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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0140/2008 af Mario Rossi, italiensk statsborger, om arbejdskraftens 
frie bevægelighed i EU og overrepræsentationen af belgiere blandt de ansatte i de 
europæiske institutioner

1. Sammendrag

Andrageren mener, at stillingerne i de europæiske institutioner mere eller mindre burde 
fordeles ligeligt blandt nationaliteterne. Efter hans opfattelse er andelen af tjenestemænd med 
belgisk nationalitet imidlertid urimeligt høj, særligt i sekretær- og assistentstillinger. 
Andrageren vil gerne vide, hvorfor man foretrækker personer med en bestemt nationalitet, og 
spekulerer på, om man midlertidigt burde indstille rekrutteringen af personer med visse 
nationaliteter for at sikre en lige fordeling mellem de 27 EU-nationaliteter.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. juni 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 21. oktober 2008.

"I. Andragendet

Andrageren mener, at stillingerne i EU's institutioner bør fordeles mere ligeligt mellem 
nationaliteterne. Efter hans opfattelse er antallet af tjenestegørende personale med belgisk 
nationalitet urimeligt højt, især inden for stillingskategorierne sekretærer og assistenter.

Han vil gerne vide, hvorfor man foretrækker personer af en bestemt nationalitet og 
spekulerer på, om man burde sætte en stopper for rekrutteringen af personer med visse
nationaliteter for at sikre en ligelig fordeling mellem de 27 EU-nationaliteter.
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Andrageren stiller følgende spørgsmål:

1. Ville det være muligt for Parlamentet at stille statistikker til rådighed om
nationaliteten af tjenestemændene i Bruxelles og Luxembourg på grundlag af data fra 
Kommissionen, Rådet, Parlamentet, Regionsudvalget og Domstolen?

2. Kunne det være, at belgisk nationalitet talmæssigt er bedst repræsenteret blandt 
Fællesskabets tjenestegørende personale i Bruxelles, især på sekretær- og 
assistentniveau?

3. Hvis det er tilfældet, kunne skatteborgerne få kendskab til grunden til denne 
præference med at rekruttere personale af belgisk nationalitet i Bruxelles frem for de 
andre 26 nationaliteter?

4. Kunne det være, at fransk nationalitet er bedst repræsenteret blandt Fællesskabets 
tjenestegørende personale i Luxembourg? Hvis det er tilfældet, kunne Parlamentet 
bede Fællesskabets institutioner om grunden til denne præference sammenlignet med 
andre nationaliteter?

5. Kunne Parlamentet spørge Rådet og de andre institutioner om, hvorvidt der er nogen 
planer om et stop i rekrutteringen af tjenestemænd af bestemte nationaliteter, som 
viser sig at være talmæssigt dominerende, som f.eks. belgisk nationalitet i 
hovedkvartererne i Bruxelles, for at sætte ansøgere af andre europæiske nationaliteter i 
stand til at deltage i almindelige udvælgelsesprøver i de kommende år for at besætte 
stillinger og at genoprette en proportionel balance blandt de 27 EU-nationaliteter, 
herunder på sekretær- og assistentniveau i EU-institutionerne?

II. Kommissionens bemærkninger
Svaret på ovennævnte spørgsmål refererer til rekrutteringssituationen i Kommissionen.

1. Tabellen nedenfor viser Kommissionens tjenestegørende personale i juli 2008 efter
nationalitet og funktionsgruppe (administratorer - AD og assistenter - AST), som arbejder i 
Bruxelles og Luxembourg.

BRUXELLES

BR
UX
EL

LES

LUXEMBOURG

LUX
EMB
OUR

G

AD % AST % AD % AS
T %

EU
15 AUT 192 2,2 131 1,7 323 17 1,2 22 1,2 39

BEL 934 10,8 3,04
2 38,4 3,97

6 127 9,0 273 15,4 400

DEU 946 10,9 414 5,2 1,36
0 160 11,3 127 7,2 287

DNK 196 2,3 128 1,6 324 31 2,2 35 2,0 66
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ESP 805 9,3 564 7,1 1,36
9 74 5,2 71 4,0 145

FIN 259 3,0 173 2,2 432 57 4,0 49 2,8 106

FRA 1,08
1 12,5 558 7,1 1,63

9 98 6,9 343 19,4 441

GBR 619 7,1 353 4,5 972 79 5,6 68 3,8 147
GRC 422 4,9 295 3,7 717 48 3,4 69 3,9 117
IRL 186 2,1 191 2,4 377 10 0,7 24 1,4 34

ITA 823 9,5 832 10,5 1,65
5 82 5,8 145 8,2 227

LUX 30 0,3 27 0,3 57 10 0,7 158 8,9 168
NLD 328 3,8 160 2,0 488 24 1,7 36 2,0 60
PRT 322 3,7 217 2,7 539 48 3,4 59 3,3 107
SWE 279 3,2 142 1,8 421 36 2,5 54 3,0 90

EU 
15

7,42
2

7,22
7

14,6
49 901 1,53

3 2,434

EU 
10 CYP 56 0,6 21 0,3 77 1 0,1 0,0 1

CZE 153 1,8 76 1,0 229 67 4,7 21 1,2 88
EST 46 0,5 18 0,2 64 57 4,0 14 0,8 71
HUN 199 2,3 112 1,4 311 69 4,9 35 2,0 104
LTU 64 0,7 28 0,4 92 46 3,3 23 1,3 69
LVA 47 0,5 13 0,2 60 33 2,3 14 0,8 47
MLT 28 0,3 9 0,1 37 21 1,5 6 0,3 27
POL 375 4,3 272 3,4 647 80 5,7 55 3,1 135
SVK 87 1,0 49 0,6 136 56 4,0 21 1,2 77
SVN 45 0,5 18 0,2 63 19 1,3 15 0,8 34

EU 
10

1,10
0 616 1,71

6 449 204 653

EU 
2 BGR 60 0,7 25 0,3 85 28 2,0 16 0,9 44

ROM 89 1,0 44 0,6 133 34 2,4 18 1,0 52
EU 
2 149 69 218 62 34 96

I alt 8,67
1 100 7,91

2 100 16,5
83

1,41
2 100 1,77

1 100 3,183

2. I juli 2008 arbejdede der 3.976 belgiske tjenestemænd i Bruxelles. 934 administratorer
(10,8 % af AD-antallet i Bruxelles) og 3.042 assistenter (38,4 % af AST-antallet i Bruxelles).
Til sammenligning med de andre 26 nationaliteter i EU er de belgiske statsborgere de bedst 
repræsenterende i ansættelsesgruppen af assistenter (hvilket inkluderer sekretærstillinger).
Den anden bedst repræsenterede er italienske nationaliteter: 823 administratorer (9,5 % af 
AD-antallet i Bruxelles) og 832 assistenter (10,5 % af AST-antallet i Bruxelles).

3. Kommissionen giver ikke fortrinsstilling ved ansættelse af nogen nationaliteter af de 27 
EU-medlemsstater. Dette skyldes, at rekrutteringen af tjenestemænd udelukkende er baseret 
på artikel 27 i tjenestemandsvedtægten for ansatte i De Europæiske Fællesskaber, hvori der er 
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anført: "Det skal ved ansættelse tilstræbes, at institutionen sikres medarbejdere, der opfylder 
de højeste krav til kvalifikationer, indsats og integritet; de skal udvælges på et så bredt 
geografisk grundlag som muligt blandt statsborgere i Fællesskabernes medlemsstater."1 I 
tjenestemandsvedtægten anføres det ligeledes, at ingen stillinger kan forbeholdes borgere fra 
en bestemt medlemsstat, og at fortjeneste og kompetence, som er relevant for funktionen, bør 
være hovedudvælgelseskriterierne for enhver ansættelse. På den måde har alle kandidater lige 
adgang til at ansøge om en stilling og at blive ansat, forudsat at vedkommende er den, der 
bedst modsvarer kravene til den ledige stilling.

Derfor er der ingen mål for den enkelte medlemsstat med hensyn til udvælgelse og ansættelse 
på noget niveau i Kommissionen. Den eneste undtagelse er for de særlige udvælgelsesprøver i 
forbindelse med udvidelsen, som er begrænset til statsborgere fra de nye medlemsstater 
(senest efter EU 10- og EU 2-udvidelserne) i henhold til særlige midlertidige 
dispensationsregler fra Rådet (EF/EURATOM):

- nr. 401/2004 af 23. februar 2004 om indførelse af særlige og midlertidige foranstaltninger 
for ansættelse af tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber i anledning af Cyperns, 
Tjekkiets, Estlands, Ungarns, Letlands, Maltas, Polens, Slovakiets og Sloveniens tiltrædelse 
(L-67/1 af 5. marts 2004) indtil slutningen af 2010,
- nr. 1760/2006 af 28. november 2006 om indførelse af særlige og midlertidige 
foranstaltninger for ansættelse af tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber i anledning af 
Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse (L-335 af 1. december 2006) indtil slutningen af 2011.

Udvælgelsen skal sikre et højt niveau af personalekvalifikationer, som er vigtige for både en 
vellykket integration af nyt personale og for gennemførelsen af Generaldirektoratets 
aktiviteter.

Det skal bemærkes, at opfattelsen af "overrepræsentation" af værtsstaten er almindelig i alle 
store internationale organisationer. F.eks. er de 1.416 ansatte ud af 5.285 i FN's sekretariat i 
New York fra USA (dvs. 26,8 % af personalet).2

Det er en mere eller mindre uundgåelig konsekvens af en situation, hvor internationale job de 
facto også udgør en del af det lokale arbejdsmarked - grunden til, at der rekrutteres flere 
"lokale" kandidater, er således ofte den, at mange flere af dem ansøgte i første omgang - den 
kendsgerning afspejles næsten uundgåeligt i resultaterne af udvælgelsesprocedurerne.

4. I juli 2008 arbejdede der 441 franske tjenestemænd i Luxembourg. 98 administratorer (6,9 
% af AD-antallet i Luxembourg) og 343 assistenter (19,4 % af AST-antallet i Luxembourg).
Franske statsborgere er bedst repræsenteret i Luxembourg sammenlignet med de andre 26 
nationaliteter i EU.

Med hensyn til anden del af forespørgslen henviser Kommissionen til sit svar på spørgsmål 3 
(se punkt 3).

                                               
1 (fremhævelse tilføjet)
2Disse tal er udtryk for situationen den 30. juni 2008. De inkluderer alle ansatte i FN's sekretariat med en etårig 
kontrakt eller mere uanset ansættelsesstatus og bestemmelser, men inkluderer ikke ansatte på sæsonbaseret orlov 
uden løn og udstationerede.
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5. Som allerede forklaret i svaret på spørgsmål 2 baserer Kommissionen sin 
udvælgelsespolitik på vedtægten for tjenestemænd med den eneste midlertidige undtagelse, 
der er givet til EU 10- og EU 2-udvælgelse.

III. Konklusioner
Kommissionens udvælgelsespolitik er i overensstemmelse med vedtægten for tjenestemænd.
Kommissionen kan bekræfte, at med den eneste midlertidige undtagelse for EU 10 og EU 2 
giver den ingen udvælgelsesmæssig præference til nogen af borgerne i de 27 EU-
medlemsstater.

Yderligere statistiske oplysninger om Kommissionens tjenestemænd, herunder fordeling efter
nationalitet og arbejdssted, findes i Statistical Bulletin of Commission staff, som 
offentliggøres fire gange årligt på webstedet Europa.
http://ec.europa.eu/civil_service/about/figures/index_en.htm
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