
PR\891026SL.doc PE480.807v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za pravne zadeve

2011/0455(COD)

10. 2. 2012

***I
OSNUTEK POROČILA
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Kadrovskih 
predpisov za uradnike in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske 
unije
(COM(2011)0890 – C7-0507/2011 – 2011/0455(COD))

Odbor za pravne zadeve

Poročevalka: Dagmar Roth-Behrendt



PE480.807v01-00 2/21 PR\891026SL.doc

SL

PR_COD_1amCom

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Kadrovskih predpisov 
za uradnike in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije
(COM(2011)0890 – C7-0507/2011 – 2011/0455(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0890),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 336 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi 
katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0507/2011),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Sodišča z dne ...1 ,

– ob upoštevanju mnenja Računskega sodišča z dne ...2 ,

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve in mnenj Odbora za proračun, Odbora 
za proračunski nadzor ter Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A7-0000/2012),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Evropska unija z več kot 50 
institucijami in agencijami potrebuje 

(1) Evropska unija z več kot 50 
institucijami in agencijami še naprej

                                               
1 ...
2 ...
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visokokakovostno evropsko javno upravo, 
da lahko zagotavlja najvišji standard 
opravljanja svojih nalog v skladu s 
Pogodbama in je ustrezno pripravljena na 
notranje in zunanje izzive, s katerimi se bo 
srečevala v prihodnosti.

potrebuje visokokakovostno evropsko 
javno upravo, da lahko izpolnjuje svoje 
cilje, izvaja politike in dejavnosti ter
zagotavlja najvišji standard opravljanja 
svojih nalog v skladu s Pogodbama in bo 
tako ustrezno pripravljena na notranje in 
zunanje izzive, s katerimi se bo srečevala v 
prihodnosti, ter služila državljanom Unije.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Zato je treba zagotoviti okvir za 
zaposlovanje visoko produktivnega in 
neoporečnega osebja, izbranega na 
najširšem možnem geografskem območju 
med državljani držav članic, in tem
zaposlenim omogočiti, da opravljajo svoje 
naloge čim bolj učinkovito in uspešno.

(2) Zato je treba zagotoviti okvir za
privabljanje, zaposlovanje in ohranitev 
visokokvalificiranega in večjezičnega
osebja, ki bo izbrano na najširšem možnem 
geografskem območju med državljani 
držav članic ter bo neodvisno in bo 
izpolnjevalo najvišje strokovne standarde,
ter zaposlenim omogočiti, da opravljajo 
svoje naloge čim bolj učinkovito in 
uspešno.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Delovni čas v institucijah je treba 
uskladiti z veljavnim delovnim časom v 
nekaterih državah članicah Evropske 
unije, da se nadomesti zmanjšanje osebja v 
institucijah. Z uvedbo minimalnega števila 
delovnih ur na teden se bo zagotovilo, da 

(14) Delovni čas v institucijah je treba 
uskladiti, da se nadomesti zmanjšanje 
osebja v institucijah. Uskladitev mora 
upoštevati delovne ure, ki veljajo za javne 
uslužbence v državah članicah. Z uvedbo 
minimalnega števila delovnih ur na teden 
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lahko zaposleni v institucijah opravijo 
delo, ki izhaja iz uresničevanja ciljev 
politike Evropske unije, hkrati pa se bodo 
uskladili delovni pogoji v institucijah, kar 
je v interesu solidarnosti znotraj celotne 
javne uprave Evropske unije.

se bo zagotovilo, da lahko zaposleni v 
institucijah opravijo delo, ki izhaja iz 
uresničevanja ciljev politike Evropske 
unije, hkrati pa se bodo uskladili delovni 
pogoji v institucijah, kar je v interesu 
solidarnosti znotraj celotne javne uprave 
Evropske unije.

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Komisija bi morala pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, 
da so ustrezni dokumenti predloženi 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
istočasno, pravočasno in na ustrezen način 
–

(26) Komisija bi morala pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, 
da so vsi ustrezni dokumenti predloženi 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
istočasno, pravočasno in na ustrezen način 
–

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 1 – točka 1 a (novo)
Kadrovski predpisi
Člen 1 d – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. V členu 1d(4) se prvi pododstavek 
nadomesti z:
„Za namene prvega odstavka je oseba 
invalid, če ima dolgotrajne telesne, 
duševne, intelektualne ali senzorične 
okvare, ki jo v povezavi z različnimi 
ovirami lahko omejujejo, da bi enako kot 
drugi polno in učinkovito sodelovala v 
družbi. Invalidnost se ugotovi skladno s 
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postopkom, določenim v členu 33.”

Or. en

Obrazložitev

S predlogom spremembe se skuša opredelitev invalidnih oseb iz člena 1d Kadrovskih 
predpisov uskladiti  z opredelitvijo iz člena 1 Konvencije ZN o pravicah invalidov.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 1 – točka 2 a (novo)
Kadrovski predpisi
Člen 1 d – odstavek 4 – pododstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Za tretjim pododstavkom člena 1d(4) 
se vstavi naslednji pododstavek:
„Načelo enakega obravnavanja organom 
institucij za imenovanja ne preprečuje, da 
ohranjajo ali sprejemajo ukrepe, ki 
omogočajo posebne ugodnosti, da se tako 
invalidnim osebam olajša opravljanje 
poklicne dejavnosti ali da se preprečijo ali 
nadomestijo pomanjkljivosti na njihovi 
poklicni poti.”

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 3
Kadrovski predpisi
Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V kadrovskem načrtu, ki je priložen delu 
proračuna za posamezno institucijo, je 
navedeno število delovnih mest v vsakem 

1. V kadrovskem načrtu, ki je priložen delu 
proračuna za posamezno institucijo, je 
navedeno število delovnih mest v vsakem 
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razredu in funkcionalni skupini. razredu in funkcionalni skupini.

Kadrovski načrt vsake institucije upošteva 
obveznosti iz večletnega finančnega 
okvira in medinstitucionalnega 
sporazuma o njegovem izvajanju.
2. Brez poseganja v načelo napredovanja, 
ki temelji na odlikah, kakor je določeno v 
členu 45, ta načrt zagotovi, da je število 
prostih delovnih mest v vsakem razredu 
kadrovskega načrta za vsako institucijo na 
dan 1. januarja vsakega leta enako številu 
aktivno zaposlenih uradnikov iz nižjega 
razreda na dan 1. januarja predhodnega 
leta, ki se pomnoži s stopnjami za ta 
razred, določenimi v razdelku B Priloge I. 
Te stopnje se s 1. januarjem 2013 
uporabljajo na podlagi petletnega 
povprečja.

2. Brez poseganja v načelo napredovanja, 
ki temelji na odlikah, kakor je določeno v 
členu 45, ta načrt zagotovi, da je število 
prostih delovnih mest v vsakem razredu 
kadrovskega načrta za vsako institucijo na 
dan 1. januarja vsakega leta enako številu 
aktivno zaposlenih uradnikov iz nižjega 
razreda na dan 1. januarja predhodnega 
leta, ki se pomnoži s stopnjami za ta 
razred, določenimi v razdelku B Priloge I. 
Te stopnje se s 1. januarjem 2013 
uporabljajo na podlagi petletnega 
povprečja.

3. Stopnje, določene v razdelku B Priloge 
I, se proučijo ob koncu petletnega obdobja 
z začetkom 1. januarja 2013 na podlagi 
poročila, ki ga Komisija predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu, ter na 
podlagi predloga Komisije. Evropski 
parlament in Svet odločata v skladu s 
členom 336 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije.

3. Stopnje, določene v razdelku B Priloge 
I, se proučijo ob koncu petletnega obdobja 
z začetkom 1. januarja 2013 na podlagi 
poročila, ki ga Komisija predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu, ter na 
podlagi predloga Komisije. Evropski 
parlament in Svet odločata v skladu s 
členom 336 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije.

4. Komisija po tem petletnem obdobju 
poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o 
izvajanju določb za funkcionalno skupino 
AST/SC in prehodnih določb iz člena 30 
Priloge XIII, pri čemer upošteva razvoj 
potrebe po zaposlenih, ki izvajajo naloge 
tajnikov in referentov, v vseh institucijah 
ter razvoj stalnih in začasnih delovnih mest 
v funkcionalni skupini AST in število 
pogodbenih uslužbencev v funkcionalni 
skupini II.

4. Komisija po tem petletnem obdobju 
poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o 
izvajanju določb za funkcionalno skupino 
AST/SC in prehodnih določb iz člena 30 
Priloge XIII, pri čemer upošteva razvoj 
potrebe po zaposlenih, ki izvajajo naloge 
tajnikov in referentov, v vseh institucijah 
ter razvoj stalnih in začasnih delovnih mest 
v funkcionalnih skupinah AST in
AST/SC.

Or. en

Obrazložitev

Institucije bi morale imeti možnost izbire načinov varčevanja in virov, pri katerih naj bi se 
privarčevalo.  Prav tako zadostuje, da je kadrovski načrt povezan s proračunom institucij, ki 
temelji na splošnem proračunu EU, ta pa sledi večletnemu finančnemu okviru.
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Sprememba odstavka 4 je tehnične narave.  Ker se nanaša na obveznosti poročanja v zvezi z 
izvajanjem določb o funkcionalni skupini AST/SC, je treba tudi pri prej skupini omeniti razvoj 
potreb in delovnih mest.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 10
Kadrovski predpisi
Člen 31 – odstavek 2 – prvi stavek 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Brez poseganja v člen 29(2) se uradniki 
zaposlujejo le v razredih SC 1, AST 1 do 
AST 4 ali AD 5 do AD 8.

Brez poseganja v člen 29(2) se uradniki 
zaposlujejo le v razredih SC 1 do SC 3, 
AST 1 do AST 4 ali AD 5 do AD 8.

Or. en

Obrazložitev

Institucije bi morale imeti možnost, da odločajo o začetnem razredu oseb, ki so bile zaposlene 
v funkcionalni skupini AST/SC, na primer glede na njihove izkušnje, kot to velja za 
funkcionalne skupine AST in AD.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 15 – točka a
Kadrovski predpisi
Člen 45 – odstavek 1 – za drugim stavkom 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če ni uporabljen postopek iz člena 4 in 
člena 29(1), lahko uradniki napredujejo le, 
če so zaposleni na delovnem mestu, ki 
ustreza eni od vrst delovnih mest iz 
razdelka A Priloge I za naslednji višji 
razred. 

Uradniki iz razreda AST 9 lahko v razred 
AST 10 napredujejo le v skladu s 
postopkom iz členov 4 in 29(1). 

Or. en
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Obrazložitev

S predlogom spremembe se poskuša razjasniti besedilo predloga Komisije, da bi se izognili 
težavam pri njegovem tolmačenju in izvajanju. 

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 21 – točka d
Kadrovski predpisi
Člen 55 – odstavek 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Organ za imenovanja vsake institucije 
lahko uvede prožno ureditev delovnega 
časa. Uradniki, za katere veljajo določbe 
drugega odstavka člena 44, pri 
upravljanju svojega delovnega časa ne 
uporabljajo take ureditve.

4. Organ za imenovanja vsake institucije 
lahko uvede prožno ureditev delovnega 
časa. Uradniki iz razreda 9 in višjih 
razredov, ki imajo na voljo tako ureditev, 
niso upravičeni do nadomestila za cele ali 
polovične delovne dni.

Or. en

Obrazložitev

Prožno ureditev delovnega časa kot obliko sodobnega upravljanja človeških virov je treba 
pozdraviti.  Vendar pa bi moralo to za uradnike iz razredov, pri katerih se zahteva višja raven 
odgovornosti kot v razredih na začetku poklicne poti, pomeniti, da se takšna prožnost meri v 
urah in ne prinaša nadomestila za del delovnega dne ali celoten delovni dan. Prav tako je 
treba poudariti, da prožnost delovnega časa ne sme voditi v odobritev dodatnega dopusta, ki 
bi presegal tistega, predpisanega v Kadrovskih predpisih.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 31 – točka b
Kadrovski predpisi
Člen 66 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija
Osnovna mesečna plača se določi za vsak razred in stopnjo v funkcionalni skupini AST/SC, 
kakor določa naslednja tabela:

Step
Grade 1 2 3 4 5
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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

Predlog spremembe
Osnovna mesečna plača se določi za vsak razred in stopnjo v funkcionalni skupini AST/SC, 
kakor določa naslednja tabela:

Step
Grade 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

Obrazložitev

Začetni razredi v vseh skupinah bi morali zagotavljati zaposlovanje ustreznega osebja. V 
primeru AST/SC to pomeni tajnike, ki predstavljajo široko paleto narodnosti in jezikovnega 
znanja, da bi zadostili potrebe večnacionalne in večjezične službe in ohranili geografsko 
ravnotežje.  Morebitne prihranke na tem področju je treba uravnotežiti z dolžnostjo institucij, 
da zagotavljajo stalno visoko raven storitev.  Poleg tega je večina zaposlenih tajnikov žensk, 
ki bi morale nositi breme varčevanja, kar bi ogrozilo načelo enakosti med spoloma.  
Posledično predlog spremembe določa začetni razred za kategorijo AST/SC eno raven pod 
AST 1 in ne dve. 

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 43 – točka a
Kadrovski predpisi
Priloga I – oddelek A – točka 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Tajnik/referent SC 1 - SC 6 Tajnik/referent SC 1 - SC 6
Izvajanje referentskih in tajniških del, 
vodenje pisarne in druge enakovredne 
naloge, ki zahtevajo določeno stopnjo 
neodvisnosti1.

Izvajanje referentskih in tajniških del, 
vodenje pisarne in druge enakovredne 
naloge, ki zahtevajo določeno stopnjo 
neodvisnosti. 
Parlamentarno sejno osebje1

Or. en

Obrazložitev

S predlogom spremembe se želi zagotoviti, da se parlamentarno sejno osebje, omenjeno v 
opombi, prav tako uvrsti v funkcionalno skupino AST/SC.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 55 – točka i
Kadrovski predpisi
Priloga XIII – člen 30 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) uradniki, ki niso zajeti v točki (a) in so 
bili pred 1. majem 2004 v nekdanji 
kategoriji B oziroma so bili pred 1. majem 
2004 v nekdanji kategoriji C ali D in so 
postali člani funkcionalne skupine AST 
brez omejitve, se razvrstijo kot strokovno-
tehnični uslužbenci;

(b) uradniki, ki niso zajeti v točki (a) in so 
bili pred 1. majem 2004 v nekdanji 
kategoriji B oziroma so bili pred 1. majem 
2004 v nekdanji kategoriji C ali D in so 
postali člani funkcionalne skupine AST 
brez omejitve, ter uradniki, ki so se 
zaposlili po 1. maju 2004, se razvrstijo kot 
strokovno-tehnični uslužbenci;

Or. en

Obrazložitev

Predlog določa meje za kariere uslužbencev AST v prehodu, ki so se po 1. maju 2004 zaposlili 
v razredu AST 7. Ti so morali, če so želeli sodelovati v natečajih za uslužbence AST, imeti 
precej višjo stopnjo izobrazbe, kot se je prej zahtevala za nekdanje kategorije B,C in D, ter so 
morali pred prvim napredovanjem dokazati znanje tretjega jezika. Poleg tega je bilo v času 
njihove zaposlitve mogoče napredovati do razreda AST 11 (kot je to veljajo za nekdanjo 
kategorijo B in tiste uradnike iz nekdanjih kategorij C in D, ki so uspešno zaključili postopek 
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atestiranja). Navsezadnje se njihove razvrstitve ne bi smelo obravnavati drugače ali delati 
razlik na osnovi natečajev, v katerih so sodelovali. Zaradi tega se želi s predlogom 
spremembe kot mejo za njihovo možno napredovanje določiti razred AST 9.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 55 – točka i
Kadrovski predpisi
Priloga XIII – člen 30 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) uradniki, ki niso zajeti v točkah od (a) 
do (d), se razvrstijo glede na razred iz 
natečaja, v skladu s katerim je bil 
sestavljen seznam primernih kandidatov, 
na podlagi katerega so bili zaposleni. 
Uradniki, ki so uspešno opravili natečaj 
za razred AST 3 ali višji razred, se 
razvrstijo kot strokovno-tehnični 
uslužbenci, vsi drugi uradniki pa kot 
upravni strokovno-tehnični uslužbenci v 
prehodnem obdobju. Smiselno se 
uporablja korelacijska tabela iz člena 
13(1) te priloge, ne glede na datum, ko je 
bil uradnik zaposlen.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 13.  Omeniti je treba tudi, da se ne sme drugače 
obravnavati ali razlikovati prerazvrstitve teh uslužbencev razreda AST na podlagi natečajev, 
v katerih so sodelovali. 

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 55 – točka i
Kadrovski predpisi
Priloga XIII – člen 30 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Z odstopanjem od točke (e) odstavka 2 
lahko organ za imenovanja pred 31. 
decembrom 2015 uradnike, zaposlene na 
podlagi natečaja v razredu, nižjem od AST 
3, razvrsti kot strokovno-tehnične 
uslužbence v interesu službe in na podlagi 
delovnega mesta, ki so ga zasedali 31. 
decembra 2012. Vsak organ za 
imenovanja sprejme določbe za izvajanje 
tega člena v skladu s členom 110 
Kadrovskih predpisov. Vendar skupno 
število upravnih strokovno-tehničnih 
uslužbencev v prehodnem obdobju, za 
katere se uporabi ta določba, ne sme 
presegati 5 % upravnih strokovno-
tehničnih uslužbencev v prehodnem 
obdobju na dan 1. januarja 2013.

črtano

Or. en

Obrazložitev

To sledi predlogoma sprememb št. 13 in 14. Glej obrazložitev k tema predlogoma. 

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 55 – točka i
Kadrovski predpisi
Priloga XIII – člen 30 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Uradniki, ki jim je bilo na podlagi člena 
55(2)(e) Kadrovskih predpisov in člena 4 
Priloge IVa k tem predpisom dovoljeno, da 
delajo s krajšim delovnim časom v 
obdobju, ki se je začelo pred 1. januarjem 
2013 in se razteza prek tega datuma, lahko 
še naprej delajo s krajšim delovnim časom 
pod enakimi pogoji v skupnem obdobju, ki 
ne presega petih let.

7. Uradniki, ki jim je bilo na podlagi člena 
55a(2)(e) Kadrovskih predpisov in člena 4 
Priloge IVa k tem predpisom dovoljeno, da 
delajo s krajšim delovnim časom v 
obdobju, ki se je začelo pred 1. januarjem 
2013 in se razteza prek tega datuma, lahko 
še naprej delajo s krajšim delovnim časom 
pod enakimi pogoji v skupnem obdobju, ki 
ne presega petih let.

Or. en
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Obrazložitev

Pravilen sklic je člen 55a(2)(e). Namen predloga spremembe je popraviti to napako.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 55 – točka i
Kadrovski predpisi
Priloga XIII – člen 30 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. V primeru uradnikov, katerih 
upokojitvena starost po členu 22 te priloge 
je manj kot 65 let, lahko obdobje treh let 
iz člena 55a(2)(e) Kadrovskih predpisov 
presega njihovo upokojitveno starost, 
vendar ne sme presegati starosti 65 let.

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe se želi uradnikom, katerih upokojitvena starost v skladu s 
prehodnimi določbami znaša manj kot 65 let in ki bi radi kljub tej starosti nadaljevali delo, 
omogočiti, da pred upokojitvijo delajo polovični delovni čas. 

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 33a (novo)
Pogoji za zaposlitev
Člen 139 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

33a. V členu 139 se točka (b) nadomesti z 
naslednjim:
„b) ob koncu meseca, v katerem 
akreditirani parlamentarni pomočnik 
dopolni 65 let starosti ali, izjemoma, na 
datum, določen v skladu z drugim 
pododstavkom člena 52(b) Kadrovskih 
predpisov;“
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Or. en

Obrazložitev

Parlamentarnim pomočnikom mora biti dana možnost, da izjemoma delajo do 67. leta 
starosti. 
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OBRAZLOŽITEV

Vse institucije in agencije, ki se nahajajo v različnih krajih zaposlitve v EU, in njihove 
delegacije v tretjih državah zaposlujejo skupaj 55 000 uradnih in drugih uslužbencev. V 
primerjavi z nacionalnimi ali celo lokalnimi upravami v nekaterih državah članicah je to
število zelo majhno in je še toliko manjše, če upoštevamo dejstvo, da evropske institucije 
služijo okoli 501 milijonov državljanov EU.

V letu 2004 so bili Kadrovski predpisi in evropska javna uprava deležni korenite reforme, ki 
je bila namenjena posodobitvi in povečanju stroškovne učinkovitosti. Z reformo se bo do 
konca leta 2020 privarčevalo skupaj osem milijard evrov. Glavni razlog za ta predlog 
Komisije in njegovo bistvo je v tem, da ponudi novo metodo prilagajanja plač in pokojnin, 
vključno z izvajanjem določbe o izjemi in posebno dajatvijo. To je potrebno, saj bodo 
ustrezne določbe iz Kadrovskih predpisov leta 2012 potekle in je treba ustrezno odgovoriti na 
sodbo Sodišča v zadevi C-40/101. 

Čeprav bi spremembe, ki so potrebne zaradi izteka omenjenega datuma, lahko zajemale le 
sedanji predlog za spremembo Kadrovskih predpisov, se je Komisija odločila, da bo šla dlje 
in predlagala vrsto dodatnih sprememb. Vse sodijo v kategorijo različnih varčevalnih 
ukrepov, ki naj bi bili sprejeti skupaj z novo metodo in posebno dajatvijo.  

Poročevalka meni, da bi sedanja reforma morala zajeti le to, kar bi bilo treba spremeniti.  
Razloga za to sta dejstvo, da je temeljita reforma kadrovskih predpisov, ki je prinesla 
pomembne prihranke, potekala pred le nekaj leti in ima še vedno učinek, ter dolžnost, da se 
natančno sledi koledarju za sprejetje sedaj predlaganih sprememb. Zavedati se je treba, kako 
pomembno je, da Evropski parlament in Svet dosežeta sporazum do konca leta 2012, kar je 
zadnji možni rok. S pretekom metode in posebne dajatve ne mogoče več privarčevati, poleg 
tega pa to za proračun EU pomenilo dodatne stroške. 

Na koncu je treba pripomniti tudi glede splošnega okvira sedanjega predloga. Prihaja v času 
finančne krize v Evropi, med klici po varčevanju v upravi EU.  Te zahteve, ki jih je sicer treba 
jemati resno in ustrezno preučiti, pa ne morajo imeti prednosti pred bistvenim premislekom o 
namenu in vlogi evropske javne uprave. Ključnega pomena je najti ravnotežje med prihranki 
in nujnostjo, da institucije naloge in dolžnosti opravljajo v skladu z obveznostmi in 
pristojnostmi iz pogodb. Za izpolnitev obveznosti iz pogodbe je nujno, da imajo institucije še 
naprej možnosti za zaposlovanje in zadržanje osebja na osnovi njihove koristnosti, zaslug in 
sposobnosti, torej osebja, ki je neodvisno, ki  sledi evropskemu projektu in njegovim 
vrednotam, je usposobljeno, večnacionalno in večjezično2 ter se je pripravljeno za stalno 
preseliti in delati v tujini. 

1. Temeljni elementi predloga

Poročevalka pozdravlja dejstvo, da je Komisija svoj predlog predstavila pred iztekom datuma 
metode in posebne dajatve.

                                               
1 Zadeva C-40/06 Komisija proti Svetu, ki še ni objavljena v Zbirki odločb.
2 Od zaposlenih se zahteva, da so pred prvim napredovanjem sposobni delati v treh uradnih jezikih EU.
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Poročevalka se zlasti strinja s predlogom, da bi metoda za spremembo nominalnih plač 
(namesto spremembe realnih plač) upoštevala vse države članice, in ne samo nekatere izmed 
njih, in upa, da bo Komisija sposobna najti praktično rešitev v zvezi z vprašanjem 
pravočasnega prejetja ustreznih podatkov držav članic.  Nadalje izpostavlja, da bi se morala 
določba o izjemi nanašati na finančno krizo. Ob koncu se poročevalka strinja s povečanjem 
posebne dajatve, preimenovane v solidarnostno dajatev, na predlagano šestodstotno raven.

2. Ukrepi za varčevanje

2.1 Petodstotno zmanjšanje števila zaposlenih

Komisija predlaga, da bi se za pet odstotkov zmanjšalo število zaposlenih v vsaki instituciji in 
agenciji, kar odraža njeno zavezo varčevanju, ki je predvideno v predlogu večletnega 
finančnega okvira1. Ob upoštevanju, da bi institucije in agencije v letu 2011 v skladu s 
potrjenim kadrovskim načrtom2 lahko skupaj imele 46 678 zaposlenih (uradnikov in drugih 
uslužbencev, brez pogodbenih uslužbencev), bi to pomenilo zmanjšanje števila zaposlenih v 
vseh kategorijah za 2 334 in dodatno zmanjšanje zaposlenih za približno 400 pogodbenih 
uradnikov. Do zmanjšanja naj bi prišlo do leta 2018, in sicer tako, da se ne bi nadomestilo 
določenega števila „naravnih“ odhodov zaposlenih iz institucij (na primer zaradi upokojitve 
ali izteka pogodbe).

Opozoriti velja, da se v predlogu predvideva samodejno zmanjšanje števila zaposlenih za pet 
odstotkov v vsaki instituciji in agenciji. Komisija ima sicer prav, da preučuje to kot možnost 
prihranka, vseeno pa ni prav zahtevati, da bi moralo to samodejno veljati za vse institucije. 
Izkazalo se bo za nerealno.  Nekatere institucije utegnejo v najboljšem primeru zamrzniti 
sedanjo raven števila zaposlenih glede na nove pristojnosti, ki so jim pripadle v skladu s 
pogodbami, ali zaradi širitev v prihodnosti, za druge pa se utegne v prihodnosti pokazati 
dejanska potreba po povečanju števila zaposlenih3.  Zato bodo potrebne bolj prilagojene 
rešitve.

Predlog Komisije predvideva, da se s spremembo člena 6 Kadrovskih predpisov vzpostavi 
povezava med večletnim finančnim okvirom in kadrovskimi načrti institucij. Tako bi se 
zagotovila obveznost institucij in agencij, da spoštujejo svojo zavezo zmanjšanja števila 
zaposlenih za pet odstotkov.  Kadrovski predpisi sicer že predpisujejo, da je „[V] kadrovskem 
načrtu, ki je priložen delu proračuna za posamezno institucijo, [...] navedeno število delovnih 
mest v vsakem razredu in funkcionalni skupini“. Iz te določbe je jasno, da morajo institucije v 
svojih kadrovskih načrtih spoštovati proračunske obveznosti, ki izhajajo iz proračunov 
institucij, ti pa so odvisni od splošnega proračuna EU, ki je nadalje odvisen od večletnega 
finančnega okvira. Zato ni razlogov za uvedbo dodatne povezave med Kadrovskimi predpisi 
in finančnim okvirom EU. Opozoriti bi tudi veljalo, da so v razdelku 5 večletnega finančnega 

                                               
1 Predlog Uredbe Sveta o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (COM(2011)398).
2 UL L 68, 15.3.11, str. 1.
3 Opozoriti velja, da je zaradi sprememb nalog institucij, ki so jih naložile pogodbe, ali zaradi širitev prišlo do 
naslednje rasti števila zaposlenih: 21.6 % pri Komisiji, 34.3 % pri Svetu, 52.5 % pri Evropskem parlamentu, 
90.8 % na Sodišču, 61.1 % na Računskem sodišču, 35.2 % pri EESO, 140 % pri Odboru regij. 
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okvira zajeti „upravni odhodki institucij“, kar je bistveno širše od njihovih odhodkov, 
povezanih z zaposlenimi.  

Četudi je poročevalka prepričana, da bi morale institucije uvesti določeno varčevanje, pa je 
vseeno treba institucijam prepustiti izbiro natančnejšega načina in virov, pri katerih varčevati. 
Same so namreč v najboljšem položaju, da natančno opredelijo in se odločijo, kje so mogoči 
rezi, ne da bi ti ovirali njihovo korektno delovanje. Zaveza temu cilju bi bila primernejša. 

Zaradi navedenih razlogov poročevalka predlaga, da se ne sledi temu predlogu.

2.2 Delovni pogoji

Poročevalka opozarja, da drugi varčevalni ukrepi, ki jih predlaga Komisija, zadevajo pogoje 
zaposlitve in vključujejo na primer:

a) spremembe glede delovnega časa:
- podaljšanje delovnega časa z uvedbo minimalnega števila delovnih ur (40) brez 

nadomestila v obliki osebnih prejemkov,
- skrajšanje letnega potovalnega časa domov na tri dni;
b) spremembe pokojninskega sistema:
- povišanje upokojitvene starosti s 63 na 65 let z možnostjo nadaljevanja dela do starosti 

67 let,
- povišanje starosti za predčasno upokojitev s 55 na 58 let,
- zmanjšanje števila uradnikov, ki se predčasno upokojijo, z 10 % na 5 % na leto v vseh 

institucijah;
c) spremembe glede nadomestil oz. dodatkov in pravic:
- zmanjšanje letnega nadomestila stroškov prevoza domov,
- prilagoditev pravil o povračilu stroškov selitve,
- prilagoditev pravil o povračilu stroškov službenih poti.

Nekatere od teh ukrepov je treba razumeti v povezavi z nedavnimi prilagoditvami delovnih 
pogojev, ki so jih sprejele države članice, zlasti povišanje upokojitvene starosti, ki odraža 
sedanje demografske trende po celotni EU.  Drugih ni mogoče razumeti kot ključne elemente 
predlaganih sprememb, četudi izpolnjujejo svoj namen varčevalnih ukrepov.

Posebej se predlaga, da bi institucijam omogočili uvedbo prožne ureditve delovnega časa kot 
oblike sodobnega upravljanja človeških virov. Poročevalki se zdi, da gre pristop Komisije v 
pravo smer, vseeno pa bo preučila, če za nekatere kategorije zaposlenih nemara ne bi veljalo 
omejiti takšne ureditve.

2.3 Karierni sveženj za strokovno-tehnične uslužbence (razred AST)

Z reformo iz leta 2004 je bila vzpostavljena nova struktura za kariere v razredu AST. Vseeno 
se zdi1, da so potrebne dodatne prilagoditve strukture plač in kariernega sistema v razredu 
AST. 

                                               
1 Glej tudi poročilo Komisije z dne 30. 3. 2011 o enakovrednosti starih in novih kariernih struktur. Člen 6 
Kadrovskih predpisov (COM(2011)171).
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Komisija je kot rešitev za to prvotno predlagala, da se zaposlene na ravni tajnikov preoblikuje 
v pogodbene zaposlene. Med prvo izmenjavo mnenj s Komisijo in njenim podpredsednikom 
M. Šefčovičem v Odboru za pravne zadeve julija 2011 je bilo jasno rečeno, da bi takšen 
predlog prinašal tveganje, da ne bi zadovoljeval potreb institucij glede zaposlovanja oseb s 
posebnimi profili (na primer jezikovnimi), in torej ne bi bil sprejemljiv.  To je bilo jasno 
povedano tudi med socialnim dialogom, ki ga je vodila Komisija med pripravami na sprejetje 
uradnega predloga.  

Komisija se je na koncu odločila predlagati novo kategorijo AST/SC s ciljem uvedbe nižje 
kariere za ljudi, ki opravljajo preprostejše naloge in obveznosti. V skladu s predlogom bi se ta 
nova kategorija zaposlovala v razredu, ki je dva razreda nižje od razreda AST 1.  Poudariti je 
treba, da poročevalka ne more sprejeti tako nizkega začetnega razreda, čeprav ne nasprotuje 
kategoriji AST/SC.  Začetni razredi v vseh kategorijah morajo institucijam zagotavljati 
zaposlovanje primernih zaposlenih. V tem konkretnem primeru je nujno zagotoviti, da imajo 
institucije možnost zaposlovati tajnike (v večini primerov so to ženske), med katerimi je 
zastopana široka vrsta narodnosti in jezikovnih znanj, da bi lahko izpolnjevale zahteve 
večnacionalne in večjezikovne službe, ki ostaja neobhodna podlaga večnacionalnih institucij 
EU, ki služijo državljanom 27 držav članic. V tem kontekstu je ohranitev geografskega 
ravnotežja v institucijah pomemben dejavnik, ki ga ni mogoče opustiti, ampak zanj še posebej 
poskrbeti. V tem primeru je treba morebitne prihranke uravnotežiti s sposobnostjo institucij, 
da stalno zagotavljajo visoko raven storitev. Pomembno je tudi ustrezno varovati načelo 
enakopravnosti spolov. Zato poročevalka predlaga, da se začetni razred kategorije AST/SC 
umesti en razred pod AST 1. 

Glede razreda AST poročevalka opozarja na dva elementa v predlogu. Prvi je omejitev kariere 
v razredih AST na razred AST 7 za strokovno-tehnične uslužbence v prehodu, ki so se 
zaposlili po 1. maju 2004.  Poročevalka opozarja, da gre pri tem za kršitev pogojev za 
zaposlitev, saj si je ta skupina strokovno-tehničnih uslužbencev lahko obetala kariero do 
razreda AST 11. Da bi to ublažili, bi mejo mogoče postavili na razred AST 9. Glede drugega 
pa poročevalka predlaga pozoren pregled predlaganega preoblikovanja kariere v razredih 
AST, po katerem bi bila dva najvišja razreda rezervirana zgolj za zaposlene, ki opravljajo 
naloge z visoko ravnijo odgovornosti. 

3. Posebne točke 

Poročevalka se je odločila, da v osnutku poročila obravnava nekaj točk, ki so specifične samo 
za nekatere institucije in za katere so že nekaj časa potrebne rešitve.  To vključuje predlog 
spremembe, ki uvaja posebne določbe o upokojevanju parlamentarnih pomočnikov.  Za 
izpolnjevanje zaveze institucij, da bodo pri zaposlovanju izvajale politiko enakih možnosti, 
poročevalka predlaga tudi spremembo, s katero bi se uredil položaj zaposlenih invalidov.


