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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0140/2008, του Mario Rossi, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στην ΕΕ και την υπερεκπροσώπηση 
των Βέλγων στο προσωπικό των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων θεωρεί ότι οι θέσεις εργασίας στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα έπρεπε να 
κατανέμονται λίγο-πολύ ισότιμα μεταξύ των εθνικοτήτων. Εντούτοις, κατά την άποψή του, η 
αναλογία υπαλλήλων βελγικής υπηκοότητας είναι αδικαιολόγητα υψηλή, ιδίως στις 
κατηγορίες των γραμματέων και των βοηθών. Ο αναφέρων επιθυμεί να πληροφορηθεί τον 
λόγο για την εν λόγω προτίμηση ατόμων συγκεκριμένης εθνικότητας και διερωτάται εάν θα 
έπρεπε να τεθεί τέλος στην πρόσληψη ατόμων συγκεκριμένων εθνικοτήτων, με στόχο την 
επίτευξη ίσης εκπροσώπησης των 27 εθνικοτήτων της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Ιουνίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 Οκτωβρίου 2008.

I. Η αναφορά

Ο αναφέρων θεωρεί ότι οι θέσεις εργασίας στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα έπρεπε να 
κατανέμονται σχεδόν ισότιμα μεταξύ των εθνικοτήτων. Εντούτοις, κατά την άποψή του, η 
αναλογία υπαλλήλων βελγικής ιθαγένειας είναι αδικαιολόγητα υψηλή, ιδίως στις κατηγορίες 
των γραμματέων και των βοηθών.
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Ο αναφέρων επιθυμεί να πληροφορηθεί τον λόγο για την εν λόγω προτίμηση ατόμων 
συγκεκριμένης εθνικότητας και διερωτάται εάν θα έπρεπε να τεθεί τέλος στην πρόσληψη 
ατόμων συγκεκριμένων εθνικοτήτων, με στόχο την επίτευξη ίσης εκπροσώπησης των 27 
εθνικοτήτων της ΕΕ.

Ο αναφέρων θέτει τα ακόλουθα ερωτήματα: 

1. Θα μπορούσε ενδεχομένως το Κοινοβούλιο να διαθέσει στατιστικά στοιχεία σχετικά
με τις εθνικότητες των κοινοτικών υπαλλήλων στις Βρυξέλλες και στο
Λουξεμβούργο, βάσει στοιχείων που θα προσκομίσουν η Επιτροπή, το Συμβούλιο, το 
ίδιο το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή των Περιφερειών, το Δικαστήριο και το 
Πρωτοδικείο;

2. Αληθεύει το γεγονός ότι η βελγική ιθαγένεια έχει αριθμητικά τη μεγαλύτερη 
εκπροσώπηση στις τάξεις των κοινοτικών υπαλλήλων στις Βρυξέλλες, ιδίως στους 
βαθμούς των γραμματέων και των βοηθών;

3. Αν ναι, θα μπορούσαν οι φορολογούμενοι να μάθουν τον λόγο αυτής της προτίμησης
για την πρόσληψη προσωπικού βελγικής ιθαγένειας και όχι κάποιας άλλης εκ των 
υπολοίπων 26 εθνικοτήτων στις Βρυξέλλες;

4. Αληθεύει το γεγονός ότι η γαλλική ιθαγένεια έχει τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση στις
τάξεις των κοινοτικών υπαλλήλων στο Λουξεμβούργο; Αν ναι, θα μπορούσε το
Κοινοβούλιο να ζητήσει να μάθει από τα κοινοτικά θεσμικά όργανα τον λόγο αυτής 
της προτίμησης σε σχέση με τις άλλες εθνικότητες;

5. Θα μπορούσε το Κοινοβούλιο να ενημερωθεί από το Συμβούλιο και τα άλλα θεσμικά
όργανα αν υπάρχουν σχέδια για ενδεχόμενο «πάγωμα» στις προσλήψεις
συγκεκριμένων εθνικοτήτων που αποδεικνύεται ότι έχουν αριθμητική υπεροχή, όπως
π.χ. η βελγική ιθαγένεια στην κεντρική διοίκηση των Βρυξελλών, έτσι ώστε να
επιτραπεί και σε υποψηφίους άλλων ευρωπαϊκών εθνικοτήτων να συμμετάσχουν σε
ανοικτούς διαγωνισμούς τα προσεχή έτη για να καταλάβουν θέσεις εργασίας και να 
επαναφέρουν μια αναλογική ισορροπία μεταξύ των 27 ευρωπαϊκών εθνικοτήτων, 
μεταξύ άλλων και στους βαθμούς των γραμματέων και των βοηθών, στους κόλπους 
των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων;

II. Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά
Η απάντηση στις ανωτέρω ερωτήσεις αφορά την κατάσταση προσλήψεων στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. 

1. Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τους εν ενεργεία υπαλλήλους της Επιτροπής τον
Ιούλιο του 2008, ανά ιθαγένεια και ανά ομάδα καθηκόντων (διοικητικοί υπάλληλοι – AD και 
βοηθοί – AST), που εργάζονται στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο.
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AD % AS
T % AD % AS

T %

ΕΕ 
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

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

ΕΕ 
15

7,42
2

7,22
7

14,6
49 901 1,53

3 2,434

ΕΕ 
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

ΕΕ 
10

1,10
0 616 1,71

6 449 204 653

ΕΕ 
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
ΕΕ 
2 149 69 218 62 34 96

Σύν 8,67 100 7,91 100 16,5 1,41 100 1,77 100 3,183
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2. Τον Ιούλιο του 2008, υπήρχαν 3976 υπάλληλοι βελγικής ιθαγένειας που εργάζονταν στις
Βρυξέλλες: 934 διοικητικοί υπάλληλοι (10,8% επί του συνόλου των υπαλλήλων AD στις 
Βρυξέλλες) και 3042 βοηθοί (38,4% επί του συνόλου των υπαλλήλων AST στις Βρυξέλλες). 
Σε σχέση με τις υπόλοιπες 26 εθνικότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι βέλγοι υπήκοοι έχουν 
τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση στην ομάδα καθηκόντων των βοηθών (η οποία περιλαμβάνει 
και τις γραμματειακές θέσεις). Την αμέσως επόμενη μεγαλύτερη εκπροσώπηση έχουν οι
ιταλοί υπήκοοι: 823 διοικητικοί υπάλληλοι (9,5% επί του συνόλου των υπαλλήλων AD στις 
Βρυξέλλες) και 832 βοηθοί (10,5% επί του συνόλου των υπαλλήλων AST στις Βρυξέλλες.
3. Η Επιτροπή δεν δείχνει καμία προτίμηση για την πρόσληψη υποψηφίων κάποιας
συγκεκριμένης εθνικότητας εκ των 27 εθνικοτήτων των κρατών μελών της ΕΕ. Και αυτό,
επειδή η πρόσληψη των υποψηφίων βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στο άρθρο 27 του
κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ο οποίος
αναφέρει ότι: «Η πρόσληψη πρέπει να εξασφαλίζει στο όργανο τη συνεργασία υπαλλήλων που 
κατέχουν τα πιο υψηλά προσόντα ικανότητας, αποδόσεως και ακεραιότητας και επιλέγονται µε 
την ευρύτερη δυνατή γεωγραφική βάση μεταξύ των υπηκόων των κρατών µελών των 
Κοινοτήτων».1 Ο κανονισμός της υπηρεσιακής κατάστασης αναφέρει επίσης ότι καμία θέση
δεν προορίζεται αποκλειστικά για τους υπηκόους ορισμένου κράτους μέλους και ότι τα 
προσόντα και οι ικανότητες σχετικά με τα καθήκοντα θα πρέπει να είναι τα βασικά κριτήρια 
επιλογής για οποιονδήποτε διορισμό. Επομένως, κάθε υποψήφιος/α έχει ίσες ευκαιρίες για να
υποβάλει αίτηση για μια θέση και να προσληφθεί, υπό τον όρο ότι πληροί με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο τις προϋποθέσεις της κενής θέσης εργασίας. 

Ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν για κάθε κράτος μέλος σε ό,τι
αφορά την πρόσληψη και τους διορισμούς σε κάθε επίπεδο της Επιτροπής. Η μόνη εξαίρεση
που έχει γίνει είναι για τους ειδικούς διαγωνισμούς της διεύρυνσης, στους οποίους δικαίωμα
συμμετοχής έχουν μόνο οι υπήκοοι των νέων κρατών μελών (πιο πρόσφατα ύστερα από τις 
διευρύνσεις EΕ-10 και EΕ-2), σύμφωνα με τους κανονισμούς ειδικών προσωρινών 
εξαιρέσεων του Συμβουλίου (ΕΚ/Ευρατόμ): 

- αριθ. 401/2004 της 23ης Φεβρουαρίου 2004, για θέσπιση ειδικών προσωρινών μέτρων 
σχετικά με την πρόσληψη υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με την ευκαιρία της 
προσχώρησης της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Μάλτας, της 
Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Σλοβακίας, της Σλοβενίας και της Τσεχικής Δημοκρατίας (L-
67/1 της 5ης Μαρτίου 2004), μέχρι το τέλος του 2010,
- αριθ. 1760/2006 της 28ης Νοεμβρίου 2006, για τη θέσπιση ειδικών προσωρινών μέτρων για 
την πρόσληψη υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με την ευκαιρία της προσχώρησης 
της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (L-335 της 1ης Δεκεμβρίου
2006), μέχρι το τέλος του 2011,

Η πρόσληψη πρέπει να διασφαλίζει υψηλό επίπεδο προσόντων του προσωπικού, που είναι
σημαντικό τόσο για την επιτυχή ενσωμάτωση του νέου προσωπικού όσο και για την απόδοση 
των δραστηριοτήτων των Γενικών Διευθύνσεων. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αντίληψη περί «υπερεκπροσώπησης» των κρατών που αποτελούν 

                                               
1 Η έμφαση έχει προστεθεί.
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την έδρα κάποιου διεθνούς οργανισμού είναι κοινή για όλους τους μεγάλους διεθνείς 
οργανισμούς. Για παράδειγμα, στη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών, επί συνόλου
προσωπικού 5285 ατόμων που εργάζονται στη Νέα Υόρκη, τα 1416 είναι από τις ΗΠΑ (ήτοι
το 26,8% του προσωπικού).1

Πρόκειται για μια αναπόδραστη σχεδόν συνέπεια μιας κατάστασης όπου οι διεθνείς θέσεις
εργασίας τυχαίνει εκ των πραγμάτων να αποτελούν μέρος μιας τοπικής αγοράς εργασίας –
έτσι, πολύ συχνά, ο λόγος για τον οποίον τυχαίνει να έχουν προσληφθεί περισσότεροι 
«τοπικοί» υποψήφιοι είναι ότι οι αιτήσεις των τελευταίων είναι ούτως ή άλλως με διαφορά 
πολύ περισσότερες– το γεγονός αυτό έχει αναπόφευκτα αντίκτυπο στα αποτελέσματα των 
διαγωνισμών.

4. Τον Ιούλιο του 2008, υπήρχαν 441 γάλλοι υπάλληλοι που εργάζονταν στο Λουξεμβούργο: 
98 διοικητικοί υπάλληλοι (6,9% επί του συνόλου των υπαλλήλων AD στο Λουξεμβούργο) 
και 343 βοηθοί (19,4% επί του συνόλου των υπαλλήλων AST στο Λουξεμβούργο). Οι γάλλοι
υπήκοοι έχουν τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση σε σύγκριση με τις υπόλοιπες 26 εθνικότητες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Για το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, η Επιτροπή παραπέμπει στην απάντησή της στην
ερώτηση 3 (βλέπε σημείο 3).

5. Όπως έχει ήδη εξηγηθεί στην απάντηση της ερώτησης 2, η Επιτροπή ασκεί την πολιτική
προσλήψεων με βάση τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, με τη μόνη προσωρινή 
εξαίρεση για τις προσλήψεις των πολιτών των χωρών της EΕ-10 και της EΕ-2. 

III. Συμπεράσματα
Η πολιτική προσλήψεων της Επιτροπής είναι συμβατή με τον κανονισμό υπηρεσιακής
κατάστασης. Η Επιτροπή μπορεί να επιβεβαιώσει ότι με τη μοναδική εξαίρεση για τους
πολίτες των χωρών της EΕ-10 και EΕ-2, δεν δείχνει καμία προτίμηση για την πρόσληψη 
υποψηφίων συγκεκριμένης εθνικότητας εκ των 27 εθνικοτήτων των κρατών μελών της ΕΕ. 

Περισσότερες στατιστικές πληροφορίες για το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
συμπεριλαμβανομένης της κατανομής ανά ιθαγένεια και τόπο απασχόλησης, μπορεί να 
αναζητηθούν στο Στατιστικό δελτίο του προσωπικού της Επιτροπής, το οποίο 
δημοσιεύεται ανά τρίμηνο στον ιστότοπο Europa, στην ακόλουθη διεύθυνση: 
http://ec.europa.eu/civil_service/about/figures/index_en.htm.

                                               
1 Τα συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία αποτυπώνουν την κατάσταση στις 30 Ιουνίου 2008. Περιλαμβάνουν όλο
το προσωπικό που εργαζόταν στη Γενική Γραμματεία του ΟΗΕ με σύμβαση τουλάχιστον ενός έτους
ανεξαρτήτως της κατάστασης διορισμού και το είδος του κανονισμού αλλά εξαιρούν το προσωπικό που 
βρισκόταν σε εποχιακή άδεια άνευ αποδοχών και που είχε αποσπασθεί.
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