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Utskottet för framställningar

21.10.2008

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0140/2008, ingiven av Mario Rossi (italiensk medborgare), om den 
fria rörligheten för arbetstagare i EU och att belgare är överrepresenterade bland 
personalen vid EU:s institutioner

1. Sammanfattning av framställningen 

Framställaren anser att personaltjänsterna inom EU:s institutioner borde fördelas mer eller 
mindre jämnt mellan de olika nationaliteterna. Enligt hans uppfattning är andelen tjänstemän 
av belgisk nationalitet dock orimligt hög, framför allt i kategorierna sekreterar- och 
assistenttjänster. Framställaren vill veta orsaken till detta företräde för personer av en viss 
nationalitet, och undrar om det borde sättas stopp för anställning av människor av en viss 
nationalitet för att uppnå en jämn fördelning av de 27 nationaliteterna i EU.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 30 juni 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen). 

3. Kommissionens svar, mottaget den 21 oktober 2008

I. Framställningen

Framställaren anser att personaltjänsterna inom EU:s institutioner borde fördelas mer eller 
mindre jämnt mellan de olika nationaliteterna. Enligt hans uppfattning är andelen tjänstemän 
av belgisk nationalitet dock orimligt hög, framför allt i kategorierna sekreterar- och 
assistenttjänster. 

Framställaren vill veta orsaken till detta företräde för personer av en viss nationalitet, och 
undrar om det borde sättas stopp för anställning av människor av en viss nationalitet för 
att uppnå en jämn fördelning av de 27 nationaliteterna i EU.
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Framställaren ställer följande frågor: 

1. Skulle parlamentet kunna ge tillgång till statistik över vilken nationalitet 
gemenskapstjänstemännen i Bryssel och Luxemburg tillhör, utifrån information från 
kommissionen, rådet, parlamentet, Regionkommittén, EG-domstolen och 
personaldomstolen?

2. Är den numerärt mest välrepresenterade nationaliteten bland gemenskapstjänstemän i 
Bryssel belgisk, i synnerhet på sekreterar- och assistentnivå?

3. Om så är fallet, kan skattebetalande medborgare få reda på varför man hellre anställer 
belgisk personal i Bryssel än personal från de övriga 26 nationerna?

4. Är den mest välrepresenterade nationaliteten bland gemenskapstjänstemän i 
Luxemburg fransk? Om så är fallet, kan parlamentet be gemenskapens institutioner att 
förklara varför de föredrar fransk nationalitet framför andra? 

5. Kan parlamentet fråga rådet och de andra institutionerna om det finns några planer på 
att ”frysa” anställningen av tjänstemän som tillhör en nationalitet som bevisligen är 
numerärt överlägsen, som till exempel belgisk nationalitet vid sätet i Bryssel, så att 
sökande av annan europeisk nationalitet får möjlighet att delta i allmänna 
uttagningsprov för personaltjänster de kommande åren och på så sätt återställa den 
proportionella balansen mellan de 27 europeiska nationaliteterna, även på sekreterar-
och assistentnivå, inom EU:s institutioner?

II. Kommissionens kommentar till framställningen 

Svaret på ovanstående frågor gäller Europeiska kommissionens anställningssituation. 

1. Tabellen nedan visar de kommissionstjänstemän som var i tjänst i juli 2008, enligt 
nationalitet och tjänstegrupp (handläggare – AD och assistenter – AST), och arbetade i 
Bryssel respektive Luxemburg.

BRYSSEL BRY
SSEL LUXEMBURG

LUX
EMB
URG

AD % AST % AD % AST %
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
% 3,976 127 9,0% 273 15,4

% 400

DEU 946 10,9% 414 5,2% 1,360 160 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% 1,369 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% 1,639 98 6,9% 343 19,4

% 441

GBR 619 7,1% 353 4,5% 972 79 5,6% 68 3,8% 147
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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
% 1,655 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 14,649 901 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 1,716 449 204 653

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

To-
talt

8,67
1 100% 7,91

2
100

% 16,583 1,4
12 100% 1,77

1 100% 3,183

2. I juli 2008 arbetade 3 976 tjänstemän av belgisk nationalitet i Bryssel: 934 handläggare 
(10,8 % av det totala antalet handläggare i Bryssel) och 3 042 assistenter (38,4 % av det totala 
antalet assistenter i Bryssel). Jämfört med övriga 26 nationaliteterna i EU, är belgare mest 
välrepresenterade i tjänstegruppen för assistenter (som inbegriper sekreterare). Den näst mest 
välrepresenterade gruppen är italienare: 823 handläggare (9,5 % av det totala antalet 
handläggare i Bryssel) och 832 assistenter (10,5 % av det totala antalet assistenter i Bryssel).

3. Kommissionen ger inte företräde till någon nationalitetsgrupp av de 27 medlemsstaterna 
när det gäller anställning. Detta beror på att anställningen av tjänstemän grundas helt på 
artikel 27 i tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, i vilken man 
fastställer att: ”Rekryteringen skall vara inriktad på att de tjänstemän som tjänstgör vid 
institutionen har högsta kompetens, prestationsförmåga och oberoende ställning samt är 
rekryterade över största möjliga geografiska område bland medborgarna i gemenskapernas 
medlemsstater”.1 I tjänsteföreskrifterna fastställs även att inga tjänster ska vara förbehållna 
medborgare från en viss medlemsstat samt att lämpliga meriter och kompetens bör utgöra 
                                               
1 Betoningen har lagts till.
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huvudsakligt urvalskriterium för alla tjänster. Alla sökande har således samma möjlighet att 
söka en tjänst och anställas förutsatt att han eller hon uppfyller de krav som ställs på sökande 
till den lediga platsen. 

Därför finns det inga kvoter per medlemsstat för rekrytering och tjänster på någon nivå i 
kommissionen. Undantag har endast gjorts i samband med särskilda uttagningsprov vid 
utvidgningen som begränsades till medborgare i de nya medlemsstaterna (på senare tid till 
följd av EU-10 och EU-2 utvidgningarna), i enlighet med rådets särskilda och temporära 
undantagsförordningar (EG, EURATOM): 

- Nr 401/2004 av den 23 februari 2004 om särskilda och tillfälliga åtgärder för rekrytering av 
tjänstemän till Europeiska gemenskaperna i samband med Cyperns, Estlands, Lettlands, 
Litauens, Maltas, Polens, Slovakiens, Sloveniens, Tjeckiens och Ungerns anslutning (L-67/1, 
5 mars 2004), till och med 2010,

- Nr 1760/2006 av den 28 november 2006 om särskilda och temporära åtgärder för rekrytering 
av tjänstemän till Europeiska gemenskaperna i samband med Bulgariens och Rumäniens 
anslutning till Europeiska unionen (L-335, 1 december 2006), till och med 2011.

I rekryteringen ska prioriteringen vara att anställa välmeriterad personal, vilket är viktigt både 
för integrationen av ny personal och generaldirektoratets verksamhet. 

Det bör påpekas att värdstatens “överrepresentation” som framställaren uppmärksammar är 
gemensam för alla större internationella organisationer. På Förenta nationernas sekretariat till 
exempel är 1 416 av de 5 285 personer som arbetar i New York från Förenta staterna (det vill 
saga 26,8 % av personalen).1

Detta är en mer eller mindre oundviklig konsekvens av att internationella arbeten även råkar 
utgöra en del av den lokala arbetsmarknaden – vilket ofta innebär betydligt fler ”lokala” 
sökande och således fler ”lokala” som anställs – och det är närmast oundvikligt att fenomenet 
återspeglas i uttagningsprovens resultat.

4. I juli 2008 arbetade 441 franska tjänstemän i Luxemburg: 98 handläggare (6,9 % av det 
totala antalet handläggare i Luxemburg) och 343 assistenter (19,4 % av det totala antalet 
assistenter i Luxemburg). Franska medborgare är mest välrepresenterade i Luxemburg jämfört 
med övriga 26 nationaliteter i EU. 

Angående den andra delen av frågan hänvisar kommissionen till svaret på fråga 3 (se 
punkt 3).

5. Så som redan förklarats i svaret på fråga 2, sköter kommissionen sin rekrytering enligt 
tjänsteföreskrifterna, med enda temporära undantag för EU-10 och EU-2 rekryteringen. 

                                               
1 Siffrorna beskriver situationen den 30 juni 2008 och omfattar all personal på FN-sekretariatet som har ett 
kontrakt som gäller ett år eller längre, oavsett tjänstens status och tillämplig artikel. Tjänstledig personal och 
tillfälligt anställda har ej räknats med.
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III. Slutsatser 

Kommissionens rekryteringspolicy följer tjänsteföreskrifterna. Kommissionen kan bekräfta 
att, med enda temporära undantag för EU-10 och EU-2, ger man inte företräde när det gäller 
rekrytering till några medborgare i de 27 medlemsstaterna. 

Ytterligare statistiska upplysningar om Europeiska kommissionens personal, däribland 
fördelning enligt nationalitet och anställningsort, finns att tillgå i Statistical Bulletin of 
Commission staff, som offentliggörs kvartalsvis på Europas webbplats: 
http://ec.europa.eu/civil_service/about/figures/index_sv.htm.
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