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ЕВРОПЕЙСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
ИЗМЕНЕНИЯ НА ЕТИЧНАТА РАМКА НА ЕЦБ
(Настоящият текст заменя член 36а от текста, публикуван в Официален вестник C 204 от 20 юни
2015 г., стр. 3)
(2016/C 31/04)
В част I. Условия за работа на персонала на Европейската централна банка (ЕЦБ) във връзка с етичната рамка, член 36а се
заменя със следното:
„Член 36а
Съгласно предвидените в Правилата за персонала условия членовете на персонала, на които след края на трудовото
им правоотношение с ЕЦБ е забранено поради периода им на изчакване да започват определена трудова дейност
и които не могат да намерят подходяща алтернативна трудова дейност и поради това са безработни, имат право на
следните обезщетения за срока на забраната да започват дейност и докато са безработни:
а) специално месечно плащане, равно на:
— 80 % от последната основна заплата за първата година,
— 60 % от последната основна заплата за годината, следваща първата година;
б) плащания за жилищни нужди и детски плащания;
в) покритие съгласно схемата на ЕЦБ за здравно осигуряване и застраховки срещу злополука;
г) плащане за образование в съответствие с член 19, което е ограничено до възстановяването на разходи до наймного 299 EUR на месец, освен за деца с удостоверени специални образователни потребности, както са опреде
лени в Правилата за персонала, в който случай възстановяването на разходи се увеличава до най-много
588 EUR на месец. Плащането е дължимо само до края на академичната година, в която съответният член на
персонала е останал без работа и при условие че детето остава в същото учебно заведение за остатъка от въпрос
ната академична година;
д) натрупване на стаж за пенсия по време на периода, посочен в буква а). По време на този период те остават
членове на пенсионната схема и „вноската на ЕЦБ“, „задължителната вноска“ и „доброволната вноска“, когато
е приложимо, се изчислява въз основа на специалното месечно плащане, посочено в буква а), вместо на основ
ната заплата.
Горепосочените обезщетения заменят обезщетението за безработица, предвидено в член 36, когато е приложимо,
и допълват другите обезщетения със същия характер, плащани от други източници, включително обезщетения за
безработица. Членовете на персонала са длъжни да поискат плащането на тези обезщетения и да ги декларират,
като те се приспадат от обезщетенията, които се плащат от ЕЦБ.
Горепосочените обезщетения не се изплащат на пенсионирани членове на персонала.“

