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Lūgumrakstu komiteja

25.9.2009

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0089/2009, ko Eiropas skolas Kalemā personāla komitejas vārdā
iesniedza Vācijas valstspiederīgais Thomas Hickmann un kam pievienots 61 
paraksts, par samaksas nosacījumiem Eiropas skolā Kalemā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Eiropas skolā Kalemā strādājošo skolotāju alga nav 
proporcionāla dzīvošanas izmaksām. Viņš uzsver, ka dzīvošanas izmaksas Kalemā ir tikpat 
augstas kā Londonā, taču Kalemā algai tiek piemērots zemāks koeficients nekā tām algām, ko 
ES darbinieki saņem Londonā. Viņš arī apgalvo, ka Eurostat kopš 2000. gada nav veicis savu 
pienākumu izpētīt dzīvošanas izmaksu un pirktspējas tendences Kalemā un ka Komisija ir 
izmantojusi Londonu kā pamatu netālu esošajā Bramshilā strādājošo CEPOL (Eiropas 
Policijas akadēmijas) darbinieku algu novērtēšanā. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šī 
iemesla dēļ Eiropas skolā Kalemā strādājošie skolotāji ir diskriminācijas upuri, un aicina 
Eiropas Parlamentu iejaukties šajā lietā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 12. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 25. septembrī

„Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka alga, ko saņem skolotāji Eiropas skolā Kalemā, nav 
proporcionāla dzīvošanas izmaksām. Viņš uzsver, ka dzīvošanas izmaksas Kalemā ir tikpat 
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augstas kā Londonā, taču Kalemā algai tiek piemērots zemāks koeficients nekā tām algām, ko 
ES darbinieki saņem Londonā.

Viņš arī apgalvo, ka Eurostat kopš 2000. gada nav veicis savu pienākumu izpētīt dzīvošanas 
izmaksu un pirktspējas tendences Kalemā un ka Komisija ir izmantojusi Londonu kā pamatu 
netālu esošajā Bramshilā strādājošo CEPOL (Eiropas Policijas akadēmijas) darbinieku algu 
novērtēšanā.

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šī iemesla dēļ Eiropas skolā Kalemā strādājošie skolotāji 
ir diskriminācijas upuri, un aicina Eiropas Parlamentu iejaukties šajā lietā.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Saskaņā ar Noteikumu Eiropas skolu norīkotajiem darbiniekiem 47. pantu:1

„Darbinieka atalgojumu izsaka eiro. Atalgojuma apmēru noapaļo līdz tuvākajam lielākajam 
eiro centam.

Atalgojumu darbiniekam izmaksā tajā vietā un tās valsts valūtā, kurā darbinieks veic savus 
pienākumus. Atalgojumu, ko izmaksā valūtā, kas nav eiro, aprēķina, pamatojoties uz to 
VALŪTAS MAIŅAS KURSU, ko piemēro Eiropas Kopienu ierēdņu atalgojumam.

Darbinieka atalgojumu koriģē ar korekcijas koeficientu pēc likmes, kas ir virs, zem vai 
vienāda ar 100 %, kā tas ir noteikts un pielāgots Eiropas Kopienu ierēdņiem. Šajos 
noteikumos noteiktais apmērs atbilst korekcijas koeficientam 100 % apjomā.”

Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumu 64. pantā ir noteikts:

„Ja ierēdņa atalgojums ir izteikts eiro, to pēc obligātajiem atskaitījumiem, kas izklāstīti šajos 
Civildienesta noteikumos vai jebkuros izpildes noteikumos, izvērtē pēc likmes, kas atkarībā no 
dzīves apstākļiem dažādās nodarbinātības vietās ir virs, zem vai vienāda ar 100 %.

Šos korekcijas koeficientus pieņem Padome, lēmumu pieņemot pēc Komisijas priekšlikuma ar 
kvalificētu balsu vairākumu, kāds noteikts Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līguma 
148. panta 2. punkta, otrās daļas pirmajā ievilkumā un Eiropas Atomenerģijas kopienas 
dibināšanas līguma 118. panta 2. punktā. No 1962. gada 1. janvāra Kopienu pagaidu 
atrašanās vietās nodarbinātu ierēdņu atalgojumam piemēro korekcijas koeficientu, kas ir 
vienāds ar100 %.”

Eiropas skolas skolotāji nav ne Eiropas Kopienu ierēdņi, ne arī citi Eiropas Kopienu 
darbinieki. Tādēļ viņi nevar atsaukties uz Civildienesta noteikumu nosacījumiem. Korekcijas 
koeficienti tiek aprēķināti tikai ierēdņiem un citiem Kopienu darbiniekiem, un saskaņā ar 
Eiropas skolu lēmumu tos pēc analoģijas piemēro skolotājiem.

Korekcijas koeficientus aprēķina Eurostat un katru gadu pieņem Padome, kas rīkojas saskaņā 
ar Komisijas priekšlikumu. Saskaņā ar Civildienesta noteikumu XI pielikuma 1. panta 
3. punkta c) apakšpunktu Eurostat veic tiešas aptaujas attiecībā uz ierēdņiem un citiem 

                                               
1 Sk. pielikumu.
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darbiniekiem vairākās nodarbinātības vietās. Šīs aptaujas netiek veiktas Eiropas skolas 
skolotāju vidū, jo viņi nav Eiropas ierēdņi.

Tajās nodarbinātības vietās, kurās ir mazas vai mobilas mērķa grupas, nav iespējams veikt 
apsekojumus par privāto mājsaimniecību izdevumiem, jo šajos apsekojumos ir jāpiedalās 
noteiktam minimālajam darbinieku skaitam, lai iegūtu statistiski pieņemamus rezultātus. 
Attiecībā uz šādām nodarbinātības vietām 64. panta1 darba grupa ir vienojusies izmantot 
Eiropas pētījumu datubāzes datus, kas ļauj aprēķināt korekcijas koeficientus, nepazeminot to 
kvalitāti. Šī metode ir izmantota citām nodarbinātības vietām, kurās ir līdzīgs darbinieku 
skaits.

Attiecībā uz atšķirīgajiem korekcijas koeficientiem Kalemai un Bramshilai visās pienākumu 
izpildes vietās, kurās nav noteikta korekcijas koeficienta, piemēro galvaspilsētas, šajā 
gadījumā — Londonas — korekcijas koeficientu. Tādēļ nav atbilstīgi, ka Kalema tiek 
salīdzināta ar Bramshilu (kurā piemēro Londonas korekcijas koeficientu), nevis ar pašu 
Londonu. Ja būtu jāievieš noteikts korekcijas koeficients Bramshilai, tad, visticamāk, tas būtu 
vienāds ar to korekcijas koeficientu, ko piemēro Kalemā.

Galvenās atšķirības starp Londonai aprēķinātā korekcijas koeficienta vērtību un Kalemai 
aprēķinātā korekcijas koeficienta vērtību var skaidrot gan ar to, ka katrā vietā izmanto 
noteiktus īres cenu apsekojumus2, kas rezultātā ietekmē cenu samēru salīdzinājumā ar Briseli, 
gan arī ar atšķirīgo patēriņa izdevumu struktūru, ko piemēro, ar korekcijas koeficientu 
koriģējot visa 80 pamatpozīciju kopuma paritāti, izstrādājot vispārējo korekcijas koeficientu.3

Secinājumi

Komisija uzskata, ka Kalemā ir ievēroti tiesību aktu noteikumi attiecībā uz Eiropas skolu 
norīkotajiem darbiniekiem, kā arī ievēroti nediskriminācijas un vienādas attieksmes principi. 
Turklāt Kalemas korekcijas koeficients atspoguļo šīs nodarbinātības vietas dzīves izmaksas.”

                                               
1 Civildienesta noteikumu XI pielikuma „Civildienesta noteikumu 64. un 65. panta izpildes noteikumi” 13. pants 
nosaka: „Vismaz reizi gadā un ne vēlāk kā septembrī Statistikas birojs (Eurostat) sasauc darba grupu, kas sastāv 
no dalībvalstu atbilstošo iestāžu ekspertiem un kuru dēvē par „Civildienesta noteikumu 64. panta darba grupu”. 
Sanāksmē izskata statistikas metodiku un tās īstenošanu saistībā ar Briseles starptautiskā indeksa un pirktspējas 
paritātes noteikšanu.”
2 Pēdējie īres cenu apsekojumi tika veikti 2008. gada martā.
3 Pēdējais apsekojums par privāto mājsaimniecību izdevumiem Londonā dzīvojošo ES darbinieku vidū tika 
organizēts 2003. gadā; Eiropas pētījumu datubāzes struktūra pēdējoreiz tika atjaunināta 2006. gadā. 


