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KORT BEGRUNDELSE

Ligestilling mellem mænd og kvinder er en af Den Europæiske Unions grundlæggende 
værdier, som er forankret i traktaten og er et af dens formål1. Det er et vigtigt mål for EU at 
integrere ligestillingsprincippet i al EU’s virksomhed og sine egne organer. EU-institutioner 
bør sætte det bedste eksempel med hensyn til ligestilling mellem kønnene og lige deltagelse 
for mænd og kvinder. Balance mellem arbejdsliv og privatliv, der også nævnes i Europa 
2020-strategien, er af afgørende betydning for arbejdskvaliteten og en forøgelse af 
beskæftigelsen, også for så vidt angår EU's egne ansatte. Faktisk er det en afgørende 
forudsætning for at virkeliggøre dette mål. Målsætningen om 75 % beskæftigelse for begge 
køn kan kun opfyldes, hvis instrumenterne til at skabe balance mellem arbejde og privatliv er 
på plads. Det er af afgørende betydning for EU-institutionerne at gøre bedst mulig brug af den 
talentmasse, som EU tilbyder, ved at anvende personalets kreativitet og innovation fuldt ud og 
samtidig tage hensyn til både mænds og kvinders potentiale, hvis EU ønsker at kunne leve 
effektivt op til fremtidens udfordringer.

Kommissionens forslag tager sigte på at ændre Den Europæiske Unions personalevedtægt. 
Formålet er at vedtage en samlet pakke, der giver besparelser på de administrative udgifter og 
stabile rammer med hensyn til betingelserne for aflønning og karriere. Ordføreren glæder sig 
over Kommissionens forslag, som er et resultat af omfattende samråd med de interesserede 
parter. I en tid med budgetstramninger tilstræber Kommissionen at finde en balance mellem at 
opnå nødvendige besparelser og sikre, at den europæiske offentlige tjeneste fungerer på 
passende måde, således at den kan tiltrække og holde på højt kvalificerede fagfolk, der er 
villige til at flytte og arbejde for europæiske interesser i et multinationalt miljø. 

I 2004 gennemførte Den Europæiske Union en gennemgribende personalereform og gjorde 
sin personalevedtægt til en af de mest moderne i sin tid. Der blev indført en ny 
præstationsorienteret og meritbaseret karrierestruktur, en ny kontraktstatus for ansatte, der 
udfører andet end kerneopgaver, en reform af pensionssystemet, nye arbejdsmetoder og 
familievenlige arbejdsvilkår samt bestemmelser om forældreorlov, familieorlov og nye 
deltidsrettigheder. 

Der blev første gang indført flekstid i Kommissionen i 1986, og den blev derefter ændret i 
1991. Det var dog først i 2007, at man i realiteten begyndte at anvende flekstid i 
Kommissionen. Med hensyn til telearbejde har der været flere pilotprojekter med henblik på 
at indføre anvendelsen af telearbejde i Kommissionen. Imidlertid vedtog Kommissionen først 
den 18. december 2009 en afgørelse om gennemførelse af telearbejde for sit personale fra 
2010 - 2015.

På trods af alle disse bestræbelser mener ordføreren, at de ændringer, der blev indført i 2004 
samt det foreliggende forslag fra Kommissionen, ikke vil kunne sikre en vellykket balance 
mellem arbejdsliv og familieansvar, hvilket er en ønskelig forudsætning for at sikre 
personalets trivsel og dermed for, at den europæiske offentlige tjeneste kan fungere effektivt 
og moderniseres yderligere.

                                               
1 Se artikel 2 og artikel 3, stk. 3, afsnit 2, i EU-traktaten.
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De fleksible arbejdsordninger fokuserer på resultatbaseret ledelse og en formålsbaseret 
indsats, samtidig med at de ansatte får større frihed til at tilrettelægge arbejdstiden. I 
øjeblikket er disse alternative arbejdstidsordninger imidlertid ikke tilgængelige for alle ansatte 
i EU’s offentlige tjeneste.

Det er derfor, at ordføreren foreslår, at det bør være obligatorisk for alle EU-institutioner at 
give mulighed for fleksible arbejdsordninger, også for ledere. Balancen mellem arbejds- og 
privatliv berører hvert enkelt medlem af arbejdsstyrken, og derfor er der ingen objektiv grund 
til at undtage ledere. Ledelsen forventes at gå forrest med et godt eksempel. Sådan en 
undtagelse vil være imod lige behandling af hele arbejdsstyrken. Der er desuden vægtige 
grunde til at antage, at antallet af ansøgninger fra kvindelige kandidater til ledelsesstillinger 
vil falde, hvis kandidaterne mister retten til flekstid, når de udnævnes til en ledende stilling. 
Kvinder bør derimod tilskyndes til at søge både chef- og mellemlederstillinger.

De enkelte institutioners ansættelsesmyndighed skal desuden indføre telearbejde som en 
mulig arbejdsordning, fordi dette har vist sig meget fordelagtigt. Blandt disse fordele kan 
nævnes følgende: høj grad af selvstændighed, større selvstændiggørelse, mindre stress, større 
motivation til bedre præstationer og kortere transporttid, hvilket medfører mindre forurening. 
Det er også ønskeligt med henblik på omkostningsbesparelser, fastholdelse af personale og 
bedre balance mellem arbejds- og familieliv.

For så vidt angår listen over personer, der er berettigede til deltidsarbejde, mener ordføreren, 
at enlige forældre også bør have ret hertil uanset barnets alder og bør medtages på listen.

Aktiv deltagelse og inddragelse af mænd i foranstaltninger til forening af arbejdsliv og 
familieliv er meget vigtig for at skabe balance, eftersom både kvinder og mænd kan nyde godt 
af familievenlige beskæftigelsespolitikker og af ligelig fordeling af ulønnet arbejde og ansvar 
i husholdningen. Der bør i denne sammenhæng tages særligt hensyn til at gøre noget ved 
kønsstereotyper, f.eks. med hensyn til at tage forældreorlov. Utilstrækkelige bestemmelser om 
forældreorlov medfører stadigvæk karriereproblemer. I dag er det hovedsageligt kvinder, der 
står over for dette problem. Derfor foreslår ordføreren at ændre tilgangen til forældreorlov. 
Ordføreren foreslår også, at godtgørelsen i forbindelse med forældreorlov forøges for at 
tilskynde begge forældre til at deltage aktivt i foranstaltninger til forening af arbejds- og 
privatliv.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Retsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Det er derfor nødvendigt at skabe (2) Det er derfor nødvendigt at skabe 
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rammerne for, at der kan ansættes højt 
kvalificeret personale med hensyn til 
produktivitet og integritet på så bredt et 
geografisk grundlag som muligt blandt 
medlemsstaternes borgere, og at sikre, at 
dette personale er i stand til at udføre sine 
opgaver så effektivt som muligt.

rammerne for, at der kan ansættes højt 
kvalificeret personale med hensyn til 
produktivitet og integritet på så bredt et 
geografisk grundlag som muligt blandt 
medlemsstaternes borgere og under 
behørig hensyntagen til balance mellem 
kønnene, og at sikre, at dette personale er i 
stand til at udføre sine opgaver så effektivt 
som muligt.

Or. en

Begrundelse
I betragtning af at 51 % af den europæiske befolkning er kvinder, har dette ændringsforslag 
til formål at medtage kønsbalancen som et objektivt kriterium inden for 
rekrutteringsrammerne på linje med den geografiske dimension med henblik på at sikre lige 
deltagelse af mænd og kvinder, samtidig med at de principper, der er baseret på 
kvalifikationer og den højeste effektivitetsstandard, bibeholdes. 

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Fleksible arbejdstidsordninger er et 
væsentligt element i en moderne og 
effektiv offentlig administration, idet de er 
til fordel for familievenlige arbejdsvilkår 
og en passende kønsfordeling i 
institutionerne. Der bør derfor være en klar 
reference til disse ordninger i 
personalevedtægten. 

(15) Fleksible arbejdstidsordninger og 
adgang til telearbejdsordninger er 
væsentlige elementer i en moderne og 
effektiv offentlig administration, idet de er 
til fordel for familievenlige arbejdsvilkår 
og en effektiv kønsfordeling i 
institutionerne. Der bør derfor være en klar 
reference til disse ordninger i 
personalevedtægten. 

Or. en
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Begrundelse

Telearbejde er del af en moderniseringstendens i organisationer og institutioner, som 
fokuserer mere på resultatbaseret ledelse og formålsbestemt indsat, og giver større 
fleksibilitet i arbejdet og dermed bidrager til at skabe balance mellem arbejds- og privatliv. 
Blandt disse fordele kan nævnes følgende: høj grad af selvstændighed, frihed til at 
tilrettelægge arbejdstiden, større selvstændiggørelse, mindre stress, større motivation til 
bedre præstationer og kortere transporttid, hvilket medfører mindre forurening. Det er også 
ønskeligt af hensyn til omkostningsbesparelser og fastholdelse af personalet.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Personalevedtægten
Artikel 1e – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Artikel 1e, stk. 1, affattes således:
”1. Tjenestemænd i aktiv tjeneste er 
omfattet af foranstaltninger af social art, 
herunder specifikke foranstaltninger til at 
forene arbejds- og familieliv såsom 
børnepasningsmuligheder, der vedtages 
af institutionerne, og af serviceydelser, 
der ydes af de sociale velfærdsorganer, 
der er omtalt i artikel 9. Tidligere 
tjenestemænd kan være omfattet af et 
begrænset antal foranstaltninger af 
social art.”

Or. en

Begrundelse
Dette ændringsforslag har til formål at indføre en specifik reference til foranstaltninger, der 
kan forene arbejds- og familieliv, såsom børnepasningsmuligheder, med henblik på at sikre 
familievenlige arbejdsvilkår som en forudsætning for, at EU’s offentlige tjeneste kan fungere 
effektivt og moderniseres yderligere.
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 8
Personalevedtægten
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ansættelserne skal sikre, at institutionerne 
råder over de bedst kvalificerede 
tjenestemænd, både med hensyn til 
kompetence, arbejdsindsats og integritet, 
og at disse ansættes på et så bredt 
geografisk grundlag som muligt blandt 
statsborgerne i Den Europæiske Unions 
medlemsstater. Ingen stillinger er 
forbeholdt statsborgere fra en bestemt 
medlemsstat.

Ansættelserne skal sikre, at institutionerne 
råder over de bedst kvalificerede 
tjenestemænd, både med hensyn til 
kompetence, arbejdsindsats og integritet, 
og at disse ansættes på et så bredt 
geografisk grundlag som muligt blandt 
statsborgerne i Den Europæiske Unions 
medlemsstater og under behørig 
hensyntagen til balance mellem kønnene. 
Ingen stillinger er forbeholdt statsborgere 
fra en bestemt medlemsstat.

Or. en

Begrundelse
I betragtning af at 51 % af den europæiske befolkning er kvinder, har dette ændringsforslag 
til formål at medtage kønsbalancen som et objektivt kriterium i forbindelse med 
rekrutteringsrammerne på linje med den geografiske dimension for at sikre lige deltagelse af 
mænd og kvinder, samtidig med at de principper, der er baseret på kvalifikationer og den 
højeste effektivitetsstandard, bibeholdes. 

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 21 – litra d
Personalevedtægten
Artikel 55 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

'4. De enkelte institutioners 
ansættelsesmyndighed kan indføre 
flekstidsordninger. Tjenestemænd, som er 
omfattet af artikel 44, stk. 2, kan ikke ved 
tilrettelæggelsen af deres arbejdstid gøre 
brug af sådanne ordninger.'

”4. De enkelte institutioners 
ansættelsesmyndighed indfører
flekstidsordninger.”
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Or. en

Begrundelse
Flekstidsordninger gør det muligt at forene arbejds- og privatliv og fremme en passende 
kønsbalance i institutionerne, samtidig med at arbejdstidsforpligtelserne overholdes. Det bør 
være obligatorisk for alle EU-institutioner og –organer at give mulighed for 
flekstidsordninger. Balancen mellem arbejds- og privatliv berører hvert enkelt medlem af 
arbejdsstyrken; der er ingen objektiv grund til at undtage ledere. Ledelsen forventes at gå 
forrest med et godt eksempel. Sådan en undtagelse vil være imod lige behandling af hele 
arbejdsstyrken.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 13 – litra a a (nyt)
Personalevedtægten
Artikel 42a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Stk. 2, femte punktum affattes 
således:
”Under forældreorloven har 
tjenestemænd krav på en godtgørelse på 
60 % af deres månedlige grundløn, dog 
højst et maksimumsbeløb på 2.552,40 
EUR, eller 50 % af dette beløb i tilfælde 
af halvtidsarbejde, men de må ikke 
udføre nogen anden form for lønnet 
arbejde.”

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 13 – litra a b (nyt)
Personalevedtægten
Artikel 42a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) Stk. 3, første punktum, affattes 
således:
”Godtgørelsen, der beregnes som anført i 
stk. 2, må ikke være mindre end 1.592,50
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EUR om måneden, eller 50 % af dette 
beløb i tilfælde af halvtidsarbejde, for 
enlige forsørgere som omhandlet i stk. 1 
og i de første tre måneder af 
forældreorloven, når faderen tager 
denne under barselsorloven, eller en af 
forældrene tager den umiddelbart efter 
barselsorloven, under adoptionsorloven 
eller umiddelbart efter 
adoptionsorloven.”

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 21 – litra d a (nyt)
Personalevedtægten
Artikel 55 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) Følgende stykke tilføjes:

”4a. De enkelte institutioners 
ansættelsesmyndighed indfører specifikke 
ordninger for at give en tjenestemand, der 
vender tilbage fra barselsorlov, mulighed 
for at amme sit barn ved at give en 
fritagelse fra arbejdet på mindst to timer 
om dagen til dette formål.”

Or. en

Begrundelse
En tjenestemand, der vender tilbage fra barselsorlov og ønsker at amme sit barn, har ret til at 
anmode den relevante myndighed om fritagelse fra arbejdet i to timer om dagen med henblik 
herpå.
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Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 21 – litra d b (nyt)
Personalevedtægten
Artikel 55 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) Følgende stykke tilføjes:

”4b. De enkelte institutioners 
ansættelsesmyndighed indfører 
telearbejde som en mulig 
arbejdsordning.”

Or. en

Begrundelse

De enkelte institutioners ansættelsesmyndighed indfører telearbejde som en mulig 
arbejdsordning, fordi dette har vist sig meget fordelagtigt. Blandt disse fordele kan nævnes 
følgende: høj grad af selvstændighed, frihed til at tilrettelægge arbejdstiden, større 
selvstændiggørelse, mindre stress, større motivation til bedre præstationer og kortere 
transporttid, hvilket medfører mindre forurening. Det er også ønskeligt med henblik på 
omkostningsbesparelser, fastholdelse af personale og bedre balance mellem arbejds- og 
familieliv.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 22 – litra -a (nyt)
Artikel 55a – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) Følgende litra indsættes efter litra b):
”ba) for at tage sig af et barn, uanset 
barnets alder, hvis tjenestemanden er 
enlig forsørger" 

Or. en

Begrundelse

Enlige forsørgere bør have ret til arbejde deltids uanset barnets alder, hvilket er i 
overensstemmelse med Europa-Parlamentets beslutning af 25. oktober 2011 om enlige 
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mødres situation.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 26 a (nyt)
Personalevedtægten
Artikel 58

Kommissionens forslag Ændringsforslag

26a. I artikel 58 foretages følgende
ændringer:

a) I stk. 1 erstattes ordene "gravid 
kvinde" med "tjenestemand".

b) Følgende stykke tilføjes:

”Tjenestemænd, hvis ægtefælle eller 
partner for nylig har født, har ret til en 
sammenhængende fædreorlov på to uger 
efter samme bestemmelser, som er 
gældende for barselsorloven – undtagen 
med hensyn til dens varighed - der skal 
tages, efter at den pågældende 
arbejdstagers ægtefælle eller partner har 
født, eller under barselsorlovsperioden.” 

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 46 a (nyt)
Personalevedtægten
Bilag V – artikel 6 – led 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

46a. Artikel 6, stk. 1, led 8, i bilag V 
udgår.
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Or. en

Begrundelse
En særlig bestemmelse om fædreorlov erstatter denne særlige orlov på ti dage, som skal tages 
efter barnets fødsel.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 49 – litra -a (nyt)
Personalevedtægten
Bilag VII – artikel 1 – stk. 2 – litra c – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) Artikel 1, stk. 2, litra c, nr. iv, i bilag 
VII udgår.

Or. en

Begrundelse
Denne bestemmelse medfører forskelsbehandling af registrerede partnere, der kan have 
mulighed for at indgå ægteskab i henhold til national ret, men da lovgivningen også giver 
mulighed for at indgå et registreret partnerskab, har de valgt denne mulighed.


