí vykonávajú 
úlohy na vyššej úrovni.

3. Konkrétne pripomienky

Spravodajkyňa sa rozhodla zaoberať sa v návrhu správy niekoľkými bodmi, ktoré sa týkajú 
iba niektorých inštitúcií a ku ktorých riešeniu sa doteraz nedospelo.  Patrí sem pozmeňujúci a 

                                               
1 Pozri tiež správu Komisie z 30.3.2011 o rovnocennosti medzi starým a novým zložením zamestnancov. Článok 
6 služobného poriadku (COM(2011)171).
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doplňujúci návrh, ktorým sa zavádzajú osobitné ustanovenia o dôchodkovom veku 
parlamentných asistentov. V záujme dodržania záväzku inštitúcií byť zamestnávateľom, ktorý 
obhajuje rovnaké príležitosti, spravodajkyňa tiež navrhuje prijať pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh, ktorý by zohľadnil situáciu zamestnancov s postihnutím.


