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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0089/2009, adresată de Thomas Hickmann, de cetățenie germană, 
în numele Comitetului de personal din Școala europeană din Culham, 
însoțită de 61 semnături, privind condițiile salariale din Școala europeană din 
Culham

1. Rezumatul petiției

 Petiționarul subliniază faptul că salariul primit de profesorii din Școala europeană din 
Culham nu este proporțional cu costul vieții. Acesta subliniază faptul că, în Culham, costul 
vieții se află la același nivel ca cel din Londra, însă coeficientul corector care se aplică în 
cazul salarizării în Culham este mai mic decât cel aplicat lucrătorilor UE din Londra. De 
asemenea, el menționează că Eurostat a eșuat în rezolvarea problemei, întrucât începând din 
2000 nu a mai efectuat studii cu privire la evoluția costului vieții și a puterii de cumpărare în 
Culham, iar Comisia a luat în considerare Londra ca bază de calcul pentru calcularea 
remunerațiilor angajaților academiei CEPOL (Academia Europeană de Poliție) din localitatea 
învecinată Bramshill. Prin urmare, întrucât petiționarul consideră că profesorii de la Școala 
europeană din Culham sunt victime ale discriminării, acesta solicită Parlamentului European 
să intervină în rezolvarea acestui caz.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 12 mai 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 septembrie 2009

Petiția
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Petiționarul subliniază faptul că salariul primit de profesorii de la Școala europeană din 
Culham nu este proporțional cu costul vieții. Acesta evidențiază faptul că, în Culham, costul 
vieții se află la același nivel ca cel din Londra, însă coeficientul corector care se aplică în 
cazul salarizării în Culham este mai mic decât cel aplicat lucrătorilor UE din Londra. 

De asemenea, petiționarul menționează că Eurostat a eșuat în rezolvarea problemei, întrucât 
începând 2000 nu a mai efectuat studii cu privire la evoluția costului vieții și a puterii de 
cumpărare în Culham, iar Comisia a luat în considerare Londra ca bază de calcul pentru 
calcularea remunerațiilor angajaților academiei CEPOL (Academia Europeană de Poliție) din 
localitatea învecinată Bramshill.

Întrucât petiționarul consideră că profesorii de la Școala europeană din Culham sunt victime 
ale discriminării, acesta solicită Parlamentului European să intervină în rezolvarea acestui caz.

Observațiile Comisiei privind petiția

În conformitate cu articolul 47 din Statutul personalului detașat al școlilor europene:1

„Remunerația unui membru al personalului se exprimă în euro. Valoarea remunerației se 
rotunjește prin adaos până la cel mai apropiat eurocent.

Remunerația se plătește membrului personalului la locul și în moneda țării în care își 
desfășoară activitatea. Remunerația plătită într-o altă monedă decât euro se calculează pe 
baza CURSULUI DE SCHIMB aplicat pentru remunerația funcționarilor Comunităților 
Europene.

Remunerației unui membru al personalului I SE APLICĂ un coeficient corector mai mare, 
mai mic sau egal cu 100%, astfel cum acesta este prevăzut și ajustat pentru funcționarii 
Comunităților Europene. Sumele stabilite în acest statut corespund unui coeficient corector 
de 100%.”

Articolul 64 din Statutul funcționarilor Comunităților Europene prevede:

„Remunerației funcționarului exprimate în euro, după deducerea reținerilor obligatorii 
menționate în prezentul statut sau în regulamentele adoptate pentru punerea lui în aplicare, i 
se aplică un coeficient corector superior, mai mic sau egal cu 100%, în funcție de condițiile 
de viață din diferite locuri de repartizare.

Acești coeficienți sunt stabiliți de către Consiliu, care hotărăște, la propunerea Comisiei, cu 
majoritatea calificată prevăzută la articolul 148 alineatul (2) al doilea paragraf prima liniuță 
din Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene și articolul 118 alineatul (2) din 
Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice. Coeficientul corector 
aplicabil remunerației funcționarilor repartizați la sediile provizorii ale Comunităților este, 
la 1 ianuarie 1962, egal cu 100%.”

Profesorii de la școlile europene nu sunt nici funcționari, nici alți agenți ai Comunităților 
Europene. Prin urmare, aceștia nu pot invoca dispoziții ale Statutului funcționarilor. 

                                               
1 A se vedea anexa.
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Coeficienții corectori se calculează doar pentru funcționari și alți agenți ai Comunităților, iar 
decizia privind aplicarea acestora prin analogie profesorilor le aparține școlilor europene. 

Eurostat calculează coeficienții corectori, iar Consiliul îi adoptă anual, la propunerea 
Comisiei. În conformitate cu articolul 1 alineatul (3) litera (c) din anexa XI la Statutul 
funcționarilor, Eurostat desfășoară o investigație directă privind funcționarii și alți agenți la 
mai multe locuri de repartizare. Aceste investigații nu se desfășoară în rândul profesorilor 
școlilor europene, întrucât aceștia nu sunt funcționari europeni. 

În ceea ce privește locurile de muncă cu populații reduse sau mobile, nu este posibilă 
efectuarea unor anchete privind bugetul familial, întrucât este necesar să participe un anumit 
număr minim de angajați pentru a obține rezultate acceptabile din punct de vedere statistic. 
Pentru asemenea locuri de muncă, grupul de lucru al articolului 641 a convenit să utilizeze 
rezerva europeană de date, făcând posibilă calcularea coeficienților corectori fără a reduce 
calitatea acestora. Această tehnică s-a mai aplicat în alte locuri de muncă cu un număr similar 
de angajați.

În ceea ce privește coeficienții corectori diferiți pentru Culham și Bramshill, pentru orice loc 
de repartizare care nu are un coeficient corector specific, se aplică un coeficient corector 
pentru capitală, și anume Londra, în acest caz. Prin urmare, este inadecvat să se compare 
Culham cu Bramshill (care aplică coeficientul pentru Londra) în loc de Londra. În cazul în 
care s-ar introduce un coeficient corector specific pentru Bramshill, ar fi probabil ca acesta să 
fie similar celui pentru Culham.

Principalele diferențe dintre valoarea coeficientului corector calculată pentru Londra și 
valoarea calculată pentru Culham se poate atribui atât utilizării unor anchete specifice privind 
prețul chiriilor în fiecare loc2, ceea ce afectează în consecință raportul de preț față de 
Bruxelles, cât și structurii diferite a cheltuielilor de consum care se aplică pentru ponderarea 
parităților pentru întreaga serie de 80 de capitole de bază, atunci când se realizează ponderarea 
globală.3

Concluzii

Comisia consideră că situația din Culham respectă atât dispozițiile statutare privind personalul 
detașat al școlilor europene, cât și principiile nediscriminării și egalității de tratament. În plus, 
coeficientul corector aplicat pentru Culham reflectă costul vieții de la respectivul loc de 
muncă.

                                               
1 Articolul 13 din anexa XI „Norme de aplicare a articolelor 64 și 65 din statut” la Statutul funcționarilor 
prevede: „Eurostat convoacă, cel puțin o dată pe an și cel târziu în cursul lunii septembrie, un grup de lucru 
alcătuit din experți ai autorităților competente din statele membre, denumit „grupul articolului 64 din statut”. 
Cu ocazia acestei întruniri, se efectuează o analiză a metodologiei statistice, precum și a aplicării acesteia în 
vederea stabilirii indicelui internațional Bruxelles și a parităților economice.”
2   Cele mai recente studii privind chiria au fost desfășurate în martie 2008.
3   Cel mai recent studiu privind bugetul familial în rândul funcționarilor UE care lucrează în Londra a fost 
organizată în 2003; structura rezervei europene de date a fost actualizată ultima dată în 2006.


