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COM/TA/COMP/17/AD8 
 

EUROPOS KOMISIJOS KONKURENCIJOS GENERALINIO 
DIREKTORATO VYRIAUSIOJO EKONOMISTO GRUPĖS LAIKINŲJŲ 

DARBUOTOJŲ ATRANKA 
_____________________________________________________ 

   
Komisija rengia atranką, siekdama sudaryti 10 kandidatų rezervo sąrašą, iš kurio 
kandidatai bus atrinkti į maždaug penkias administratoriaus vietas Konkurencijos 
generalinio direktorato Vyriausiojo ekonomisto grupėje (VEG). 
 
VEG padeda Konkurencijos GD atlikti ekonominę analizę ir rinkti kiekybinius 
duomenis įgyvendinant konkurencijos taisykles. VEG ekonomistai taip pat 
konsultuoja metodiniais bei politikos plėtojimo klausimais ir teikia pagalbą, susijusią 
su Europos Sąjungos teismuose nagrinėjamomis bylomis. 
 
 
1. PAREIGŲ POBŪDIS 
 
Ekonomistas yra tiesiogiai pavaldus vyriausiajam ekonomistui; jis turi sugebėti dirbti 
savarankiškai ir teikti pagalbą vykdant šias užduotis: 
 
- teikiant bendras konsultacijas esminiais klausimais konkurencijos bylose, 

kuriose dalyvauja VEG; 
 
- teikiant specialias konsultacijas metodiniais ekonomikos ir (arba) 

ekonometrijos klausimais, susijusiais su ES konkurencijos taisyklių taikymu. 
Jam taip pat gali tekti padėti rengti bendrąsias politikos priemones. 

 
-     Kandidatas turėtų gebėti konsultuoti mažiau patyrusius VEG kolegas ir prireikus 

būti bylos koordinatoriumi. 
 
 

2. SUTARTIES RŪŠIS IR TRUKMĖ 
 
Laureatui (-ams) gali būti pasiūlyta sudaryti laikinojo darbuotojo sutartį pagal Kitų 
Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygų1 2 straipsnio a punktą, 
vadovaujantis 2013 m. gruodžio 16 d. Komisijos sprendimu dėl laikinųjų darbuotojų 
paskyrimo ir įdarbinimo politikos2.  
 
Sutarties trukmė negali būti ilgesnė nei ketveri metai; ją galima pratęsti ne daugiau 
kaip dvejiems metams. 
 
Nustatant ilgiausią sutarties trukmę taip pat bus atsižvelgiama į atitinkamas 2013 m. 
gruodžio 16 d. Komisijos sprendimo nuostatas dėl ilgiausios nenuolatinių darbuotojų 
įdarbinimo trukmės (septyneri metai per dvylikos metų laikotarpį)3

. 
 
DARBO VIETA  Briuselis 
 

                                                 
1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20170101&from=LT 
2 http://ec.europa.eu/civil_service/docs/at_decision_en.pdf 
3 http://ec.europa.eu/civil_service/docs/at_decision_en.pdf    

http://ec.europa.eu/civil_service/docs/at_decision_en.pdf
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/at_decision_en.pdf
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/at_decision_en.pdf
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LYGIS  AD8  (specialios funkcijos); (bazinis pradinis mėnesinis 

darbo užmokestis yra 6 717,35 EUR)4 
 
 
3.  PRIĖMIMO SĄLYGOS 
 
3.1. Bendrosios sąlygos 
 

Kandidatai privalo atitikti Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygų5 12 
straipsnyje nustatytus reikalavimus, tarp jų – reikalavimą būti vienos iš Europos 
Sąjungos valstybių narių piliečiu. 
 
Europos Sąjungos institucijos laikosi lygių galimybių politikos ir priima paraiškas, 
nedarydamos išimčių dėl lyties, rasės, odos spalvos, etninės ar socialinės kilmės, 
genetinių ypatybių, kalbos, religijos ar tikėjimo, politinių ar kitų pažiūrų, priklausomybės 
tautinei mažumai, turto, kilmės, negalios, amžiaus ar lytinės orientacijos. 
 
3.2. Specialiosios sąlygos 
 
3.2.1. Kvalifikacija 
 
Galutinio paraiškų pateikimo termino dieną kandidatai turi turėti: 
 
diplomu patvirtintą bent ketverių metų užbaigtą universitetinį išsilavinimą ir ne 
mažesnę kaip devynerių metų profesinę patirtį, iš kurių bent šešerių metų 
profesinė patirtis turi atitikti skirsnyje „Patirtis“ aprašytą profesinę patirtį, 

 

arba 
 
diplomu patvirtintą bent trejų metų užbaigtą universitetinį išsilavinimą ir ne 
mažesnę kaip devynerių metų profesinę patirtį, iš kurių bent septynerių metų 
profesinė patirtis turi atitikti skirsnyje „Patirtis“ aprašytą profesinę patirtį. 
 
 
Priimami tik ES valstybių narių išduoti diplomai arba diplomai, kurių 
lygiavertiškumas patvirtintas vienos iš šių valstybių narių institucijų išduotais 
pažymėjimais. 
 
3.2.2. Patirtis 
 
Įgijęs šią profesinę patirtį, kandidatas turėtų turėti kompetencijos vienoje ar keliose 
iš šių sričių: a) empirinės mikroekonomikos, įskaitant, be kita ko, struktūrinį 
ekonometrinį modeliavimą, veiksmo poveikio analizę, poveikio vertinimą, tyrimo 
metodus ir modeliavimo modelius; b) mikroekonomikos teorijos, įskaitant, be kita ko, 
pramonės organizavimą, finansus, įmonių finansus ir viešąją ekonomiką. 
Kandidatas turėtų turėti savarankiško problemų nustatymo ir sprendimų kūrimo bei 
įgyvendinimo patirties.  
 

                                                 
4
 http://ec.europa.eu/civil_service/docs/at_decision_on_classification_en.pdf 

5 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20160101&from=FR 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:lt:PDF
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/at_decision_on_classification_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20160101&from=FR
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Ši kompetencija gali būti išugdyta atliekant nepriklausomus akademinius mokslinius 
tyrimus arba dirbant kitą darbą, pavyzdžiui, konsultavimo ir konkurencijos 
agentūrose.  
 
3.2.3. Kalbos 
 
Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygų 12 straipsnio 2 dalies e punkte 
nustatyta, kad kandidatai turi labai gerai mokėti vieną iš oficialiųjų Europos 
Sąjungos kalbų ir pakankamai gerai mokėti kitą oficialiąją Europos Sąjungos kalbą. 
 
Daug Europos Komisijos priimamų konkurencijos srities sprendimų, visų pirma 
sprendimai dėl susijungimų ir antimonopolijos, rašomi anglų kalba. Be to, dauguma 
susitikimų su išorės subjektais vyksta anglų kalba. Anglų kalba taip pat yra 
dažniausiai vartojama moksliniuose žurnaluose ir konferencijose, susijusiuose su 
VEG darbuotojų veikla, be to, tai yra kalba, dažniausiai vartojama tarptautiniuose 
konkurencijos forumuose, kuriuose dalyvauti gali būti kviečiami VEG darbuotojai. 

Todėl siekiant atitikti tarnybos poreikius būtina gerai mokėti anglų kalbą. 

4. PRIVALUMAI 

- Su konkurencijos politika susijusios ekonomikos arba ekonometrijos srities mokslų 
daktaro laipsnis; 
 
- doktorantūros studijų metu įgyta su konkurencijos politika susijusios ekonomikos 
arba ekonometrijos srities mokslinių tyrimų patirtis (patvirtinta diplomu arba išklausyto 
kurso pažymėjimu) (tačiau ši patirtis taip pat įskaičiuojama į reikalaujamą profesinę 
patirtį, kaip nurodyta pirmiau); 
 
- su konkurencijos politika susijusioje srityje įgyta kompetencija. 

 

5. PROCEDŪROS EIGA 

Procedūrą sudarys du atskiri paeiliui vykdomi toliau aprašyti etapai.  

5.1. Pirminė atranka 

Atrankos komisija, sudaryta vadovaujantis 2013 m. gruodžio 16 d. Komisijos 
sprendimo dėl laikinųjų darbuotojų paskyrimo ir įdarbinimo politikos 2 straipsnio c 
punktu, atliks pirminę atranką pagal kvalifikaciją ir profesinę patirtį (žr. 3.2.1, 3.2.2 ir 
4 skirsnius), taip pat kandidatų kalbų žinias (žr. 3.2.3 skirsnį). Šiuo tikslu atrankos 
komisija naudos tokią lentelę: 

 

Pirminės atrankos kriterijai: 

 

1. Kvalifikacija 15 % 

2. Patirtis 80 % 

3. Kalbos 5 % 
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 Kandidatų prašoma pateikti šiuos dokumentus: 

- tinkamai užpildytą paraiškos formą; 

- motyvacinį laišką; 

- pilietybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelės arba paso) kopiją; 

- reikalaujamą išsilavinimo lygį patvirtinančio diplomo (-ų) arba pažymėjimo (-ų) 
kopiją (-as); 

- darbo pažymas, kuriomis patvirtinama profesinės patirties trukmė. Šiuose 
dokumentuose turi būti aiškiai nurodytos pareigos, veiklos sritis, užduočių pobūdis, 
kiekvieno profesinės patirties laikotarpio, kurį galima įskaičiuoti vykdant šią atrankos 
procedūrą, pradžios bei pabaigos datos ir trukmė. Šiuo tikslu kandidatai turėtų 
pateikti buvusių ir dabartinio darbdavių išduotas darbo pažymas. Jų nepateikus, bus 
priimamos, pavyzdžiui, šių dokumentų kopijos: darbo sutarčių kartu su pirmo ir 
paskutinio darbo užmokesčio lapeliais ir kiekvienų tarpinių metų paskutinio mėnesio 
darbo užmokesčio lapeliu, jei sutartis galiojo ilgiau nei vienus metus, oficialių 
paskyrimo raštų arba aktų kartu su paskutinio darbo užmokesčio lapeliu, darbo 
knygelės įrašų ir mokesčių deklaracijų. 

 
 Paraiška bus galutinai priimta tik gavus būtinus patvirtinamuosius dokumentus. 

Šių dokumentų negavus iki nustatyto termino, paraiška bus laikoma 
negaliojančia.  

 
 Jei kandidatams kyla abejonių dėl teiktinų dokumentų pobūdžio arba galiojimo, jie 

turėtų, likus bent dešimčiai darbo dienų iki nustatyto termino, kreiptis į atrankos 
komisijos sekretoriatą šiuo e. pašto adresu –   

 
COMP-CET-TA-AD8@ec.europa.eu. 

  
   Taip siekiama suteikti kandidatams galimybę iki nustatyto termino pateikti išsamų 

ir priimtiną dokumentų rinkinį. 
 
 Vėliau laureatai, kuriems bus siūlomas darbas, įdarbinimo tikslu turės pateikti visų 

reikalaujamų dokumentų originalus. 
 
5.2. Atranka 

Sėkmingai pirminės atrankos etapą įveikę kandidatai bus pakviesti pokalbio, kurio 
tikslas – objektyviai ir nešališkai įvertinti bei palyginti kandidatus atsižvelgiant į jų 
kvalifikaciją, profesinę patirtį, gebėjimus ir kalbų mokėjimą, kaip nurodyta šiame 
pranešime. Siekiant įvertinti kandidatų anglų kalbos žinias, didžioji dalis pokalbio 
vyks šia kalba.  
 
5.3. Laureatų sąrašas 
 
Laureatų sąrašas galios dvejus metus. Sąrašo galiojimo laikas gali būti pratęstas.  
 
 
6. PARAIŠKOS 
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Anglų kalba užpildytos paraiškos kartu su motyvaciniu laišku ir visais reikalaujamais 
dokumentais (nurodytais 5.1 dalyje) turi būti siunčiamos šiuo adresu – 
 

COMP-CET-TA-AD8@ec.europa.eu. 
 
 

Kad nebūtų perkrauta funkcinė e. pašto dėžutė, kandidatų prašoma paraiškas siųsti 
vienu elektroniniu laišku „.zip“ arba „.pdf“ formatu. Komisija pasilieka teisę 
automatiškai pašalinti visus pranešimus, kurių apimtis didesnė kaip 1 MB. 
 
Galutinė paraiškų pateikimo data – 2017 m. spalio 13 d. 12 val. Briuselio laiku. 
 
 
7. PAPILDOMA INFORMACIJA 

Šis pranešimas apie atranką skelbiamas 24 oficialiosiomis Europos Sąjungos 
kalbomis Konkurencijos generalinio direktorato ir EPSO svetainėse. 
Kaip minėta šio pranešimo 6 dalyje, kandidatų prašoma paraiškos formą 
pildyti anglų kalba. 

Kandidatai ir Komisijos tarnybos tiesiogiai bendraus tik e. paštu. Todėl tam, kad 
Komisijos tarnybos galėtų susisiekti su kandidatu, jis turi nurodyti veikiantį 
e. pašto adresą, kuris galės būti naudojamas per visą atrankos procedūrą. 
 
 
8. PRAŠYMAS DĖL PATIKRINIMO. APSKUNDIMO PROCEDŪRA. SKUNDAS 
EUROPOS OMBUDSMENUI 

 

Kiekvienam atrankos procedūros etapui taikomi Tarnybos nuostatai, todėl 
atkreipkite dėmesį į tai, kad visi atrankos komisijos posėdžiai yra konfidencialūs, 
kaip nustatyta Tarnybos nuostatų III priede. Jei manote, kad kuriuo nors tam tikros 
atrankos procedūros dalies etapu buvo priimtas Jūsų interesams kenkiantis 
sprendimas, galite imtis toliau nurodytų veiksmų. 
 

 Prašymas dėl patikrinimo 
Per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie sprendimą dienos galite išsiųsti 
e. laišką šiuo adresu –   
COMP-CET-TA-AD8@ec.europa.eu. 

 
Konkurencijos GD Jūsų prašymą persiųs atrankos komisijos pirmininkui.  
Atsakymas Jums bus atsiųstas nedelsiant. 
 
 

 Apskundimas 
 
Galite pateikti skundą pagal Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų 90 
straipsnio 2 dalį.  Vienintelis skundo egzempliorius turėtų būti pateiktas vienu iš šių 
būdų: 
 

 e. paštu (pageidautina „.pdf“ formatu) į funkcinę e. pašto dėžutę HR MAIL E2 

(HR-MAIL-E2@ec.europa.eu) arba  

 paštu šiuo tarnybiniu adresu:  

mailto:HR-MAIL-E2@ec.europa.eu
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European Commission 

Office SC11 4/001 

B-1049 Brussels arba  

 įteiktas šiuo tarnybiniu adresu: SC11 4/001 (rue de la Science 11, 

kabinetas 4/001) nuo 9 iki 12 val. ir nuo 14 iki 17 val. 
 
Ribotas trijų mėnesių terminas, per kurį gali būti pradėta šios rūšies procedūra (žr. 
Tarnybos nuostatus http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/lt/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20160101&from=FR), pradedamas 
skaičiuoti nuo pranešimo apie sprendimą, kuris, Jūsų teigimu, kenkia Jūsų 
interesams, dienos. 
 
Atkreipkite dėmesį į tai, kad paskyrimų tarnyba neturi teisės keisti atrankos 
komisijos sprendimų.  Teisingumo Teismas ne kartą nurodė negalintis kontroliuoti, 
ar atrankos komisijos tinkamai naudojasi joms suteikta plačia diskrecija, išskyrus 
atvejus, kai akivaizdžiai pažeidžiamos atrankos komisijų darbą reglamentuojančios 
taisyklės.  
 
 

 Skundas Europos ombudsmenui 
 
Kaip ir visi Europos Sąjungos piliečiai, galite pateikti skundą šiuo adresu: 
European Ombudsman  
1 avenue du Président Robert Schuman  
CS 30403 
F - 67001 Strasbourg Cedex 
http://www.ombudsman.europa.eu/media/lt/default.htm 
 
Atkreipkite dėmesį į tai, kad dėl skundų pateikimo ombudsmenui nestabdomas 
Tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalyje ir 91 straipsnyje nustatyto termino, per kurį 
turi būti pateikti administraciniai skundai arba apeliaciniai skundai teismui, 
skaičiavimas.  
 
Taip pat primenama, kad pagal Ombudsmeno pareigų atlikimo bendrųjų sąlygų 2 
straipsnio 4 dalį skundai ombudsmenui turi būti teikiami atlikus reikiamus 
administracinius formalumus kompetentingose institucijose ir įstaigose 
(informacija apie procedūrą pateikiama adresu 
http://www.ombudsman.europa.eu/media/lt/default.htm#hl5). 
 
 
9. INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ APSAUGĄ PER LAIKINŲJŲ 
DARBUOTOJŲ ATRANKOS PROCEDŪRĄ 
 
Per šią atrankos procedūrą kandidatų pateikti asmens duomenys tvarkomi laikantis 
2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 45/2001 (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0045:lt:HTML). 
Reglamento 11 ir 12 straipsniuose reikalaujama, kad ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ IR 
SAUGUMO generalinio direktorato (toliau – Žmogiškųjų išteklių ir saugumo GD) 
Atrankos, įdarbinimo ir tarnybos pabaigos skyrius pateiktų kandidatams toliau 
nurodytą informaciją. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20160101&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20160101&from=FR
http://www.ombudsman.europa.eu/media/lt/default.htm
http://www.ombudsman.europa.eu/media/lt/default.htm#hl5
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0045:lt:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0045:lt:HTML
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Duomenų valdytojo tapatybė – HR.DDG.B.1 skyriaus „Atranka, įdarbinimas ir 
tarnybos pabaiga“ vadovas. 
 
Duomenų tvarkymo tikslas – padėti generaliniams direktoratams (toliau – GD) rengti 
laikinųjų darbuotojų atranką siekiant sudaryti laureatų, geriausiai atitinkančių 
pranešime apie atranką nustatytus reikalavimus, sąrašą. Įvairiais atrankos 
procedūros etapais kiekvienam kandidatui teikiama individuali informacija.  
 
Duomenų gavėjai. Atrankos komisija tvarko kandidatų bylas (apimančias tapatybės 
duomenis ir su priimtinumu susijusius duomenis), argumentuotą ataskaitą ir rezervo 
sąrašą, tačiau šių duomenų nesaugo. Atitinkamo GD Žmogiškųjų išteklių tarnyba 
tvarko ir saugo kandidatų bylas (taip pat ir neatrinktų kandidatų), argumentuotą 
ataskaitą ir laureatų sąrašą. Žmogiškųjų išteklių ir saugumo GD tarnybos saugo 
laureatų bylas, argumentuotą ataskaitą ir laureatų sąrašą. 
 
Teisė susipažinti su duomenimis ir teisė juos ištaisyti. Norėdami nurodyti savo 
asmens duomenų pasikeitimus, kandidatai gali siųsti HR.DDG.B1 skyriui (HR-B1-
SELECTIONS-RESERVE-LISTS@ec.europa.eu) e. laišką, prie kurio turi būti 
pridėta tapatybės dokumento kopija. Norėdami gauti HR.DDG.B1 skyriaus 
užregistruotų savo asmens duomenų kopiją, kandidatai gali siųsti į pirmiau nurodytą 
funkcinę e. pašto dėžutę e. laišką, prie kurio turi būti pridėta tapatybės dokumento 
kopija. Kandidato prašymu gali būti pateikti apibendrinti atrankos rezultatai. 
 
Atitinkami duomenys: 

 

 asmens duomenys (pavyzdžiui, duomenys, suteikiantys galimybę nustatyti 

kandidatų tapatybę ir su jais susisiekti): pavardė, vardas, gimimo data, lytis, 

pilietybė, gyvenamosios vietos adresas, e. pašto adresas, kontaktinio asmens, į 

kurį galima kreiptis, jei nepavyksta susisiekti su kandidatu, vardas, pavardė ir 

telefono numeris;  

 per atrankos procedūrą kandidatų pateikta informacija, kuria remiantis galima 

įvertinti, ar jie atitinka pranešime apie atranką keliamus reikalavimus (paraiška, 

gyvenimo aprašymas ir patvirtinamieji dokumentai, visų pirma diplomai ir 

profesinę patirtį patvirtinantys dokumentai). Su priimtinumo kriterijais susiję 

duomenys po paraiškų pateikimo termino negali būti keičiami. Po paraiškų 

pateikimo termino teisė reikalauti ištaisyti duomenis nesuteikiama; 

 įvairiais atrankos procedūros etapais kiekvienam kandidatui pateikta individuali 

informacija;  

 kai kurie su lytimi ir pilietybe susiję duomenys gali būti tvarkomi ne tik tapatybės 

nustatymo tikslais, bet ir remiantis Europos Komisijos politika ir vidaus 

sprendimu. 

Teisinis pagrindas:  

 Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos, nustatytos Tarybos 

reglamentu (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 su paskutiniais pakeitimais, 

mailto:HR-B1-SELECTIONS-RESERVE-LISTS@ec.europa.eu.
mailto:HR-B1-SELECTIONS-RESERVE-LISTS@ec.europa.eu.
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padarytais 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES, 

Euratomas) Nr. 1023/2013; 

 2013 m. gruodžio 16 d. Komisijos sprendimas C(2013) 9049 dėl laikinųjų 

darbuotojų paskyrimo ir įdarbinimo politikos. 

Tvarkymo pradžios data – diena, kurią pateikta paraiška. 
 
Duomenų saugojimo laikas. HR.DDG.B1 skyrius laureatų bylas saugo iki tol, kol 
juos įdarbina Komisija. Įdarbintų laureatų atrankos bylos iš karto sunaikinamos ir 
pakeičiamos asmens bylomis. Neįdarbintų laureatų atrankos bylas HR.DDG.B1 
skyrius saugo penkerius metus po atrankos procedūros pabaigos. Visas kitas 
atrankos bylas atitinkamas GD saugo iki skundų pateikimo termino, skaičiuojamo 
nuo laureatų sąrašo paskelbimo dienos, pabaigos.  
 
Kandidatai gali bet kuriuo metu kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūną (edps@edps.europa.eu). 
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