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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Moterų ir vyrų lygybė yra viena iš pagrindinių Sutartyse įtvirtintų Europos Sąjungos vertybių 
ir vienas iš Europos Sąjungos tikslų1. Moterų ir vyrų lygybės principo integravimas į visas ES 
ir jos institucijų veiklos sritis yra svarbus Sąjungos tikslas. ES institucijos turėtų būti
geriausias pavyzdys kalbant apie lyčių lygybę ir vienodą moterų ir vyrų dalyvavimą.
Profesinės veiklos ir asmeninio gyvenimo derinimas, paminėtas ir strategijoje „Europa 2020“, 
yra pagrindinis elementas siekiant pagerinti darbo kokybę ir padidinti užimtumą, taip pat ir 
ES viešojoje tarnyboje. Šis elementas iš tikrųjų būtinas norint užtikrinti tinkamus rezultatus. 
Tikslas užtikrinti 75 proc. abiejų lyčių užimtumą gali būti pasiektas tik tuo atveju, jei bus 
numatytos profesinės veikos ir asmeninio gyvenimo derinimo priemonės. Jei ES institucijos 
nori veiksmingai įveikti ateities iššūkius, joms itin svarbu kuo aktyviau pasitelkti ES turimus 
talentingus specialistus, visapusiškai panaudoti darbuotojų kūrybingumą ir siūlomas naujoves 
ir tuo pačiu metu atsižvelgti ir į vyrų, ir į moterų galimybes.

Komisijos pasiūlymu siekiama iš dalies pakeisti Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos 
nuostatus. Šio pasiūlymo tikslas – patvirtinti išsamų taisyklių rinkinį, kuriuo būtų siekiama 
sumažinti administracines išlaidas ir užtikrinti stabilią atlyginimų ir karjeros galimybių 
sistemą. Nuomonės referentė palankiai vertina Komisijos pasiūlymą, kuris buvo parengtas po 
išsamių konsultacijų su suinteresuotomis šalimis ir subjektais. Biudžeto taupymo laikotarpiu 
šiuo pasiūlymu norima nustatyti pusiausvyrą tarp būtinybės siekti taupumo ir užtikrinti 
tinkamą viešosios tarnybos, kuri būtų pajėgi pritraukti ir išlaikyti aukštos kvalifikacijos 
specialistus, kurie pasirengę persikelti į užsienį ir Europos interesų labui dirbti tarptautinėje
aplinkoje, veikimą.

2004 m. buvo atlikta ES viešosios tarnybos reforma, po kurios ES tarnybos nuostatai tapo 
vienais šiuolaikiškiausių. Buvo nustatyta nauja pasiekimais ir nuopelnais darbe grindžiama 
karjeros sistema, nauja sutartininkų, vykdančių nepagrindines užduotis, kategorija, atlikta 
pensijų sistemos reforma, numatyti nauji darbo metodai ir naujos šeimai palankios darbo 
sąlygos, pvz., nuostatos dėl vaiko ar šeimos nario priežiūros atostogų ir naujos teisės dirbti ne 
visą darbo dieną.

Lankstus darbo grafikas 1986 m. pirmiausia buvo nustatytas Komisijoje ir atnaujintas 1991 m.  
Vis dėlto, šis grafikas Komisijoje iš tikrųjų buvo pradėtas naudoti tik 2007 m. Kalbant apie 
nuotolinį darbą, buvo parengta įvairių bandomųjų projektų siekiant pradėti naudoti šį darbo 
metodą Komisijoje. Tačiau tik 2009 m. gruodžio 18 d. Komisija priėmė sprendimą dėl 
nuotolinio darbo taikymo jos padaliniuose 2010–2015 m. laikotarpiu.

Nors buvo dedamos visos šios pastangos, nuomonės referentė mano, kad 2004 m. numatyti 
pakeitimai ir dabartinis Komisijos pasiūlymas neužtikrina sėkmingo profesinės veiklos ir 
šeiminių įsipareigojimų derinimo, kuris yra pageidautina sąlyga siekiant darbuotojų gerovės ir 
tuo pačiu veiksmingo ES viešosios tarnybos veikimo ir tolesnio jos modernizavimo.

Taikant lankstų darbo grafiką visų pirma siekiama užtikrinti rezultatais grindžiamą 

                                               
1 Žr. ES sutarties 2 straipsnį ir 3 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą.
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administravimą ir į tikslus orientuotą veiklą, suteikiant darbuotojams daugiau laisvės 
organizuoti savo darbo laiką. Vis dėlto šie pasirenkami darbo metodai šiuo metu nėra 
prieinami visiems ES viešojoje tarnyboje dirbantiems darbuotojams.

Atsižvelgdama į tai, nuomonės referentė siūlo numatyti, kad visos ES institucijos būtų 
įpareigotos leisti pasirinkti lankstų darbo grafiką, taip pat ir vadovams. Profesinės veiklos ir 
asmeninio gyvenimo derinimas aktualus visiems darbuotojams, taigi nėra objektyvaus 
pagrindo vadovams taikyti išimtį. Vadovai turėtų rodyti pavyzdį. Jei būtų taikoma minėtoji 
išimtis, tai prieštarautų vienodoms visų darbuotojų galimybėms. Be to, yra pagrindo manyti, 
kad sumažėtų moterų kandidačių, pretenduojančių eiti vadovų pareigas, skaičius, jei paskirti 
eiti šias vadovaujamas pareigas kandidatai netektų teisės pasirinkti lankstų darbo grafiką.
Priešingai, moterys turėtų būti skatinamos teikti savo kandidatūras į aukštesniosios ir 
vidurinės grandies vadovų pareigas.

Kiekvienos institucijos paskyrimų tarnyba taip pat turi numatyti galimybę pasirinkti 
nuotolinio darbo tvarką, kadangi ji pasirodė esanti labai naudinga. Kaip privalumus galima 
nurodyti didelį savarankiškumo laipsnį, daugiau atsakomybės, mažiau streso, didesnę 
motyvaciją pasiekti gerų rezultatų ir trumpesnį kelionės į darbo vietą laiką, taigi mažesnę 
taršą. Ši tvarka taip pat palanki siekiant sumažinti išlaidas, išlaikyti darbuotojus ir užtikrinti 
geresnį profesinės veiklos ir šeimos gyvenimo derinimą.

Kalbant apie asmenų, kurie atitinka reikalavimus dirbti ne visą darbo dieną, sąrašą, nuomonės 
referentė mano, kad vienišiems tėvams ar motinoms taip pat turėtų būti suteikiama tokia teisė 
neatsižvelgiant į vaiko amžių, taigi jie turėtų būti įtraukti į šį sąrašą.

Siekiant užtikrinti profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą itin svarbu, kad vykdant 
suderinimo priemones aktyviai dalyvautų ir prisidėtų vyrai, kadangi šeimai palanki užimtumo
politika ir vienodas pasidalijimas nemokamu darbu bei pareigomis namų ūkyje galėtų būti 
naudingi tiek moterims, tiek vyrams. Atsižvelgiant į tai, tinkamas dėmesys turėtų būti 
skiriamas kovai su lyčių stereotipais, pvz., imant vaiko priežiūros atostogas. Netinkamos 
nuostatos dėl vaiko priežiūros atostogų vis dar lemia neigiamą poveikį karjerai. Šiuo metu su 
šia problema susiduria daugiausia moterys. Todėl nuomonės referentė siūlo keisti požiūrį į 
vaiko priežiūros atostogas. Ji taip pat siūlo padidinti vaiko priežiūros atostogų metu skiriamas 
išmokas, siekiant skatinti ir tėvus, ir motinas aktyviai dalyvauti įgyvendinant profesinės 
veiklos ir asmeninio gyvenimo derinimo priemones.

PAKEITIMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) dėl šios priežasties būtina sukurti 
sistemą, pagal kurią būtų įdarbinami iš kuo 
didesnės geografinės teritorijos valstybių 
narių piliečių atrinkti našiausi ir 
principingiausi darbuotojai, ir suteikti 
tokiems darbuotojams galimybę pareigas 
atlikti kuo našiau ir veiksmingiau;

(2) dėl šios priežasties būtina sukurti 
sistemą, pagal kurią tinkamai atsižvelgiant 
į lyčių pusiausvyrą būtų įdarbinami iš kuo 
didesnės geografinės teritorijos valstybių 
narių piliečių atrinkti našiausi ir 
principingiausi darbuotojai, ir suteikti 
tokiems darbuotojams galimybę pareigas 
atlikti kuo našiau ir veiksmingiau;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad 51 proc. Europos gyventojų yra moterys, šiuo pakeitimu siekiama 
įdarbinimo sistemoje greta geografinio aspekto kaip objektyvų kriterijų numatyti lyčių 
pusiausvyros principą, kad būtų galima užtikrinti vienodą moterų ir vyrų dalyvavimą, 
laikantis kvalifikacijos ir aukščiausio veiksmingumo standarto principų.  

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) šiuolaikiškas ir veiksmingas viešasis 
administravimas neįmanomas be lankstaus 
darbo grafiko, kuris sudaro šeimai 
palankias darbo sąlygas ir suteikia 
galimybę institucijose pasiekti tinkamą 
lyčių pusiausvyrą. Todėl į Tarnybos 
nuostatus būtina įtraukti aiškią nuorodą į 
tokį grafiką; 

(15) šiuolaikiškas ir veiksmingas viešasis 
administravimas neįmanomas be lankstaus 
darbo grafiko ir nuotolinio darbo 
galimybės, kuris sudaro šeimai palankias 
darbo sąlygas ir suteikia galimybę 
institucijose pasiekti veiksmingą lyčių 
pusiausvyrą. Todėl į Tarnybos nuostatus 
būtina įtraukti aiškią nuorodą į tokį grafiką; 

Or. en

Pagrindimas

Nuotolinis darbas – tai naujoviška darbo tendencija organizacijose ir institucijose, orientuota 
į rezultatais grindžiamą administravimą ir tikslus orientuotą veiklą ir padedanti užtikrinti 
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didesnį darbo lankstumą bei profesinės veiklos ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą. Kaip 
privalumus galima nurodyti didelį savarankiškumo laipsnį, laisvę organizuoti darbo laiką, 
daugiau atsakomybės, mažiau streso, didesnę motyvaciją pasiekti gerų rezultatų ir trumpesnį
kelionės į darbo vietą laiką, taigi mažesnę taršą. Ši tvarka taip pat palanki siekiant sumažinti 
išlaidas ir išlaikyti darbuotojus.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 a punktas (nauja)
Tarnybos nuostatai
1 e straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 1e straipsnio 1 dalis keičiama taip:
„1. Dirbantys pareigūnai gali naudotis 
institucijų patvirtintomis socialinio 
pobūdžio priemonėmis, įskaitant 
specialias priemones, kuriomis siekiama 
derinti profesinę veiklą ir šeimos 
gyvenimą, pvz., vaikų priežiūros 
įstaigomis, ir paslaugomis, kurias teikia 
9 straipsnyje nurodytos globos ir 
rūpybos įstaigos. Buvę pareigūnai gali 
naudotis ribotu socialinio pobūdžio 
priemonių skaičiumi.“

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu įtraukiama konkreti nuoroda, susijusi su priemonėmis, kurių tikslas – derinti 
profesinę veiklą ir šeimos gyvenimą, pvz., vaikų priežiūros įstaigomis, kad būtų galima 
užtikrinti šeimai palankias darbo sąlygas, kaip būtiną sąlygą siekiant veiksmingo ES viešosios 
tarnybos veikimo ir tolesnio jos modernizavimo.
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 8 punktas
Tarnybos nuostatai
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įdarbinant siekiama užtikrinti, kad 
institucijoje dirbtų gabiausi, našiausi ir 
principingiausi pareigūnai, atrinkti iš kuo 
didesnės geografinės teritorijos Europos 
Sąjungos valstybių narių piliečių. 
Pareigybės nerezervuojamos nė vienos 
valstybės narės piliečiams.

Įdarbinant siekiama užtikrinti, kad 
institucijoje dirbtų gabiausi, našiausi ir 
principingiausi pareigūnai, atrinkti iš kuo 
didesnės geografinės teritorijos Europos 
Sąjungos valstybių narių piliečių, tinkamai 
atsižvelgiant į lyčių pusiausvyrą. 
Pareigybės nerezervuojamos nė vienos 
valstybės narės piliečiams.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad 51 proc. Europos gyventojų yra moterys, šiuo pakeitimu siekiama 
įdarbinimo sistemoje greta geografinio aspekto kaip objektyvų kriterijų numatyti lyčių 
pusiausvyros principą, kad būtų galima užtikrinti vienodą moterų ir vyrų dalyvavimą, 
laikantis kvalifikacijos ir aukščiausio veiksmingumo standarto principų.  

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 21 punkto d papunktis
Tarnybos nuostatai
55 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„4. Kiekvienos institucijos paskyrimų 
tarnyba gali įvesti lankstų darbo grafiką. 
Pareigūnai, kuriems taikomos 
44 straipsnio antrosios pastraipos 
nuostatos, pagal tokį grafiką nedirba.“;

„4. Kiekvienos institucijos paskyrimų 
tarnyba nustato lankstų darbo grafiką.“

Or. en
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Pagrindimas

Lankstus darbo grafikas sudaro darbuotojams sąlygas derinti profesinę veiklą ir asmeninį 
gyvenimą, o ES institucijoms ir įstaigoms – lengviau užtikrinti deramą lyčių pusiausvyrą ir 
kartu laikytis privalomų įsipareigojimų dėl darbo laiko. Visos ES institucijos ir įstaigos turėtų 
būti įpareigotos įvesti lankstų darbo grafiką. Profesinės veiklos ir asmeninio gyvenimo 
derinimas aktualus visiems darbuotojams, taigi nėra objektyvaus pagrindo vadovams taikyti 
išimtį. Vadovai turėtų rodyti pavyzdį. Jei būtų taikoma minėtoji išimtis, tai prieštarautų 
vienodoms visų darbuotojų galimybėms.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 13 punkto a a papunktis (naujas)
Tarnybos nuostatai
42 a straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) antros pastraipos penktas sakinys 
keičiamas taip:
„Vaiko priežiūros atostogų metu 
pareigūnai per mėnesį turi teisę gauti 
60 % bazinio darbo užmokesčio, 
neviršijant maksimalios 2 552, 40 EUR 
sumos, arba 50 % šios sumos, jei 
atostogos dalinės, tačiau negali dirbti 
jokio kito apmokamo darbo.“

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 13 punkto a b papunktis (naujas)
Tarnybos nuostatai
42 a straipsnio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ab) pirmas trečios pastraipos sakinys 
keičiamas taip:
„Pirmojoje pastraipoje minėtiems 
vienišiems tėvams ir per pirmuosius tris 
vaiko priežiūros atostogų mėnesius, kai 
tokių atostogų išeina tėvas per 
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motinystės atostogas arba bet kuris iš 
tėvų tuojau pat po motinystės atostogų 
arba per įvaikinimo atostogas ar tuojau 
po jų, pagal antrą pastraipą apskaičiuota 
mėnesinė išmoka yra ne mažesnė kaip 
1 592, 50 EUR arba 50 % šios sumos, jei 
pareigūnas išėjo dalinių atostogų.“

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 21 punkto d a papunktis (naujas)
Tarnybos nuostatai
55 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) pridedama ši dalis:

„4a. Kiekvienos institucijos paskyrimų 
tarnyba nustato specialią tvarką, pagal 
kurią pareigūnės, grįžusios iš motinystės 
atostogų, galėtų maitinti kūdikį krūtimi. 
Šiuo tikslu joms suteikiamos bent dvi 
laisvos valandos per dieną.“; 

Or. en

Pagrindimas

Pareigūnėms, kurios grįžta iš motinystės atostogų ir nori maitinti savo vaiką krūtimi, turi būti 
suteikta teisė prašyti atitinkamos tarnybos suteikti joms šiuo tikslu dvi valandas laisvo laiko 
per dieną.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 21 punkto d b papunktis (naujas)
Tarnybos nuostatai
55 straipsnio 4 b dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(db) pridedama ši dalis:

„4b. Kiekvienos institucijos paskyrimų 
tarnyba nustato galimybę pasirinktinai 
dirbti nuotolinį darbą.“

Or. en

Pagrindimas

Kiekvienos institucijos paskyrimų tarnyba turi numatyti galimybę pasirinkti nuotolinio darbo 
tvarką, kadangi ji pasirodė esanti labai naudinga. Kaip privalumus galima nurodyti didelį 
savarankiškumo laipsnį, laisvę organizuoti darbo laiką, daugiau atsakomybės, mažiau streso, 
didesnę motyvaciją pasiekti gerų rezultatų ir trumpesnį kelionės į darbo vietą laiką, taigi 
mažesnę taršą. Ši tvarka taip pat palanki siekiant sumažinti išlaidas, išlaikyti darbuotojus ir 
užtikrinti geresnį darbo ir šeimos gyvenimo derinimą.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 22 punkto -a papunktis (naujas)
55 a straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-a) po b punkto įterpiamas šis punktas:
„ba) vaiko priežiūra, neatsižvelgiant į 
vaiko amžių, kai pareigūnas yra vieniša 
motina arba tėvas,“;

Or. en

Pagrindimas

Vienišiems tėvams ar motinoms taip pat turėtų būti suteikiama teisė prašyti leidimo dirbti ne 
visą darbo dieną neatsižvelgiant į vaiko amžių, kaip numatyta Europos Parlamento 2011 m. 
spalio 25 d. rezoliucijoje dėl vienišų motinų padėties.
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 26 a punktas (naujas)
Tarnybos nuostatai
58 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26a. 58 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a) pirmoje pastraipoje žodis „nėščiosios“ 
keičiamas „pareigūnės“;

(b) pridedama ši dalis:

„Pareigūnai, kurių sutuoktinė arba 
partnerė neseniai pagimdė kūdikį, turi 
teisę gauti dviejų savaičių nepertraukiamo 
laikotarpio tėvystės atostogas, kurios 
suteikiamos tokiu pačiu pagrindu, kaip ir 
motinystės atostogos (išskyrus trukmę); 
šių atostogų leidžiama po pareigūno 
sutuoktinės arba partnerės gimdymo arba 
per motinystės atostogų laikotarpį.“;

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 46 a punktas (naujas)
Tarnybos nuostatai
V priedo 6 straipsnio aštunta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

46a. V priedo 6 straipsnio aštunta įtrauka 
išbraukiama;

Or. en

Pagrindimas

Speciali nuostata dėl tėvystės atostogų pakeičia 10 dienų specialias atostogas gimus vaikui.
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 49 punkto -a papunktis (naujas)
VII priedo 1 straipsnio 2 dalies c punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-a) VII priedo 1 straipsnio 2 dalies 
c punkto iv papunktis išbraukiamas;

Or. en

Pagrindimas

Šia nuostata sukuriamos diskriminuojančios sąlygos registruotiems partneriams, kurie pagal 
nacionalinę teisę gali sudaryti teisėtą santuoką, tačiau atsižvelgdami į įstatymais suteikiamą 
galimybę sudaryti taip pat ir registruotą partnerystę, pasirenka pastarąją galimybę. 


