
12405/11 ss/npb 1
DGA 1 B BG

СЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Брюксел, 5 юли 2011 г. (06.05.)
(OR. en)

12405/11

STAT 29
FIN 488

БЕЛЕЖКА ПО ТОЧКИ „І/А“
От: Генералния секретариат
До: Корепер /Съвета
№ предх. док.: 8547/11 STAT 13 FIN 227

10480/1/11 REV 1 STAT 19 FIN 343
Относно: Заключения на Съвета за доклада на Комисията относно еквивалентността 

между старите и новите кариерни структури
— Приемане

1. На 31 март 2011 г. Комисията представи на Съвета посочения по-горе доклад 

(док. 8547/11 STAT 13 FIN 227).

2. Работна група „Правилник за персонала“ разгледа доклада на заседанията си от 

8 април, 6 май и 30 юни 2011 г.

3. В резултат на разглеждането работна група „Правилник за персонала“, въз основа на 

док. 10480/1/11 REV 1 STAT 19 FIN 343, постигна съгласие по проект за заключения на 

Съвета, поместен в приложението.

4. Във връзка с гореизложеното, към Корепер се отправя искане да прикани Съвета да 

приеме като точка А от дневния ред на някое от следващите си заседания заключенията 

на Съвета, приложени към настоящия документ.

__________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА СЪВЕТА ЗА

ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ЕКВИВАЛЕНТНОСТТА МЕЖДУ 

СТАРИТЕ И НОВИТЕ КАРИЕРНИ СТРУКТУРИ

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

КАТО ВЗЕМА ПОД ВНИМАНИЕ доклада на Комисията до Съвета и Европейския 

парламент относно еквивалентността между старите и новите кариерни структури (8547/11 

STAT 13 FIN 227);

КАТО ПРИПОМНЯ, че двата основни приоритета на реформата на Правилника за персонала 

от 2004 г. са модернизиране на европейската публична администрация и осигуряване на 

значителни финансови спестявания;

КАТО ПОТВЪРЖДАВА ОТНОВО необходимостта от непрекъснати финансови спестявания, 

КАТО ПРИПОМНЯ в този контекст заключенията на Съвета във връзка с изследването на 

Евростат относно дългосрочното отражение върху бюджета на разходите за пенсии 

(18250/10 STAT 48 FIN 769), особено по отношение на устойчивостта на пенсионната 

система; 

КАТО ОТБЕЛЯЗВА СЪС ЗАГРИЖЕНОСТ някои от констатациите на доклада, по-

специално по отношение на несъответствия между старата и новата система на 

професионално развитие в полза на служителите от бившата категория C, които сега са част 

от функционалната група AST; и в тази връзка, КАТО ПРИПОМНЯ искането на Съвета за 

проучване и представяне на подходящи предложения по член 5, параграф 4, приложение 1А 

и член 45, параграф 1 от Правилника за персонала (9715/11 STAT 17 FIN 292);
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КАТО НАБЛЯГА на необходимостта повишението и възнаграждението да бъдат по-тясно 

свързани с равнището на отговорност и на изпълнение (като се вземат предвид функцията и 

ръководното ниво), тъй като те все още са твърде тясно обвързани със старшинството;

КАТО ОТБЕЛЯЗВА СЪС ЗАГРИЖЕНОСТ, че един ръководител, макар и с повече 

отговорности, би могъл да има по-ниска степен и по-ниско заплащане от лицата, работещи 

под негово ръководство, включително от секретаря си;

ОТПРАВЯ ИСКАНЕ към Комисията да изготви преди края на 2011 г. предложения, които да 

вземат под внимание, inter alia, отбелязаното по-горе. Предложенията на Комисията следва 

да осигурят подходящо преразглеждане и по-конкретно предложения за реформа на 

приложения IA и IБ в съответствие с изискванията по член 6, параграф 4 от Правилника за 

персонала. 

ОТПРАВЯ ИСКАНЕ към Комисията да предостави до края на 2011 г. оценка на 

постигнатите финансови спестявания вследствие на реформата от 2004 г.

____________________________


