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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av 
tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för 
övriga anställda i Europeiska unionen
(COM(2011)0890 – C7-0507/2011 – 2011/0455(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2011)0890),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 336 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0507/2011),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av domstolens yttrande av den …1,

– med beaktande av revisionsrättens yttrande av den …2,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandena från 
budgetutskottet, budgetkontrollutskottet och utskottet för kvinnors rättigheter och 
jämställdhet mellan kvinnor och män (A7-.../2012).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1

                                               
1 …
2 …
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Europeiska unionen och dess över 
50 institutioner och byråer bör ha en 
europeisk offentlig förvaltning av hög 
kvalitet, så att den kan utföra sina uppgifter 
på bästa möjliga sätt i enlighet med 
fördragen och möta de inre och yttre 
utmaningar som den kommer att ställas 
inför i framtiden.

(1) Europeiska unionen, och dess över 
50 institutioner, organ och byråer, bör 
även i fortsättningen ha en europeisk 
offentlig förvaltning av hög kvalitet, så att 
den kan uppnå sina mål, genomföra sin 
politik och sin verksamhet och utföra sina 
uppgifter på bästa möjliga sätt i enlighet 
med fördragen för att möta de inre och 
yttre utmaningar som den kommer att 
ställas inför i framtiden och stå till 
unionsmedborgarnas tjänst.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Det är därför nödvändigt att skapa
ramar för rekrytering av personal av hög 
klass med avseende på produktivitet och 
integritet, som rekryteras över största 
möjliga geografiska område bland 
medborgare i medlemsstaterna, och att 
denna personal får möjlighet att sköta sina 
arbetsuppgifter så ändamålsenligt och 
effektivt som möjligt.

(2) Det är därför nödvändigt att garantera
ramar för att dra till sig, rekrytera och 
behålla högkvalificerad och flerspråkig
personal som rekryteras över största 
möjliga geografiska område bland 
medborgare i medlemsstaterna, är 
oberoende och har högsta möjliga 
yrkesstandard, och att denna personal får 
möjlighet att sköta sina arbetsuppgifter så 
ändamålsenligt och effektivt som möjligt.

Or. en
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Den arbetstid som tillämpas inom 
institutionerna bör anpassas till den som 
gäller i vissa av Europeiska unionens 
medlemsstater för att kompensera för 
personalminskningen inom institutionerna. 
Att det införs ett minsta antal arbetstimmar 
per vecka utgör en garanti för att de 
anställda vid institutionerna klarar av den 
arbetsbörda som följer av av Europeiska 
unionens politiska mål, och innebär 
samtidigt en harmonisering av 
arbetsvillkoren inom institutionerna med 
tanke på solidariteten inom EU:s offentliga 
förvaltning.

(14) Den arbetstid som tillämpas inom 
institutionerna bör anpassas för att 
kompensera för personalminskningen inom 
institutionerna. I samband med denna 
anpassning bör man beakta den arbetstid 
som tillämpas inom medlemsstaternas 
offentliga förvaltning. Att det införs ett 
minsta antal arbetstimmar per vecka utgör 
en garanti för att de anställda vid 
institutionerna klarar av den arbetsbörda 
som följer av Europeiska unionens 
politiska mål, och innebär samtidigt en 
harmonisering av arbetsvillkoren inom 
institutionerna med tanke på solidariteten 
inom EU:s offentliga förvaltning.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Kommissionen bör, då den förbereder 
och utarbetar delegerande akter, se till att 
relevanta handlingar översänds samtidigt 
till Europaparlamentet och rådet och att 
detta sker så snabbt som möjligt och på 
lämpligt sätt.

(26) Kommissionen bör, då den förbereder 
och utarbetar delegerade akter, se till att 
alla relevanta handlingar kontinuerligt 
översänds till Europaparlamentet och rådet 
på lämpligt sätt.

Or. en
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 - led 1a (nytt)
Tjänsteföreskrifterna
Artikel 1d – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Artikel 1d.4 första stycket ska ersättas 
med följande:
”Vid tillämpningen av punkt 1 ska en 
person med funktionsnedsättning 
innefatta personer med varaktiga fysiska, 
psykiska, intellektuella eller sensoriska 
funktionsnedsättningar, som i samspel 
med olika hinder kan motverka deras 
fulla och verkliga deltagande i samhället 
på lika villkor som andra. 
Funktionsnedsättningen ska fastställas 
enligt det förfarande som anges i 
artikel 33.”

Or. en

Motivering

Avsikten med ändringsförslaget är att anpassa den definition av personer med 
funktionsnedsättning som anges i artikel 1d i tjänsteföreskrifterna till den definition som 
används i artikel 1 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 - led 2a (nytt)
Tjänsteföreskrifterna
Artikel 1d – punkt 4 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Följande stycke ska införas efter 
artikel 1d.4 tredje stycket:
”Principen om likabehandling får inte 
hindra institutionernas 
tillsättningsmyndigheter från att behålla 
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eller besluta om åtgärder som rör 
särskilda förmåner för att göra det lättare 
för personer med funktionsnedsättning att 
bedriva yrkesverksamhet eller för att 
förebygga eller kompensera nackdelar i 
yrkeskarriären.”

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3
Tjänsteföreskrifterna
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I den tjänsteförteckning som är bifogad 
varje institutions budgetavsnitt fastställs 
antalet tjänster i varje lönegrad och 
tjänstegrupp.

1. I den tjänsteförteckning som är bifogad 
varje institutions budgetavsnitt fastställs 
antalet tjänster i varje lönegrad och 
tjänstegrupp.

Varje institutions tjänsteförteckning ska 
återspegla de skyldigheter som anges i 
den fleråriga budgetramen och det 
interinstitutionella avtalet om dess 
genomförande.
2. Utan att det påverkar principen om 
befordran efter merit i enlighet med 
artikel 45, ska tjänsteförteckningen på 
varje institution den 1 januari varje år ha 
ett antal lediga tjänster i varje lönegrad 
som motsvarar det antal tjänstemän 
institutionen den 1 januari föregående år 
hade i aktiv tjänst i lönegraden under, 
multiplicerat med de faktorer som anges i 
bilaga I avsnitt B för den lönegraden. 
Dessa faktorer ska tillämpas på grundval 
av ett femårigt genomsnitt från och med 
den 1 januari 2013.

2. Utan att det påverkar principen om 
befordran efter merit i enlighet med 
artikel 45 ska tjänsteförteckningen på varje 
institution den 1 januari varje år ha ett antal 
lediga tjänster i varje lönegrad som 
motsvarar det antal tjänstemän 
institutionen den 1 januari föregående år 
hade i aktiv tjänst i lönegraden under, 
multiplicerat med de faktorer som anges i 
bilaga I avsnitt B för den lönegraden. 
Dessa faktorer ska tillämpas på grundval 
av ett femårigt genomsnitt från och med 
den 1 januari 2013.

3. De faktorer som fastställs i bilaga I 
avsnitt B ska ses över i slutet av den 
femårsperiod som inleds den 
1 januari 2013 på grundval av en rapport 
från kommissionen till Europaparlamentet 

3. De faktorer som fastställs i bilaga I 
avsnitt B ska ses över i slutet av den 
femårsperiod som inleds den 
1 januari 2013 på grundval av en rapport 
från kommissionen till Europaparlamentet 
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och rådet och ett förslag från 
kommissionen. Europaparlamentet och 
rådet ska besluta i enlighet med artikel 336 
i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt.

och rådet och ett förslag från 
kommissionen. Europaparlamentet och 
rådet ska besluta i enlighet med artikel 336 
i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt.

4. Efter samma femårsperiod ska 
kommissionen lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet och rådet om 
genomförandet av bestämmelserna för 
tjänstegruppen AST/SC och om de 
övergångsbestämmelser som fastställs i 
artikel 30 i bilaga XIII, med beaktande av 
hur behoven av personal med sekretariats-
och kontorsuppgifter på alla institutioner 
har utvecklats och hur utvecklingen har 
varit för fasta och tillfälliga tjänster i 
tjänstegruppen AST och antalet 
kontraktsanställda i tjänstegrupp II.”

4. Efter samma femårsperiod ska 
kommissionen lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet och rådet om 
genomförandet av bestämmelserna för 
tjänstegruppen AST/SC och om de 
övergångsbestämmelser som fastställs i 
artikel 30 i bilaga XIII, med beaktande av 
hur behoven av personal med sekretariats-
och kontorsuppgifter på alla institutioner 
har utvecklats och hur utvecklingen har 
varit för fasta och tillfälliga tjänster i 
tjänstegrupperna AST och AST/SC.”

Or. en

Motivering

Institutionerna bör ha möjlighet att välja när det gäller besparingsmetoderna och i fråga om 
de resurser där besparingar kan göras. Det är också tillräckligt om tjänsteförteckningen 
kopplas till institutionernas budgetar, vilka grundas på EU:s allmänna budget, vilken i sin tur 
följer den fleråriga budgetramen.

Ändringen i punkt 4 är en teknisk justering. Eftersom den rör skyldigheten att rapportera om 
genomförandet av bestämmelserna om tjänstegruppen AST/SC bör hänvisningen till 
utvecklingen i fråga om behov och tjänster omfatta även den gruppen.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 10
Tjänsteföreskrifterna
Artikel 31 – punkt 2 – första meningen 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 29.2 ska tjänstemän bara rekryteras 
till lönegraderna SC1, AST 1–AST 4 eller 

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 29.2 ska tjänstemän bara rekryteras
till lönegraderna SC1–SC3, AST 1–AST 4 
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AD 5–AD 8. eller AD 5–AD 8.

Or. en

Motivering

Institutionerna bör ha möjlighet att besluta om ingångslönegraden för personal som 
rekryteras i tjänstegruppen AST/SC, bland annat beroende på personalens erfarenhet, på 
samma sätt som för tjänstegrupperna AST och AD.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 15 – led a
Tjänsteföreskrifterna
Artikel 45 – punkt 1 – efter andra meningen 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om förfarandet i artiklarna 4 och 29.1 
inte tillämpas får en tjänsteman befordras
endast om tjänstemannen innehar en 
tjänst som motsvarar en av 
grundtjänsterna enligt bilaga I avsnitt A 
för närmast högre lönegrad.

Tjänstemän i lönegrad AST 9 får endast
befordras till lönegrad AST 10 i enlighet 
med förfarandet i artiklarna 4 och 29.1. 

Or. en

Motivering

Avsikten med detta ändringsförslag är att förtydliga kommissionens förslag i syfte att undvika 
svårigheter i samband med tolkningen och genomförandet av bestämmelsen. 

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 21 – led d
Tjänsteföreskrifterna
Artikel 55 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Varje institutions tillsättningsmyndighet 
får införa flexibla arbetstidslösningar. 
Tjänstemän som omfattas av artikel 44 

4. Varje institutions tillsättningsmyndighet 
får införa flexibla arbetstidslösningar. 
Tjänstemän i lönegrad 9 och uppåt som 
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andra stycket får inte utnyttja sådana 
lösningar vid uppläggningen av sin 
arbetstid.

omfattas av dessa lösningar kan inte 
komma i fråga för hela eller halva 
arbetsdagar som kompensationsledighet.

Or. en

Motivering

Flexibla arbetstidslösningar ska välkomnas som ett verktyg för modern personalförvaltning. 
När det gäller tjänstemän i lönegrader som medför ett större ansvar än de lönegrader i vilka 
man börjar sin yrkesbana bör detta dock snarare innebära att denna flexibilitet mäts i timmar 
och inte leder till uttag av kompensationsledighet som motsvarar en del av en arbetsdag eller 
en hel arbetsdag. Det bör också betonas att flexibel arbetstid inte bör leda till att man 
beviljar extra ledighet utöver vad som föreskrivs i tjänsteföreskrifterna.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 31 – led b
Tjänsteföreskrifterna
Artikel 66 

Kommissionens förslag
Månatliga grundlöner för varje lönegrad och löneklass i tjänstegruppen AST/SC fastställs 
enligt följande tabell:

Löneklass
Lönegrad 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
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Ändringsförslag
Månatliga grundlöner för varje lönegrad och löneklass i tjänstegruppen AST/SC fastställs 
enligt följande tabell:

Löneklass

Lönegrad 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

Motivering

Ingångslönegraderna i alla grupper bör garantera att lämplig personal rekryteras. När det 
gäller tjänstegruppen AST/SC rör det sig om sekreterare som representerar en lång rad 
nationaliteter och språkfärdigheter i syfte att kunna uppfylla kraven inom mångnationella och 
flerspråkiga tjänsteenheter och upprätthålla den geografiska fördelningen. Tänkbara 
besparingar måste här balanseras mot institutionernas skyldighet att fortlöpande 
tillhandahålla en hög nivå på sina tjänster. Vidare är de flesta rekryterade sekreterare 
kvinnor, och det är dessa som skulle behöva bära besparingsbördan. Detta skulle kunna 
utgöra ett hinder för principen om jämställdhet mellan könen. I ändringsförslaget fastställs 
följaktligen ingångslönegraden för tjänstegruppen AST/SC till endast en nivå under 
AST 1-nivån i stället för två nivåer därunder. 

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 43 – led a
Tjänsteföreskrifterna
Bilaga I – Avsnitt A – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sekreterare/Kontorspersonal
SC 1–SC 6

Sekreterare/Kontorspersonal 
SC 1–SC 6

Utför sekretariats- och kontorsuppgifter, Utför sekretariats- och kontorsuppgifter, 
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sköter kontor och utför andra 
arbetsuppgifter som kräver en viss grad av 
självständighet1

sköter kontor och utför andra 
arbetsuppgifter som kräver en viss grad av 
självständighet
Parlamentsvaktmästare1

Or. en

Motivering

Avsikten med ändringsförslaget är att se till att parlamentsvaktmästare, som nämns i fotnoten, 
också hör till tjänstegruppen AST/SC.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 55 – led i
Tjänsteföreskrifterna
Bilaga XIII – Artikel 30 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Tjänstemän som inte omfattas av led a 
och som före den 1 maj 2004 tillhörde den 
tidigare kategori B, eller som före den 
1 maj 2004 tillhörde de tidigare 
kategorierna C eller D och som placerats i 
tjänstegrupp AST utan begränsningar ska 
klassificeras som assistenter.

b) Tjänstemän som inte omfattas av led a 
och som före den 1 maj 2004 tillhörde den 
tidigare kategori B, eller som före den 
1 maj 2004 tillhörde de tidigare 
kategorierna C eller D och som placerats i 
tjänstegrupp AST utan begränsningar, och 
tjänstemän som rekryterats från och med 
den 1 maj 2004 ska klassificeras som 
assistenter.

Or. en

Motivering

I förslaget anges lönegraden AST 7 som en gräns i AST-karriären för de assistenter under en 
övergångsperiod som rekryterats från och med den 1 maj 2004. För att kunna delta i 
AST-uttagningsproven var dessa emellertid tvungna att styrka en mycket högre 
utbildningsnivå än vad som krävdes innan för de tidigare kategorierna B, C och D och styrka 
kunskaper i ett tredje språk före sin första befordran. Vidare gav dem deras karriärutsikter 
vid rekryteringstillfället möjlighet att nå lönegrad AST 11 (på samma sätt som personer i den 
tidigare kategorin B och de tidigare C- och D-tjänstemän som framgångsrikt klarade av 
godkännandeförfarandet). Slutligen bör det inte förekomma någon annorlunda behandling 
eller några skillnader i deras omklassificering på grundval av det uttagningsprov de deltog i. 
Därför är avsikten med ändringsförslaget att fastställa gränsen för deras karriärutsikter till 
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lönegrad AST 9.

Amendment 14

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 55 – led i
Tjänsteföreskrifterna
Bilaga XIII – Artikel 30 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Tjänstemän som inte omfattas av 
led a–d ska klassificeras på grundval av 
lönegraden för det uttagningsprov som 
resulterade i den förteckning över 
godkända sökande från vilken de 
rekryterats. Tjänstemän som klarat ett 
uttagningsprov för lönegrad AST 3 eller 
högre ska klassificeras som assistenter 
och alla andra tjänstemän ska 
klassificeras som administrativa 
assistenter under en övergångsperiod. 
Jämförelsetabellen i artikel 13.1 i denna 
bilaga ska tillämpas på motsvarande sätt 
oavsett vilket datum som tjänstemannen 
rekryterades.

utgår

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 13. Man ska också komma ihåg att det inte bör 
förekomma någon annorlunda behandling eller några skillnader i omklassificeringen av 
dessa AST-tjänstemän på grundval av det uttagningsprov de deltog i. 

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 55 – led i
Tjänsteföreskrifterna
Bilaga XIII – Artikel 30 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Med avvikelse från punkt 2 e får 
tillsättningsmyndigheten före den 
31 december 2015 klassificera tjänstemän 

utgår



PE480.807v01-00 16/23 PR\891026SV.doc

SV

som rekryteras genom ett uttagningsprov 
för en lönegrad under AST 3 som 
assistenter i tjänstens intresse och på 
grundval av den tjänst som tjänstemannen 
innehade den 31 december 2012. Varje 
tillsättningsmyndighet ska fastställa 
genomförandebestämmelser för denna 
artikel i enlighet med artikel 110 i 
tjänsteföreskrifterna. Det sammanlagda 
antalet administrativa assistenter som 
omfattas av denna bestämmelser får dock 
inte överskrida 5 % av de som var 
klassificerade som administrativa 
assistenter under en övergångsperiod den 
1 januari 2013.

Or. en

Motivering

Detta är en följd av ändringsförslagen 13 och 14. Se motiveringarna till dessa 
ändringsförslag. 

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 55 – led i
Tjänsteföreskrifterna
Bilaga XIII – Artikel 30 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Tjänstemän som på grundval av 
artikel 55a.2 e i tjänsteföreskrifterna och 
artikel 4 i bilaga IVa till dessa har beviljats 
deltidstjänstgöring för en period som börjar 
före den 1 januari 2013 och fortsätter efter 
detta datum får möjlighet att fortsätta 
arbeta deltid på samma villkor under 
sammanlagt högst fem år.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)
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Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 55 – led i
Tjänsteföreskrifterna
Bilaga XIII – Artikel 30 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. När det gäller tjänstemän som i 
enlighet med artikel 22 i denna bilaga 
uppnår pensionsberättigad ålder när de är 
yngre än 65 år får treårsperioden i 
artikel 55a.2 e i tjänsteföreskrifterna 
överskrida deras pensionsberättigade 
ålder; den får dock inte överskrida åldern 
65 år.

Or. en

Motivering

Avsikten med detta ändringsförslag är att göra det möjligt för tjänstemän som i enlighet med 
övergångsbestämmelserna uppnår pensionsberättigad ålder när de är yngre än 65 år och som 
skulle vilja fortsätta arbeta efter denna tidpunkt att kunna komma i fråga för deltidsarbete 
före pensioneringen. 

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 33a (nytt)
Tjänsteföreskrifterna
Artikel 139 – punkt 1 – led b)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

33a. I artikel 139 ska led b ersättas med 
följande:
”b) vid utgången av den månad då den 
ackrediterade parlamentsassistenten fyller 
65 år eller, i undantagsfall, det datum som 
fastställs i enlighet med artikel 52 b andra 
stycket i tjänsteföreskrifterna.”

Or. en
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Motivering

Parlamentsassistenterna bör få möjlighet att i undantagsfall få fortsätta arbeta till 67 års 
ålder.
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MOTIVERING

Vid institutionerna, organen och byråerna på de olika anställningsorterna i EU och 
EU:s delegationer i tredjeländer finns ungefär 55 000 tjänstemän och övriga anställda. Jämfört 
med nationella eller till och med lokala förvaltningar i vissa medlemsstater är detta antal 
mycket lågt. Det blir i jämförelse ännu lägre om man beaktar att unionens institutioner står till 
ungefär 501 miljoner unionsmedborgares tjänst.

År 2004 genomgick tjänsteföreskrifterna och unionens förvaltning en genomgripande reform 
som syftade till modernisering och ökad kostnadseffektivitet. Denna reform kommer att ge en 
besparing på sammanlagt 8 miljarder euro fram till slutet av 2020. Den huvudsakliga 
anledningen till och kärnan i det aktuella förslaget från kommissionen är att man vill införa en 
ny metod för anpassning av löner och pensioner, däribland en tillämpning av 
undantagsklausulen, och den särskilda avgiften. Detta är nödvändigt på grund av att de 
relevanta bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna upphör att gälla i slutet av 2012 och för att på 
lämpligt sätt reagera på domstolens dom i mål C-40/101. 

De ändringar som krävs eftersom bestämmelserna upphör att gälla vid den nämnda tidpunkten 
skulle ha kunnat vara tillräckliga när det gäller det aktuella förslaget till ändring av 
tjänsteföreskrifterna, men kommissionen beslutade att gå längre än så och lägga fram ett antal 
ytterligare ändringar. Alla dessa förslag utgör olika typer av besparingsåtgärder som ska 
tillämpas tillsammans med den nya metoden och den särskilda avgiften. 

Föredraganden anser att den aktuella reformen bör begränsas endast till det som behöver 
ändras. Anledningen är att den stora reformen av tjänsteföreskrifterna, som medförde 
avsevärda besparingar, genomfördes för bara några år sedan, att den fortsätter att få 
konsekvenser och att det är nödvändigt att strikt följa tidtabellen för antagande av de nu 
föreslagna ändringarna. Man ska komma ihåg att det är av central betydelse att respektera att 
slutet av 2012 är den sista möjliga tidpunkten då Europaparlamentet och rådet kan nå en 
överenskommelse. I annat fall kommer metodens och den särskilda avgiftens upphörande att 
leda till att inga fler besparingar uppnås och att utgifterna från EU:s budget kommer att öka. 

En avslutande anmärkning ska göras när det gäller det aktuella förslagets övergripande 
sammanhang. Det har föregåtts av krav på besparingar inom EU:s förvaltning och läggs fram i 
en tid av finansiell kris i Europa. Dessa krav måste visserligen tas på allvar och övervägas 
noga. De får dock inte åsidosätta de grundläggande övervägandena om EU-förvaltningens 
syfte och roll. Det är mycket viktigt att nå en balans mellan besparingar och behovet av att se 
till att institutionerna förmår sköta sina uppgifter och plikter i överensstämmelse med sina 
fördragsenliga skyldigheter och befogenheter. För att institutionerna ska kunna fullgöra sina 
fördragsenliga skyldigheter är det ofrånkomligt att de fortlöpande har möjlighet att rekrytera 
och behålla personal på grundval av värde, meriter och färdigheter, det vill säga personal som 
är oberoende, motiveras av det europeiska projektet och dess värderingar, är högt kvalificerad, 
mångnationell, flerspråkig2 och beredd att flytta och permanent arbeta utomlands. 

                                               
1 Mål C-40/10, kommissionen mot rådet, ännu ej offentliggjort i REU.
2 Personalen måste visa sin förmåga att arbeta på tre officiella EU-språk före den första befordran.
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1. Huvuddragen i förslaget

Föredraganden välkomnar att kommissionen lagt fram sitt förslag innan metoden och den 
särskilda avgiften löper ut.

Särskilt tydligt instämmer föredraganden i förslaget att grunda metoden på nominella 
löneförändringar (i stället för verkliga löneförändringar) i alla medlemsstater i stället för 
endast några av dem. Hon hoppas att kommissionen kommer att kunna hitta en praktisk 
lösning på problemet att i tid få in relevanta uppgifter från 27 medlemsstater. Föredraganden 
betonar också att undantagsklausulen bör hänvisa till den finansiella krisen. Slutligen stöder 
föredraganden att den särskilda avgiften, vars benämning ska ändras till ”solidaritetsavgift”, 
höjs till den föreslagna nivån på 6 procent.

2. Besparingsåtgärder

2.1 En minskning av personalen med 5 procent

Kommissionen föreslår att personalstyrkan vid varje institution, organ och byrå ska minskas 
med 5 procent, vilket återspeglar kommissionens åtagande att göra de besparingar som anges i 
förslaget till flerårig budgetram1. Med beaktande av att institutioner, organ och byråer enligt 
den godkända tjänsteförteckningen för personalen2 2011 skulle kunna anställa sammanlagt 
46 678 medarbetare (tjänstemän och övriga anställda, med undantag av kontraktsanställda) 
skulle detta innebära en minskning med 2 334 medarbetare inom samtliga kategorier och en 
ytterligare minskning med cirka 400 kontraktsanställda. Minskningen ska ske fram till 2018 
genom att man inte ersätter ett visst antal ”naturliga” avgångar bland institutionernas personal 
(till följd av exempelvis pensionering eller upphörande av kontrakt).

Man bör notera att förslaget innebär en automatisk minskning av personalen med 5 procent 
vid varje institution, organ och byrå. Samtidigt som kommissionen gör rätt i att undersöka 
detta som en möjlighet till besparingar är det felaktigt att hävda att minskningen automatiskt 
bör tillämpas på alla institutioner. Det kommer att visa sig vara orealistiskt. Vissa institutioner 
kan behöva frysa den befintliga personalnivån, mot bakgrund av de nya befogenheter som de 
fått i fördragen eller som blir följden av framtida utvidgningar, medan andra institutioner kan 
komma att behöva öka antalet medarbetare i framtiden3. Därför kommer det att behövas mer 
skräddarsydda lösningar.

I kommissionens förslag planeras en koppling mellan den fleråriga budgetramen och 
institutionernas tjänsteförteckningar genom en ändring av artikel 6 i tjänsteföreskrifterna. 
Syftet är att säkra skyldigheten att respektera institutionernas, organens och byråernas 
åtagande att minska personalen med 5 procent. I tjänsteföreskrifterna föreskrivs emellertid 
redan följande: ”I den tjänsteförteckning som är bifogad varje institutions budgetavsnitt 
                                               
1 Förslag till rådets förordning om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (COM(2011)0398).
2 EUT L 68, 15.3.2011, s. 1.
3 Man bör lägga märke till att under perioden 2000–2010 ledde den förändring av institutionernas arbetsuppgifter 
som följde av fördragen och utvidgningarna till följande ökning av antalet medarbetare: 21,6 procent vid 
kommissionen, 34,3 procent vid rådet, 52,5 procent vid Europaparlamentet, 90,8 procent vid domstolen, 
61,1 procent vid revisionsrätten, 35,2 procent vid EESK och 140 procent vid Regionkommittén. 
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fastställs antalet tjänster i varje lönegrad och tjänstegrupp”. Av denna bestämmelse framgår 
det tydligt att institutionerna i sina tjänsteförteckningar måste respektera de budgetåtaganden 
som följer av deras budgetar, som grundas på EU:s allmänna budget och denna i sin tur på 
den fleråriga budgetramen. Det finns ingen anledning att skapa ytterligare en koppling mellan 
tjänsteföreskrifterna och EU:s budgetram. Man bör också lägga märke till att rubrik 5 i den 
fleråriga budgetramen omfattar ”institutionernas administrativa utgifter”, något som omfattar 
betydligt mer än deras utgifter för personal. 

Samtidigt som föredraganden anser att institutionerna bör vidta nödvändiga 
besparingsåtgärder menar hon att detaljerna i metoden för detta och urvalet av de resurser där 
besparingarna ska göras måste överlåtas åt institutionerna själva. Institutionerna är mest 
lämpade att exakt ringa in och besluta var nedskärningar kan göras på sådant sätt att de inte 
hindras från att fungera. Ett åtagande i denna riktning vore lämpligare. 

Av dessa skäl föreslår föredraganden därför att detta förslag inte bör följas.

2.2 Arbetsförhållanden

Föredraganden påpekar att andra besparingar som kommissionen föreslår har samband med 
arbetsförhållandena. Här ingår exempelvis följande:

a) Ändringar som rör arbetstiden:
– En förlängning av arbetstiden genom att man inför ett lägsta antal arbetstimmar (40) 

utan kompensation i form av lön.
– En minskning av de årliga resdagarna till hemlandet till tre dagar.
b) Ändringar av pensionssystemet:
– En ökning av den pensionsberättigade åldern från 63 till 65 år, med en möjlighet att 

fortsätta arbeta till 67 års ålder.
– En ökning av åldern för förtidspensionering från 55 till 58 år.
– En minskning av antalet tjänstemän som kommer i fråga för förtidspensionering från 

10 till 5 procent vid samtliga institutioner under ett och samma kalenderår.
c) Ändringar som rör bidrag och tillägg:
– En minskning av det årliga bidraget för resa till hemlandet.
– En anpassning av bestämmelserna om ersättning för flyttkostnader.
– En anpassning av bestämmelserna om ersättning för kostnader för tjänsteresor.

Vissa av dessa åtgärder måste betraktas i samband med de nyligen genomförda 
anpassningarna av arbetsförhållandena i medlemsstaterna, särskilt höjd pensionsålder, till 
följd av den aktuella befolkningsutvecklingen inom EU. Andra åtgärder uppfyller sin roll som 
besparingsåtgärder, men kan i praktiken inte anses höra till de centrala punkterna i de 
föreslagna ändringarna.

Ett särskilt förslag har lagts fram för att ge institutionerna möjlighet att införa flexibla 
arbetstidslösningar som en metod för modern personalförvaltning. Föredraganden menar att 
kommissionens angreppssätt går åt rätt håll, men hon kommer att undersöka behovet av att 
eventuellt begränsa sådana lösningar när det gäller vissa personalkategorier.
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2.3 Paketet för assistenternas karriär (i tjänstegrupp AST)

Genom 2004 års reform skapades en ny struktur för AST-karriären. Dock verkar det1 som om 
ytterligare justeringar krävs i AST-tjänstegruppens lönestruktur och karriärsystem. 

Ursprungligen föreslog kommissionen att situationen kunde avhjälpas genom att man 
anställde kontraktsanställd personal på sekreterarnivå. Under den inledande diskussionen med 
kommissionen och dess vice ordförande Šefčovič i utskottet för rättsliga frågor i juli 2011 
förtydligades att ett sådant förslag skulle riskera att inte motsvara institutionernas behov när 
det gäller att säkra personal med en särskild (det vill säga språklig) profil och att det således 
vore oacceptabelt. Detta klargjordes också under den dialog mellan arbetsmarknadens parter 
som fördes av kommissionen som en förberedelse inför antagandet av det formella förslaget. 

Slutligen beslutade kommissionen att föreslå en ny tjänstegrupp, AST/SC, med målet att 
införa en lägre karriärväg för personer med enklare uppgifter och plikter. Man föreslår att 
personer i denna nya tjänstegrupp ska träda i tjänst i en lönegrad som är två lönegrader lägre 
än lönegraden AST 1. Det bör betonas att föredraganden inte motsätter sig införandet av 
tjänstegruppen AST/SC, men att hon inte kan acceptera en så pass låg ingångslönegrad. 
Ingångslönegraderna för alla tjänstegrupper måste garantera att institutionerna kan rekrytera 
lämplig personal. I detta särskilda fall är det ofrånkomligt att man måste garantera att 
institutionerna kan rekrytera sekreterare (som i de flesta fall är kvinnor) som representerar en 
lång rad nationaliteter och språkfärdigheter för att kunna uppfylla kraven inom 
mångnationella och flerspråkiga tjänsteenheter, vilket fortsätter att utgöra den absoluta 
grundvalen för de mångnationella EU-institutionerna, som står i de 27 EU-medlemsstaternas 
tjänst. I detta sammanhang är bevarandet av den geografiska fördelningen inom 
institutionerna en viktig faktor som inte kan överges utan måste hanteras på ett särskilt sätt. 
Institutionernas förmåga att fortlöpande tillhandahålla en hög nivå på sina tjänster måste i 
detta fall vägas mot tänkbara besparingar. Det är också viktigt att man på ett korrekt sätt 
garanterar att principen om jämställdhet mellan könen följs. Därför föreslår föredraganden att 
ingångslönegraden för tjänstegruppen AST/SC fastställs till endast en nivå under 
AST 1-nivån. 

När det gäller tjänstegruppen AST pekar föredraganden på två drag i förslaget. För det första 
anges lönegraden AST 7 som en gräns i AST-karriären för de assistenter under en 
övergångsperiod som rekryterats från och med den 1 maj 2004. Föredraganden påpekar att 
detta innebär ett brott mot rekryteringsvillkoren, enligt vilka denna grupp av assistenter hade 
ett karriärperspektiv som sträckte sig ända upp till lönegrad AST 11. För att lindra detta skulle 
man kunna sätta en gräns vid lönegraden AST 9. För det andra föreslår föredraganden att man 
noggrant tittar på den föreslagna omstrukturering av AST-karriären som innebär att de båda 
högsta lönegraderna skulle vara förebehållna endast den personal som har ett ansvar på 
avsevärd nivå. 

                                               
1 Se även kommissionens rapport av den 30 mars 2011 ”Likvärdighet mellan det gamla och det nya 
befordringssystemet. Artikel 6 i tjänsteföreskrifterna” (COM(2011)0171).
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3. Särskilda punkter

Föredraganden har beslutat att i förslaget till betänkande ta upp några punkter som är 
specifika för endast vissa institutioner och som under längre tid har behövt en lösning. Här 
ingår ett ändringsförslag som inför särskilda bestämmelser om pensionering av 
parlamentsassistenter. För att leva upp till institutionernas åtagande att vara arbetsgivare som 
erbjuder lika möjligheter lägger föredraganden också fram ett ändringsförslag som behandlar 
situationen för personal med funktionsnedsättning.


