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LÜHISELGITUS

Naiste ja meeste võrdõiguslikkus on üks Euroopa Liidu põhiväärtus, mis on sätestatud 
aluslepingutes, ning see on üks selle eesmärkidest1. Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse 
põhimõtte süvalaiendamine kõikides liidu tegevustes ja organites on liidu oluline eesmärk.
ELi institutsioonid peaksid olema parimaks eeskujuks soolise võrdõiguslikkuse ning meeste ja 
naiste võrdse osalemise osas. Töö- ja pereelu ühitamine, mida on mainitud ka strateegias 
„Euroopa 2020”, on otsustava tähtsusega element töö kvaliteedis ja tööhõive suurendamises, 
jätmata välja ELi enda avalikku teenistust. Tegelikkuses on see väga tähtis tulemuslikkuse 
eeltingimus. Eesmärk, mis seisneb mõlema soo puhul 75protsendilises tööhõive määras, on 
saavutatav üksnes töö- ja pereelu tasakaalu vahendite olemasolu korral. Kui ELi 
institutsioonid tahavad reageerida tõhusalt tuleviku väljakutsetele, on väga oluline, et nad 
kasutaksid parimal võimalikul viisil ära ELis olemasolevaid talente, kasutaksid täies ulatuses 
ära oma töötajate loovust ja uuendusmeelsust ning võtaksid seejuures arvesse nii meeste kui 
ka naiste potentsiaali.

Komisjoni ettepanekuga tahetakse muuta Euroopa Liidu personalieeskirju. Selle eesmärk on 
võtta vastu terviklik pakett, mis tagab halduskulude kokkuhoiu ning stabiilse palga- ja 
karjääriraamistiku. Arvamuse koostaja tunneb heameelt komisjoni ettepaneku üle, mis on 
ulatusliku huvitatud isikute ja sidusrühmadega konsulteerimise tulemus. Eelarvepiirangute 
tingimustes püüab see leida tasakaalu vajalike säästude ja niisuguse avaliku teenistuse 
nõuetekohase toimimise vahel, mis on võimeline meelitama ligi ja hoidma kõrgelt 
kvalifitseeritud spetsialiste, kes on valmis kolima rahvusvahelisse keskkonda ja töötama seal 
Euroopa heaks.

EL reformis oma avalikku teenistust 2004. aastal ja muutis oma personalieeskirjad ühtedeks
kõige kaasaegsemateks eeskirjadeks. Kasutusele võeti tulemustele suunatud ja teenetepõhine 
uus karjääristruktuur, uus lepinguline staatus töötajate puhul, kes täidavad muid kui 
põhiülesandeid, pensionisüsteemi reform, uued töömeetodid ja mõned peresõbralikud 
töötingimused, nt lapsehooldus- ja perepuhkust ning uut osalise tööajaga töötamise õigust 
käsitlevad sätted.

Paindlik tööaeg võeti komisjonis esmakordselt kasutusele 1986. aastal ja seda muudeti 
täiendavalt 1991. aastal. Tegelikkuses hakati komisjonis paindlikku tööaega kasutama aga 
alles 2007. aastal. Kaugtöö osas on olnud erinevaid katseprojekte kaugtöö kasutuselevõtuks 
komisjonis. Kuid alles 18. detsembril 2009. aastal võttis komisjon vastu otsuse kaugtöö 
rakendamise kohta oma talitustes ajavahemikus 2010–2015.
Kõikidele nendele jõupingutustele vaatamata on arvamuse koostaja veendunud, et 2004. 
aastal tehtud muudatuste ja komisjoni praeguse ettepanekuga ei suudeta saavutada edukat töö-
ja perekohustuste ühitamist, mis on soovitud eeltingimus töötajate heaolu jaoks ning seetõttu 
ELi avaliku teenistuse tulemuslikuks toimimiseks ja täiendavaks kaasajastamiseks.

                                               
1 Vt ELi lepingu artiklit 2 ja artikli 3 lõike 3 teist lõiku.
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Paindliku tööaja korralduse puhul keskendutakse tulemuspõhisele juhtimisele ja eesmärgist 
lähtuvatele tulemusnäitajatele, andes töötajatele suurema vabaduse tööaja korraldamisel.
Praegu ei ole aga kõnealune vabatahtlik töökorraldus kättesaadav kõikidele ELi avaliku 
teenistuse töötajatele.

Seetõttu teeb arvamuse koostaja ettepaneku, et kõik ELi institutsioonid peaksid olema 
kohustatud võimaldama paindliku tööaja korraldust, sealhulgas juhtide jaoks. Töö- ja pereelu 
tasakaal puudutab kõiki töötajaid, mistõttu ei ole mingit objektiivset põhjust, miks tuleks 
juhtide puhul erand teha. Juhtidelt oodatakse eeskujuks olemist. Niisugune erand oleks 
vastuolus kõikide töötajate võrdse kohtlemise põhimõttega. Pealegi on mõjuvad põhjused 
eeldada, et juhtivatele kohtadele kandideerivate naiste arv väheneks, kui kandidaadid 
kaotaksid juhtivale ametikohale nimetamisega oma õiguse paindlikule tööajale. Naisi tuleks 
hoopis julgustada kandideerima nii vanemjuhtide kui ka keskastme juhtide ametikohtadele.

Lisaks võtab iga institutsiooni ametisse nimetav asutus või ametiisik kasutusele kaugtöö kui 
vabatahtliku töökorralduse, kuna see on osutunud väga kasulikuks. Eeliste hulka kuuluvad
suur iseseisvus, mõjuvõimu suurendamine, stressi vähenemine, suurem motivatsioon 
paremate tulemusnäitajate saavutamiseks ja lühemad sõiduajad, mis põhjustavad vähem 
saastet. See on soovitav ka kulude vähendamise, töötajate hoidmise ning töö- ja pereelu 
parema ühitamise seisukohast.

Niisuguste isikute loetelu osas, kellel on õigus töötada osalise tööajaga, on arvamuse koostaja 
veendunud, et ka üksikvanematel peaks olema õigus saada niisugune luba lapse vanusest 
sõltumata ja et nad tuleks seetõttu lisada kõnealusesse loetellu.

Meeste aktiivne osalemine töö- ja pereelu ühitamise meetmetes ning nende kaasamine 
nendesse on äärmiselt oluline töö- ja pereelu tasakaalu saavutamiseks, kuna nii naised kui 
mehed saaksid kasutada peresõbralikust tööhõivepoliitikast ning tasustamata töö ning 
kodumajapidamise ülesannete võrdsest jaotumisest tulenevaid hüvesid. Sellega seoses tuleks 
nõuetekohast tähelepanu pöörata sooliste stereotüüpide vastu võitlemisele, nt 
lapsehoolduspuhkuse võtmise osas. Asjakohatutel lapsehoolduspuhkust käsitlevatel sätetel on 
endiselt ebasoodne mõju karjäärile. Tänapäeval puudutab see probleem peamiselt naisi. 
Seetõttu teeb arvamuse koostaja ettepaneku muuta lapsehoolduspuhkust käsitlevat 
lähenemisviisi. Arvamuse koostaja teeb ka ettepaneku suurendada lapsehoolduspuhkusel 
makstavat toetust, et ergutada mõlemaid vanemaid osalema aktiivselt töö- ja pereelu 
ühitamise meetmetes.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada 
oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Seega on vaja luua raamistik, mis 
võimaldab tööle võtta töökuse ning 
võimekuse, tulemuslikkuse ja sõltumatuse 
poolest kõrgetasemelisi töötajaid, kes 
valitakse võimalikult laialt geograafiliselt 
alalt liikmesriikide kodanike hulgast, ning 
mis võimaldab sellistel töötajatel täita oma 
tööülesandeid võimalikult tõhusalt ja 
tulemuslikult.

(2) Seega on vaja luua raamistik, mis 
võimaldab tööle võtta töökuse ning 
võimekuse, tulemuslikkuse ja sõltumatuse 
poolest kõrgetasemelisi töötajaid, kes 
valitakse võimalikult laialt geograafiliselt 
alalt liikmesriikide kodanike hulgast ja 
soolist tasakaalu nõuetekohaselt arvesse 
võttes, ning mis võimaldab sellistel 
töötajatel täita oma tööülesandeid 
võimalikult tõhusalt ja tulemuslikult.

Or. en

Selgitus

Võttes arvesse asjaolu, et naised moodustavad 51% Euroopa elanikkonnast, püütakse selle 
muudatusettepanekuga lisada sooline tasakaal objektiivse kriteeriumina töölevõtmise 
raamistikku geograafilisele mõõtmele lisaks, et tagada naiste ja meeste võrdne osalemine, 
säilitades samal ajal põhimõtted, mis lähtuvad kvalifikatsioonidest ja tõhususe kõrgeimast 
standardist. 

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Paindlik tööaja korraldus on oluline 
osa nüüdisaegsest ja tõhusast avalikust 
haldusest, mis võimaldab kasutada 
peresõbralikke töötingimusi ning saavutada 
institutsioonides sobiv sooline tasakaal.
Seepärast on vaja sellele korraldusele
personalieeskirjades selgelt viidata.

(15) Paindlik tööaja korraldus ja 
juurdepääs kaugtöö korraldusele on
olulised osad nüüdisaegsest ja tõhusast 
avalikust haldusest, mis võimaldab 
kasutada peresõbralikke töötingimusi ning 
saavutada institutsioonides tulemuslik
sooline tasakaal. Seepärast on vaja nendele 
korraldustele personalieeskirjades selgelt 
viidata.

Or. en
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Selgitus

Kaugtöö on osa organisatsioonide ja institutsioonide ajakohastamise suundumusest, mille 
puhul keskendutakse rohkem tulemuspõhisele juhtimisele ja eesmärgist lähtuvatele 
tulemusnäitajatele ning mis võimaldab töö osas suuremat paindlikkust, aidates seega 
tasakaalustada töö- ja pereelu. Eeliste hulka kuuluvad suur iseseisvus, tööaja haldamise 
vabadus, mõjuvõimu suurendamine, stressi vähenemine, suurem motivatsioon paremate 
tulemusnäitajate saavutamiseks ja lühemad sõiduajad, mis põhjustavad vähem saastet. See on 
soovitav ka kulude vähendamise ja töötajate hoidmise seisukohast.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)
Personalieeskirjad
Artikkel 1e – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. artikli 1e lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
„1. Töötavatel ametnikel on juurdepääs 
institutsioonide poolt vastuvõetud 
sotsiaalmeetmetele, sh tööelu pereeluga 
ühitamise erimeetmetele, nt 
lastehoiuvõimalustele, ja artiklis 9
nimetatud sotsiaalhoolekandeasutuste 
poolt pakutavatele teenustele. Endistel 
ametnikel on juurdepääs teatud osale 
sotsiaalse iseloomuga erimeetmetele.”;

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on lisada konkreetne viide  tööelu pereeluga ühitamise 
meetmetele, nt lastehoiuvõimalused, et tagada peresõbralikud töötingimused ELi avaliku 
teenistuse tulemusliku toimimise ja täiendava kaasajastamise eeltingimusena.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 8
Personalieeskirjad
Artikkel 27 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ametnike töölevõtmisel lähtutakse 
eesmärgist saada institutsiooni teenistusse 
võimalikult võimekad, tulemuslikult 
töötavad ja sõltumatud ametnikud, kes 
valitakse Euroopa Liidu liikmesriikide 
kodanike hulgast võimalikult laialt 
geograafiliselt alalt. Ühtki töökohta ei 
eraldata konkreetse liikmesriigi 
kodanikele.

Ametnike töölevõtmisel lähtutakse 
eesmärgist saada institutsiooni teenistusse 
võimalikult võimekad, tulemuslikult 
töötavad ja sõltumatud ametnikud, kes 
valitakse Euroopa Liidu liikmesriikide 
kodanike hulgast võimalikult laialt 
geograafiliselt alalt ja soolist tasakaalu 
nõuetekohaselt arvesse võttes. Ühtki 
töökohta ei eraldata konkreetse liikmesriigi 
kodanikele.

Or. en

Selgitus

Võttes arvesse asjaolu, et naised moodustavad 51% Euroopa elanikkonnast, püütakse selle 
muudatusettepanekuga lisada sooline tasakaal objektiivse kriteeriumina töölevõtmise 
raamistikku geograafilisele mõõtmele lisaks, et tagada naiste ja meeste võrdne osalemine, 
säilitades samal ajal põhimõtted, mis lähtuvad kvalifikatsioonidest ja tõhususe kõrgeimast 
standardist. 

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 21 – alapunkt d
Personalieeskirjad
Artikkel 55 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„4. Iga institutsiooni ametisse nimetav 
asutus või ametiisik võib kasutusele võtta
paindliku tööaja korralduse. Ametnikud, 
kelle suhtes kohaldatakse artikli 44 teise 
lõigu sätteid, haldavad oma tööaega sellist 
korraldust kasutamata.”;

„4. Iga institutsiooni ametisse nimetav 
asutus või ametiisik võtab kasutusele 
paindliku tööaja korralduse.”;



PE483.788v01-00 8/12 PA\894577ET.doc

ET

Or. en

Selgitus

Paindlik tööaja korraldus võimaldab ühildada töö- ja pereelu ning saavutada ELi 
institutsioonides ja organites sobivat soolist tasakaalu, tagades samas kohustusliku tööaja 
järgimise. Kõikidele ELi institutsioonidele ja organitele peaks olema kohustuslik võtta 
kasutusele paindliku tööaja korralduse süsteem. Töö- ja eraelu tasakaal puudutab kõiki 
töötajaid; ei ole mingit objektiivset põhjust, miks tuleks juhtide puhul erand teha. Juhtidelt 
oodatakse eeskujuks olemist. Niisugune erand oleks vastuolus kõikide töötajate võrdse 
kohtlemise põhimõttega.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt a a (uus)
Personalieeskirjad
Artikkel 42a – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) teise lõigu viies lause asendatakse 
järgmisega:
„Lapsehoolduspuhkuse ajal on ametnikel
õigus saada […] toetust, mis vastab 60 %-
le nende põhipalgast kuus, kuid mitte 
rohkem kui 2 552,40 eurot, või 50 % 
sellest summast puhkuse ajal poole 
kohaga töötamise korral, kuid nad ei või 
teha muud tasustatavat tööd.”;

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt a b (uus)
Personalieeskirjad
Artikkel 42a – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) kolmanda lõigu esimene lause 
asendatakse järgmisega:
„Toetus, mis arvutatakse teise lõigu 
kohaselt, on vähemalt 1 592,50 eurot
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kuus või 50 % sellisest summast, kui 
ametnik töötab puhkuse ajal poole 
kohaga, esimeses lõigus nimetatud 
üksikvanemate puhul ja 
lapsehoolduspuhkuse esimese kolme kuu 
jooksul, kui sellise puhkuse võtab isa 
ema sünnituspuhkuse ajal või emb-
kumb vanematest kohe pärast 
sünnituspuhkust või selle ajal või kohe 
pärast lapsendamispuhkust.”;

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 21 – alapunkt d a (uus)
Personalieeskirjad
Artikkel 55 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) lisatakse järgmine lõige:

„4a. Iga institutsiooni ametisse nimetav 
asutus või ametiisik võtab kasutusele 
erikorralduse, et võimaldada rasedus- ja 
sünnituspuhkuselt naasval ametnikul oma 
lapse rinnaga toitmist, andes selleks  
päevas vähemalt kahetunnise vabastuse 
töökohustuste täitmisest.”;

Or. en

Selgitus

Rasedus- ja sünnituspuhkuselt naasval ametnikul, kes soovib oma last rinnaga toita, on õigus 
taotleda asjaomaselt asutuselt või isikult selleks töölt vabastamist kaheks tunniks päevas.
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 21 – alapunkt d b (uus)
Personalieeskirjad
Artikkel 55 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) lisatakse järgmine lõige:

„4b. Iga institutsiooni ametisse nimetav 
asutus või ametiisik võtab kasutusele 
kaugtöö kui vabatahtliku töökorralduse.”;

Or. en

Selgitus

Iga institutsiooni ametisse nimetav asutus või ametiisik võtab kasutusele kaugtöö kui 
vabatahtliku töökorralduse, kuna see on osutunud väga kasulikuks. Eeliste hulka kuuluvad
suur iseseisvus, tööaja haldamise vabadus, mõjuvõimu suurendamine, stressi vähenemine, 
suurem motivatsioon paremate tulemusnäitajate saavutamiseks ja lühemad sõiduajad, mis 
põhjustavad vähem saastet. See on soovitav ka kulude vähendamise, töötajate hoidmise ning 
töö- ja pereelu parema ühitamise seisukohast.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 22 – alapunkt -a (uus)
Artikkel 55a – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) punkti b järele lisatakse järgmine 
punkt:
„ba) lapse eest hoolitsemiseks lapse 
vanusest sõltumata, kui ametnik on 
üksikvanem,”;

Or. en
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Selgitus

Üksikvanematel peaks olema õigus saada luba osalise tööajaga töötamiseks lapse vanusest 
sõltumata, mis on kooskõlas Euroopa Parlamendi 25. oktoobri 2011. aasta resolutsiooniga 
üksikemade olukorra kohta.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 26 a (uus)
Personalieeskirjad
Artikkel 58

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

26 a. artiklit 58 muudetakse järgmiselt:

(a) esimeses lõigus asendatakse sõna 
„rasedatel” sõnaga „ametnikel”;

(b) lisatakse järgmine lõik:

„Ametnikel, kelle abikaasa või partner on 
hiljuti sünnitanud, on õigus 
katkestamatule kahenädalasele 
isaduspuhkusele, mis antakse rasedus- ja 
sünnituspuhkusega võrdsetel alustel –
välja arvatud selle kestuse osas – ja mis 
tuleb võtta pärast ametniku abikaasa või 
partneri sünnitust või rasedus- ja 
sünnituspuhkuse ajal.”;

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 46 a (uus)
Personalieeskirjad
Lisa V – artikkel 6 – taane 8
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

46 a. V lisa artikli 6 kaheksas taane 
jäetakse välja;

Or. en

Selgitus

Isaduspuhkust käsitlev erisäte asendab selle 10päevase eripuhkuse, mis tuleb võtta pärast 
lapse sündi.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 49 – alapunkt -a (uus)
Lisa VII – artikkel 1 – lõige 2 – punkt c – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) VII lisa artikli 1 lõike 2 punkti c 
alapunkt iv jäetakse välja;

Or. en

Selgitus

Niisuguse sättega diskrimineeritakse registreeritud partnereid, kellel võib siseriikliku õiguse 
kohaselt olla võimalik seaduslikult abielluda, kuid kuna õigusaktid võimaldavad ka 
registreeritud partnerluse sõlmimist, valivad nad viimati mainitud võimaluse.


