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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Rovnosť medzi ženami a mužmi je základnou hodnotou Európskej únie zakotvenou 
v zmluvách a je jednou z jej cieľov1. Šírenie zásady rovnosti medzi ženami a mužmi 
vo všetkých jej činnostiach a v jej vlastných orgánoch predstavuje pre Úniu dôležitý cieľ. 
Inštitúcie EÚ by mali slúžiť ako najlepší príklad, pokiaľ ide o otázku rodovej rovnosti 
a rovnakého zastúpenia mužov a žien. Zladenie pracovného a súkromného života, ako sa 
uvádza aj v stratégii Európa 2020, je kľúčovým prvkom z hľadiska kvality práce a zvýšenia 
zamestnanosti nevynímajúc vlastnú verejnú službu EÚ. V skutočnosti ide o zásadný 
predpoklad na jej zabezpečenie. Cieľ, ktorým jej 75 % zamestnanosť oboch pohlaví, možno 
dosiahnuť iba v prípade, že sú zavedené nástroje na dosiahnutie rovnováhy medzi prácou 
a voľným časom. Čo najlepšie využitie zásoby talentov, ktoré ponúka EÚ, využívanie 
tvorivosti a inovácie jej zamestnancov v plnom rozsahu a zároveň zohľadnenie potenciálu 
mužov a žien predstavuje zásadnú otázku pre inštitúcie EÚ, ak chcú efektívne reagovať 
na výzvy budúcnosti.

Návrh Komisie sa usiluje o zmenu a doplnenie služobného poriadku Európskej únie. Jeho 
cieľom je prijať komplexný balík, ktorý zabezpečí úspory administratívnych výdavkov 
a stabilný rámec z hľadiska odmeňovania a kariéry. Spravodajkyňa víta návrh Komisie, ktorý 
jej výsledok náročných konzultácií so zainteresovanými stranami. V čase sprísnených 
rozpočtových podmienok sa návrh snaží nájsť rovnováhu medzi nevyhnutnými úsporami 
a riadnym fungovaním verejnej služby, ktorá dokáže prilákať a udržať si 
vysokokvalifikovaných odborníkov, ktorí sú ochotní presťahovať sa a pracovať 
v mnohonárodnom prostredí, a to v prospech európskych záujmov.

V roku 2004 EÚ zreformovala svoju verejnú službu a jej služobný poriadok sa stal jedným 
z najmodernejších. Došlo k zavedeniu novej štruktúry služobného postupu orientovaného 
na výkon a založeného na zásluhách, nových zmluvných podmienok pre zamestnancov, ktorí 
nevykonávajú zásadné úlohy, reformy dôchodkového systému, nových pracovných metód 
a niekoľkých pracovných podmienok priaznivých pre rodinu, ako sú rodičovská dovolenka, 
rodinná dovolenka a nové právo vykonávať prácu na čiastočný úväzok.

Pružný pracovný čas zaviedla Komisia po prvýkrát v roku 1986 a v roku 1991 bol predmetom 
ďalšej úpravy. V skutočnosti sa však pružný pracovný čas začal využívať v rámci Komisie až 
v roku 2007. Pokiaľ ide o prácu na diaľku (tzv. teleworking), existovali rôzne projekty 
na zavedenie používania práce na diaľku v Komisii. Avšak až 18. decembra 2009 Komisia 
prijala rozhodnutie o vykonávaní práce na diaľku v jej oddeleniach v rokoch 2010 až 2015.
Napriek všetkému tomuto úsiliu sa spravodajkyňa domnieva, že zmenám zavedeným v roku 
2004 ani súčasnému návrhu Komisie sa nedarí dosiahnuť úspešné zosúladenie práce 
a rodinných povinností, čo je požadovaným predpokladom dobrej pohody zamestnancov, 
a teda efektívneho fungovania a ďalšej modernizácie verejnej služby EÚ.

Opatrenia týkajúce sa pružného pracovného času sa zameriavajú na riadenie založené na 
výsledkoch a na výkon orientovaný na ciele a súčasne poskytujú zamestnancom väčšiu 

                                               
1 Pozri článok 2 a článok 3 ods. 3 druhý pododsek Zmluvy o EÚ.
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slobodu pri organizácii pracovného času. Tieto dobrovoľné opatrenia týkajúce sa pracovného 
času však v súčasnosti nie sú prístupné všetkým zamestnancom v rámci verejnej služby EÚ.

Z tohto dôvodu spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko navrhuje, aby všetky 
inštitúcie EÚ mali povinnosť zaviesť opatrenia týkajúce sa pružného pracovného času, a to aj 
pre riadiacich pracovníkov. Zosúladenie pracovného a rodinného života sa týka každého 
zamestnanca, preto neexistuje objektívny dôvod na vyňatie riadiacich pracovníkov.
Od riadiacich pracovníkov sa očakáva, že budú viesť príkladom. Takáto výnimka by bola 
v rozpore so zásadou rovnakého zaobchádzania so všetkými zamestnancami. Okrem toho 
existujú pádne dôvody sa domnievať, že počet žiadostí kandidátov ženského pohlavia by sa 
znížil, ak by mali stratiť právo na pružný pracovný čas pri ich menovaní do riadiacej funkcie.
Ženy by sa naopak mali nabádať, aby sa uchádzali o vysoké aj stredné riadiace funkcie.

Menovací orgán každej inštitúcie navyše zavedie prácu na diaľku ako dobrovoľné opatrenie 
týkajúce sa pracovného času, keďže sa to ukazuje ako veľmi prínosné. Medzí výhody patrí:
vysoký stupeň nezávislosti, zvýšenie právomocí, zníženie stresu, väčšia motivácia k lepšiemu 
výkonu a kratší cestovný čas vedúci k menšiemu znečisťovaniu. Práca na diaľku je tiež 
žiaduca z hľadiska zníženia nákladov, udržania zamestnancov a lepšieho zladenia pracovného 
a rodinného života.

Pokiaľ ide o zoznam oprávnených osôb, ktoré môžu mať osoh z práce na čiastočný úväzok, 
spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že osamelí rodičia by mali mať 
rovnako nárok na jej schválenie bez ohľadu na vek dieťaťa, a teda by sa mali doplniť 
do zoznamu.

Na dosiahnutie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom je podstatná aktívna 
účasť a zapojenie mužov do opatrení na zosúladenie pracovného a rodinného života, pretože 
muži aj ženy by mohli využívať výhody politík zamestnanosti ústretových voči rodine, ako aj 
rovnakého rozdelenia neplatenej práce a povinností v domácnosti. V tejto súvislosti by sa 
primeraná povinnosť mala venovať riešeniu rodových stereotypov, napr. v prípade čerpania 
rodičovskej dovolenky. Neadekvátne ustanovenia týkajúce sa rodičovskej dovolenky naďalej 
spôsobujú znevýhodnenia z hľadiska kariéry. V súčasnosti sa s týmto problémom stretávajú 
hlavne ženy. Z tohto dôvodu spravodajkyňa navrhuje zmeniť prístup k rodičovskej dovolenke. 
Spravodajkyňa tiež navrhuje, aby sa zvýšil príspevok na rodičovskú dovolenku s cieľom 
nabádať oboch rodičov, aby sa aktívne zapojili do opatrení na zosúladenie pracovného 
a rodinného života.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský 
výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) V dôsledku toho je potrebné vytvoriť 
rámec pre prijímanie vysoko kvalitných 
zamestnancov, pokiaľ ide o produktivitu a 
bezúhonnosť, vyberaných na čo najširšom 
možnom geografickom základe spomedzi 
občanov členských štátov, a umožniť týmto 
zamestnancom, aby plnili svoje povinnosti 
čo najefektívnejšie a najúčinnejšie.

(2) V dôsledku toho je potrebné vytvoriť 
rámec pre prijímanie vysoko kvalitných 
zamestnancov, pokiaľ ide o produktivitu a 
bezúhonnosť, vyberaných na čo najširšom 
možnom geografickom základe spomedzi 
občanov členských štátov a s náležitým 
prihliadnutím na rovnováhu 
medzi ženami a mužmi, a umožniť týmto 
zamestnancom, aby plnili svoje povinnosti 
čo najefektívnejšie a najúčinnejšie.

Or. en

Odôvodnenie
Keďže 51 % európskeho obyvateľstva tvoria ženy, tento PDN sa snaží o vloženie vyváženosti 
medzi pohlaviami ako objektívneho kritéria do rámca na prijímanie spolu s geografickým 
hľadiskom s cieľom zabezpečiť rovnaké zastúpenie žien a mužov a súčasne zachovať zásady 
založené na kvalifikáciách a najvyššej úrovni efektívnosti. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Mechanizmy pružného pracovného 
času predstavujú významný prvok
modernej a účinnej verejnej správy 
poskytujúci pracovné podmienky priaznivé 
pre rodinný život a umožňujúci
dosiahnutie vhodnej rovnováhy medzi 
mužmi a ženami v rámci inštitúcií. Preto je 
potrebné uviesť v služobnom poriadku 
výslovný odkaz na tieto mechanizmy.

(15) Mechanizmy pružného pracovného 
času a prístup k mechanizmom práce na 
diaľku predstavujú významné prvky
modernej a účinnej verejnej správy 
poskytujúce pracovné podmienky 
priaznivé pre rodinný život a umožňujúce
dosiahnutie efektívnej rovnováhy medzi 
mužmi a ženami v rámci inštitúcií. Preto je 
potrebné uviesť v služobnom poriadku 
výslovný odkaz na tieto mechanizmy.

Or. en
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Odôvodnenie

Práca na diaľku je súčasťou trendu modernizácie v organizáciách a inštitúciách, ktorá sa 
zameriava riadenie založené na výsledkoch a výkon orientovaný na ciele a umožňuje väčšiu 
pružnosť pracovného procesu, a teda prispieva k rovnováhe medzi pracovným a súkromným 
životom. Medzí výhody patrí: vysoký stupeň nezávislosti, sloboda pri riadení pracovného 
času, zvýšenie právomocí, zníženie stresu, väčšia motivácia k lepšiemu výkonu a kratší 
cestovný čas vedúci k menšiemu znečisťovaniu. Je tiež žiaduca z hľadiska zníženia nákladov a 
udržania personálu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 1a (nový)
Služobný poriadok
Článok 1е – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Článok 1e ods. 1 sa nahrádza takto:
„1. Zamestnanci v aktívnom pracovnom 
pomere majú prístup k opatreniam 
sociálneho charakteru vrátane 
osobitných opatrení na zosúladenie 
pracovného a rodinného života, ako sú 
zariadenia starostlivosti o deti, 
schváleným inštitúciami a k službám 
poskytovaným orgánmi sociálnej 
starostlivosti uvedenými v článku 9. 
Bývalí zamestnanci môžu mať prístup k 
obmedzeným špecifickými opatreniam 
sociálnej povahy.“;

Or. en

Odôvodnenie
Cieľom tohto PDN je zaviesť osobitný odkaz na opatrenia na zladenie pracovného a 
rodinného života, ako sú zariadenia starostlivosti o deti, s cieľom zabezpečiť pracovné 
podmienky priaznivé pre rodinný život ako predpoklad efektívneho fungovania a ďalšej 
modernizácie verejnej služby EÚ.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 8
Služobný poriadok
Článok 27 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Cieľom prijímania do služobného pomeru 
je zabezpečiť pre inštitúciu služby 
úradníkov s najvyššou úrovňou 
spôsobilosti, výkonnosti a bezúhonnosti, 
prijatých na čo najširšom možnom 
geografickom základe spomedzi štátnych 
príslušníkov členských štátov Európskej 
únie. Žiadne pracovné miesta sa 
nevyhradia pre štátnych príslušníkov 
určitého členského štátu.

Cieľom prijímania do služobného pomeru 
je zabezpečiť pre inštitúciu služby 
úradníkov s najvyššou úrovňou 
spôsobilosti, výkonnosti a bezúhonnosti, 
prijatých na čo najširšom možnom 
geografickom základe spomedzi štátnych 
príslušníkov členských štátov Európskej 
únie a s náležitým prihliadnutím 
na rovnováhu medzi ženami a mužmi.
Žiadne pracovné miesta sa nevyhradia pre 
štátnych príslušníkov určitého členského 
štátu.

Or. en

Odôvodnenie
Keďže 51 % európskeho obyvateľstva tvoria ženy, tento PDN sa snaží o vloženie vyváženosti 
medzi pohlaviami ako objektívneho kritéria do rámca na prijímanie spolu s geografickým 
hľadiskom s cieľom zabezpečiť rovnaké zastúpenie žien a mužov a súčasne zachovať zásady 
založené na kvalifikáciách a najvyššej úrovni efektívnosti. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 21 – písmeno d
Služobný poriadok
Článok 55 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„4. Menovací orgán každej inštitúcie môže 
zaviesť opatrenia týkajúce sa pružného 
pracovného času. Úradníci, na ktorých sa 
vzťahujú ustanovenia článku 44 druhého 
odseku, riadia svoj pracovný čas bez 
použitia takýchto opatrení.“;

„4. Menovací orgán každej inštitúcie 
zavedie opatrenia týkajúce sa pružného 
pracovného času.“;
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Or. en

Odôvodnenie
Opatrenia týkajúce sa pružného pracovného času umožňujú zosúladiť pracovný a súkromný
život a uľahčujú dosahovanie primeranej rovnováhy medzi mužmi a ženami v inštitúciách 
a orgánoch EÚ, pričom sa rešpektuje dodržiavanie povinného pracovného času. Všetky 
inštitúcie a orgány EÚ by mali mať povinnosť zabezpečiť systém opatrení týkajúcich sa 
pružného pracovného času. Zosúladenie pracovného a rodinného života sa týka každého 
zamestnanca, neexistuje objektívny dôvod na vyňatie riadiacich pracovníkov. Od riadiacich 
pracovníkov sa očakáva, že budú viesť príkladom. Takáto výnimka by bola v rozpore so 
zásadou rovnakého zaobchádzania so všetkými zamestnancami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 13 – písmeno aa (nové)
Služobný poriadok
Článok 42a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

aa) Piata veta druhého odseku sa 
nahrádza takto:
„Počas rodičovskej dovolenky majú 
zamestnanci nárok na príspevok vo 
výške 60 % svojej základnej mesačnej 
mzdy do maximálnej výšky 2 552,40 EUR
alebo 50 % tejto sumy, ak čerpajú
dovolenku v polovičnom rozsahu, ale 
nesmú vykonávať žiadnu inú zárobkovú 
pracovnú činnosť“;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 13 – písmeno ab (nové)
Služobný poriadok
Článok 42a – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ab) Prvá veta tretieho odseku sa nahrádza 
takto:
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„Prídavok vypočítaný podľa druhého 
odseku nesmie byť nižší ako 
1 592,50 EUR mesačne alebo 50 % 
z tejto sumy, ak zamestnanec čerpá 
dovolenku v polovičnom rozsahu, 
pre osamelých rodičov uvedených 
v prvom odseku, a počas prvých troch 
mesiacov rodičovskej dovolenky, ak túto 
dovolenku čerpá otec počas materskej 
dovolenky alebo ktorýkoľvek z rodičov 
ihneď po materskej dovolenke, alebo 
v priebehu alebo bezprostredne 
po skončení dovolenky v prípade 
osvojenia dieťaťa.“;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 21 – písmeno da (nové)
Služobný poriadok
Článok 55 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

da) Vkladá sa tento odsek:

„4a. Menovací orgán každej inštitúcie 
zavedie osobitné opatrenia, ktoré umožnia 
zamestnankyni vracajúcej sa z materskej 
dovolenky dojčiť jej dieťa, a to tak, že sa 
jej na tento účel poskytnú minimálne dve 
hodiny denne.“;

Or. en

Odôvodnenie
Zamestnankyňa, ktorá sa vracia z materskej dovolenky a ktorá si želá kojiť svoje dieťa, bude 
mať právo požiadať príslušný orgán o uvoľnenie z práce na dve hodiny na tento účel.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 21 – písmeno db (nové)
Služobný poriadok
Článok 55 – odsek 4b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

db) Vkladá sa tento odsek:

„4b. Menovací orgán každej inštitúcie 
zavedie prácu na diaľku ako dobrovoľné 
opatrenie týkajúce sa pracovného času.“;

Or. en

Odôvodnenie

Menovací orgán každej inštitúcie zavedie prácu na diaľku ako dobrovoľné opatrenie týkajúce 
sa pracovného času, keďže sa to ukazuje ako veľmi prínosné. Medzí výhody patrí: vysoký 
stupeň nezávislosti, sloboda pri riadení pracovného času, zvýšenie právomocí, zníženie stresu, 
väčšia motivácia k lepšiemu výkonu a kratší cestovný čas vedúci k menšiemu znečisťovaniu.
Je tiež žiaduca z hľadiska zníženia nákladov, udržania zamestnancov a lepšieho zladenia 
pracovného a rodinného života.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 22 – písmeno -a (nové)
Článok 55a – odsek 2 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

-a) Za písmeno b) sa vkladá toto písmeno:
„ba) aby sa mohol starať o dieťa, ak je 
zamestnanec osamelý rodič, a to 
bez ohľadu na vek dieťaťa,“;

Or. en

Odôvodnenie

Osamelí rodičia by mali mať právo na udelenie povolenia pracovať na čiastočný úväzok bez 
ohľadu na vek dieťaťa, čo je v súlade s uznesením Európskeho parlamentu z 25. októbra 2011 
o situácii osamelých matiek.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 26a (nový)
Služobný poriadok
Článok 58

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

26a. Článok 58 sa mení a dopĺňa takto:

a) V prvom odseku sa slová „tehotné 
ženy“ nahrádza výrazom „zamestnanci“.

b) Vkladá sa tento odsek:

“Zamestnancom, ktorých manželka alebo 
partnerka nedávno porodila, sa priznáva 
nárok na neprerušenú otcovskú 
dovolenku v trvaní dvoch týždňov udelenú 
na rovnakom základe – s výnimkou jej 
trvania – aký sa uplatňuje pri materskej 
dovolenke, ktorú si môžu čerpať 
po pôrode manželky alebo partnerky 
zamestnanca alebo počas materskej 
dovolenky.“;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 46a (nový)
Služobný poriadok
Príloha V – odsek 6 – zarážka 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

46a. Ôsma zarážka v článku 6 prílohy V 
sa vypúšťa.

Or. en
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Odôvodnenie
Osobitným ustanovením o otcovskej dovolenke sa nahrádza táto mimoriadna dovolenka 
v trvaní 10 dní, ktorá sa musí čerpať po narodení dieťaťa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 49 – písmeno -a (nové)
Príloha VII – článok 1 – odsek 2 – písmeno c – bod iv

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

-a) Článok 1 ods. 2 písm. c) bod iv) 
prílohy VII sa vypúšťa.

Or. en

Odôvodnenie
Týmto ustanovením sa vytvára diskriminačná podmienka v prípade partnerov, ktorí môžu 
uzavrieť právoplatné manželstvo podľa vnútroštátneho práva, ale keďže právne predpisy 
umožňujú aj uzavretie registrovaného partnerstva, vybrali si druhú možnosť.


