
DECYZJA RADY 

z dnia 19 grudnia 2011 r. 

w sprawie wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia Rady dostosowującego ze skutkiem od 
dnia 1 lipca 2011 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Unii 
Europejskiej, a także współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń 

i emerytur 

(2011/866/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając Regulamin pracowniczy urzędników i warunki 
zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, określone 
w rozporządzeniu (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68, 
w szczególności art. 65 regulaminu pracowniczego oraz 
załączniki VII, XI i XIII do niego, a także art. 20 warunków 
zatrudnienia innych pracowników, 

uwzględniając wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Rady 
dostosowującego ze skutkiem od dnia 1 lipca 2011 r. wyna
grodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Unii, 
a także współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do 
wynagrodzeń i emerytur, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Z uwagi na poważne i nagłe pogorszenie się sytuacji 
gospodarczej i społecznej w Unii Rada w dniu 
17 grudnia 2010 r. zwróciła się do Komisji 
o wykonanie art. 10 załącznika XI do regulaminu 
pracowniczego poprzez przedstawienie odpowiedniego 
wniosku w sprawie corocznej korekty wynagrodzeń 
w 2011 r. W dniu 13 lipca 2011 r. Komisja przedłożyła 
Radzie sprawozdanie dotyczące klauzuli wyjątkowej (art. 
10 załącznika XI do regulaminu pracowniczego) („spra
wozdanie”) w odniesieniu do okresu od dnia 1 lipca 
2010 r. do połowy maja 2011 roku. Na podstawie 
tego sprawozdania Komisja stwierdziła, że warunki zasto
sowania klauzuli wyjątkowej nie zostały spełnione. 

(2) Rada nie podziela tych konkluzji Komisji, gdyż w opinii 
Rady nie odzwierciedlają one sytuacji gospodarczej 
i społecznej w Unii. 

(3) W związku z tym, uwzględniając obecny kryzys finan
sowy i gospodarczy w Unii skutkujący istotnymi korek
tami budżetowymi w wielu państwach członkowskich, 
Rada w dniu 4 listopada 2011 r. ponownie zwróciła 
się do Komisji o wykonanie art. 10 załącznika XI do 
regulaminu pracowniczego na podstawie danych na 
temat sytuacji gospodarczej i społecznej z jesieni 2011 r. 
i o złożenie w stosownym terminie odpowiedniego 
wniosku w sprawie korekty wynagrodzeń, tak aby Parla
ment Europejski i Rada mogły go przeanalizować 
i przyjąć przed końcem 2011 r. 

(4) Komisja w dniu 25 listopada 2011 r. przedstawiła Radzie 
dodatkowe informacje na temat sprawozdania Komisji 
dotyczącego klauzuli wyjątkowej z dnia 13 lipca 
2011 r. („dodatkowe informacje”). Komisja po raz 
kolejny stwierdziła, że warunki zastosowania klauzuli 
wyjątkowej nie zostały spełnione. 

(5) W związku z tym wniosek Komisji dotyczący 
rozporządzenia Rady dostosowującego ze skutkiem od 
dnia 1 lipca 2011 r. wynagrodzenia i emerytury urzęd
ników i innych pracowników Unii, a także współczyn
niki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagro
dzeń i emerytur został złożony zgodnie z metodą okre 
śloną w załączniku XI do regulaminu pracowniczego. 
Wysokość corocznej korekty za rok 2011 zapropono
wana przez Komisję wynosi 1,7 %. 

(6) Rada uważa, że żaden z dokumentów przedłożonych 
przez Komisję – ani „sprawozdanie”, ani „dodatkowe 
informacje” – nie odzwierciedla należycie i 
kompleksowo obecnej sytuacji gospodarczej oraz 
społecznej w całej Unii. 

(7) Ponadto zdaniem Rady Komisja popełniła błąd, gdyż 
zbytnio skróciła okres, którego dotyczyła jej analiza. 
Błąd ten uniemożliwił Komisji odpowiednią ocenę 
sytuacji i w związku z tym wyciągnięte przez nią 
wnioski w obu dokumentach są w dużym stopniu 
zniekształcone – Komisja nie stwierdziła bowiem, że 
wystąpiło nagłe i poważne pogorszenie sytuacji gospo
darczej i społecznej w całej Unii. 

(8) Rada nie podziela tych konkluzji. Rada jest przekonana, 
że obecny kryzys finansowy i gospodarczy w Unii, który 
skutkuje istotnymi korektami budżetowymi, między 
innymi dostosowaniami wynagrodzeń urzędników 
w wielu państwach członkowskich, oznacza poważne 
i nagłe pogorszenie się sytuacji gospodarczej 
i społecznej w Unii. 

(9) Ponadto zdaniem Rady takie poważne i nagłe pogor
szenie się sytuacji gospodarczej i społecznej nie mogłoby 
zostać uwzględnione wystarczająco szybko podczas obli
czania wysokości wynagrodzeń urzędników przy zasto
sowaniu metody. 

(10) W odniesieniu do sytuacji ekonomicznej przewiduje się, 
że wzrost gospodarczy w Unii spadnie istotnie w 2012 r. 
z + 1,9 % do + 0,6 %. Wzrost gospodarczy w UE 
w ujęciu kwartalnym obniżył się z + 0,7 % 
w pierwszym kwartale 2011 r. do + 0,2 % w drugim 
i trzecim kwartale tego roku. W czwartym kwartale 
2011 r. i w pierwszym kwartale 2012 r. nie przewiduje 
się wzrostu PKB.
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(11) Oceniając obecną sytuację gospodarczą i społeczną, 
należy bardziej skoncentrować się na sytuacji na rynkach 
finansowych, w szczególności na zakłóceniach w podaży 
kredytów i spadku cen aktywów, które to czynniki 
w dużym stopniu determinują rozwój gospodarczy. 

(12) Jeżeli chodzi o sytuację społeczną, tworzenie nowych 
miejsc pracy nie było na tyle istotne, by doprowadzić 
do większego obniżenia stopy bezrobocia. Stopa bezro
bocia w UE tylko nieznacznie wahała się w latach 2010 
i 2011, osiągając 9,8 % w październiku 2011 r. 
i powinna pozostać na wysokim poziomie. 

(13) W związku z powyższym Rada uważa, że stanowisko 
Komisji w sprawie poważnego i nagłego pogorszenia 
się sytuacji gospodarczej i społecznej oraz jej odmowa 
przedłożenia wniosku na mocy art. 10 załącznika XI do 
regulaminu pracowniczego oparte są na wyraźnie niewy
starczających i błędnych przesłankach. 

(14) Ponieważ Trybunał Sprawiedliwości orzekł w sprawie C- 
40/10, że w okresie obowiązywania załącznika XI do 
regulaminu pracowniczego procedura przewidziana 
w jego art. 10 stanowi jedyną możliwość uwzględnienia 
kryzysu gospodarczego przy korekcie wynagrodzeń, 
Rada może zastosować przepisy tego artykułu w czasie 
kryzysu jedynie po przedstawieniu wniosku przez 
Komisję. 

(15) Rada jest przekonana, że zgodnie z brzmieniem art. 10 
załącznika XI do regulaminu pracowniczego i z zapi

sanym w art. 13 ust. 2 zdanie drugie Traktatu o Unii 
Europejskiej obowiązkiem wzajemnej współpracy insty
tucji działających w dobrej wierze, Komisja była 
zobowiązana do przedłożenia Radzie odpowiedniego 
wniosku. Komisja poprzez swoje wnioski oraz poprzez 
fakt, że nie przedłożyła ona takiego wniosku, naruszyła 
to zobowiązanie. 

(16) Ponieważ Rada może stanowić jedynie na wniosek 
Komisji, niewyciągnięcie przez Komisję właściwych wnio
sków z dostępnych danych i nieprzedstawienie wniosku 
zgodnie z art. 10 załącznika XI do regulaminu pracow
niczego uniemożliwia Radzie podjęcie właściwej reakcji 
na poważne i nagłe pogorszenie się sytuacji gospodarczej 
i społecznej poprzez przyjęcie aktu prawnego na mocy 
art. 10 załącznika XI do regulaminu pracowniczego, 

POSTANAWIA NIE PRZYJMOWAĆ WNIOSKU KOMISJI 
dotyczącego rozporządzenia Rady dostosowującego ze skutkiem 
od dnia 1 lipca 2011 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników 
i innych pracowników Unii, a także współczynniki korygujące 
stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur. 

Sporządzono w Brukseli dnia 19 grudnia 2011 r. 

W imieniu Rady 

M. KOROLEC 
Przewodniczący
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