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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0089/2009 dėl atlyginimo sąlygų Europos mokykloje Kulhame, 
kurią pateikė Vokietijos pilietis Thomas Hickmann Europos mokyklos 
Kulhame darbuotojų komiteto vardu, su 61 parašu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas atkreipia dėmesį į tai, kad Europos mokykloje Kulhame dirbančių 
mokytojų gaunamas atlyginimas neproporcingas pragyvenimo lygiui. Jis pažymi, kad 
pragyvenimo lygis Kulhame yra toks pat, kaip ir Londone, tačiau Kulhame atlyginimas 
skaičiuojamas pagal mažesnį nei ES darbuotojams Londone taikomą koeficientą. Jis taip pat 
teigia, kad Eurostatas neatliko savo pareigos, nes pragyvenimo lygio ir perkamosios galios 
pokyčiai Kulhame netirti nuo 2000 m., o Komisija gretimai esančiame Bramšile veikiančios 
Europos policijos koledžo (CEPOL) darbuotojų atlyginimą vertino remdamasi duomenimis 
apie Londoną. Todėl peticijos pateikėjas mano, kad Europos mokyklos Kulhame mokytojai 
yra diskriminacijos aukos, ir ragina Europos Parlamentą imtis spręsti šį klausimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. gegužės 12 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 25 d.

„Peticija

„Peticijos pateikėjas atkreipia dėmesį į tai, kad Europos mokykloje Kulhame dirbantiems 
mokytojams mokamas atlyginimas neproporcingas pragyvenimo lygiui. Jis pažymi, kad 
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pragyvenimo lygis Kulhame yra toks pat, kaip ir Londone, tačiau Kulhame atlyginimas 
skaičiuojamas pagal mažesnį nei ES darbuotojams Londone taikomą koeficientą. 

Jis taip pat teigia, kad Eurostatas neatliko savo pareigos, nes pragyvenimo lygio ir 
perkamosios galios pokyčiai Kulhame netirti nuo 2000 m., o Komisija gretimai esančiame 
Bramšile veikiančio Europos policijos koledžo (CEPOL) darbuotojų atlyginimą vertino 
remdamasi duomenimis apie Londoną. 

Todėl peticijos pateikėjas mano, kad Europos mokyklos Kulhame mokytojai yra 
diskriminacijos aukos, ir ragina Europos Parlamentą imtis spręsti šį klausimą.

Komisijos pastabos dėl peticijos

Pagal Europos mokyklų komandiruotų darbuotojų nuostatų 47 straipsnį:1

Darbuotojo atlyginimas nurodomas eurais. Atlyginimo suma suapvalinama iki artimiausio 
didesnio euro cento.

Atlyginimas išmokamas darbuotojui ten ir tos šalies, kurioje jis vykdo savo pareigas, valiuta. 
Atlyginimas, išmokamas ne eurais, o kita valiuta, apskaičiuojamas pagal Europos Bendrijų 
pareigūnų atlyginimui taikomą VALIUTOS KURSĄ.

Darbuotojo atlyginimas skaičiuojamas taikant korekcinį koeficientą, kuris yra didesnis arba 
mažesnis nei 100 %, arba lygus 100 %, kaip nustatyta ir pritaikyta Europos Bendrijų 
pareigūnams. Šiuose nuostatuose nustatytos sumos atitinka 100 % korekcinį koeficientą.

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų 64 straipsnyje nustatyta:

„Eurais nurodytas pareigūno atlyginimas, atėmus privalomus išskaitymus, kurie buvo 
išdėstyti šiuose Tarnybos nuostatuose arba bet kokiuose įgyvendinimo reglamentuose, 
apskaičiuojamas pagal pirmiau nurodytą normą, kuri yra mažesnė už 100 % arba lygi 100 %, 
atsižvelgiant į gyvenimo sąlygas įvairiose darbo vietose.

Šiuos korekcinius koeficientus patvirtina Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, 
kvalifikuota balsų dauguma, kaip numatyta Europos ekonominės bendrijos steigimo sutarties 
148 straipsnio 2 dalies antros pastraipos pirmoje įtraukoje ir Europos atominės energijos 
bendrijos steigimo sutarties 118 straipsnio 2 dalyje. Korekcinis koeficientas, taikomas 
Bendrijų laikinose būstinėse dirbančių pareigūnų atlyginimui, nuo 1962 m. sausio 1 d. yra 
lygus 100 %.“

Europos mokyklos mokytojai nėra nei Europos Bendrijų pareigūnai, nei kiti tarnautojai. Todėl 
jie negali vadovautis tarnybos nuostatais. Korekciniai koeficientai skaičiuojami tik Bendrijų 
pareigūnams ir kitiems tarnautojams, o Europos mokyklos pačios sprendžia, ar šiuos 
koeficientus analogiškai taikyti mokytojams, ar ne.

Korekcinius koeficientus apskaičiuoja Eurostatas, kiekvienais metais patvirtina Taryba, 
remdamasi Komisijos pasiūlymu. Eurostatas, vadovaudamasis Tarnybos nuostatų XI priedo 1 

                                               
1 Žr. priedą.
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straipsnio 3 dalies c punktu, keliose darbo vietose atlieka tiesioginius tyrimus, susijusius su 
pareigūnais ir kitais tarnautojais. Tokie Europos mokyklų mokytojų tyrimai nevykdomi, nes 
mokytojai nėra Europos valstybių tarnautojai.

Darbo vietose, kuriose darbuotojų mažai arba jie judūs, šeimų biudžetų tyrimo atlikti 
neįmanoma, nes tyrime turi dalyvauti tam tikras mažiausias darbuotojų skaičiaus, kad tyrimo 
rezultatai būtų statistiškai priimtini. 64 straipsnyje numatyta1 darbo grupė susitarė skaičiuojant 
korekcinius koeficientus tokioms darbo vietoms naudoti sukauptus Europos duomenis, kad 
būtų galima apskaičiuoti korekcinius koeficientus, nepakenkiant jų kokybei. Šis metodas 
taikytas ir kitoms darbo vietoms, kuriose darbuotojų skaičius panašus.

Kalbant apie skirtingus Kulhamui ir Bramšilui taikomus korekcinius koeficientus – visoms 
darbo vietoms, kurios neturi joms nustatyto korekcinio koeficiento, taikomas sostinei, šiuo 
atveju – Londonui, taikomas korekcinis koeficientas. Todėl negalima lyginti Kulhamo ir 
Bramšilo (kur taikomas Londonui nustatytas korekcinis koeficientas) – reikia lyginti su 
Londonu. Jei Bramšilui būtų nustatytas konkretus korekcinis koeficientas, jis tikriausiai būtų 
panašus į Kulhamui taikomą koeficientą. 

Pagrindiniai Londonui ir Kulhamui apskaičiuotų korekcinio koeficiento dydžių skirtumai 
atsirado galbūt todėl, kad naudojamasi duomenimis, kurie gaunami kiekvienoje iš vietovių 
atlikus nuomos kainų tyrimus2 ir kurie vėliau turi įtakos kainos santykiui Briuselyje, ir dėl 
skirtingos vartojimo išlaidų struktūros, kuri, skaičiuojant bendrą korekcinį koeficientą, 
taikoma visų 80 pagrindinių išlaidų kategorijų paritetų korekciniam koeficientui3.

Išvados

Komisijos nuomone, padėtis Kulhame neprieštarauja nei Europos mokyklų komandiruotų 
darbuotojų nuostatoms, nei nediskriminavimo ir vienodo požiūrio principams. Be to, 
Kulhamui taikomas korekcinis koeficientas apskaičiuotas atsižvelgiant į tos darbo vietos 
pragyvenimo lygį.“

                                               
1 Tarnybos nuostatų XI priedo „Tarnybos nuostatų 64 ir 65 straipsnių įgyvendinimo taisyklės“ 13 straipsnyje 
nustatyta: „Mažiausiai vieną kartą per metus ir ne vėliau kaip rugsėjo mėnesį Statistikos tarnyba sušaukia darbo 
grupę, kurią sudaro nacionalinių institucijų ekspertai; ji vadinama „Tarnybos nuostatų 64 straipsnio darbo 
grupe“. Posėdyje turi būti nagrinėjamos visos statistikos problemos, susijusios su bendro rodiklio nustatymu ir 
ekonominiais paritetais.“
2 Naujausi nuomos tyrimai atlikti 2008 m. kovo mėn.
3 Naujausias Londone gyvenančių ES darbuotojų šeimų biudžetų tyrimas suorganizuotas 2003 m.; Europos 
sukauptų duomenų struktūra paskutinį kartą atnaujinta 2006 m.


