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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Enakost žensk in moških je temeljna vrednota Evropske unije, ki je zapisana v Pogodbah in ki 
je eden od ciljev EU1. Vključevanje načela enakosti žensk in moških v vse njene dejavnosti in 
vse njene organe je za EU pomemben cilj. Pri enakosti spolov in enakopravni udeležbi 
moških in žensk bi morale institucije EU dajati zgled. Uskladitev dela in zasebnega življenja, 
ki je omenjena tudi v strategiji Evropa 2020, je bistven element kakovosti dela in povečanja 
zaposlenosti, tudi v evropski javni upravi; pravzaprav je to ključen pogoj za uspeh. Cilj 75-
odstotne zaposlenosti obeh spolov je mogoče doseči le, če so na voljo instrumenti za 
uravnoteženje dela in zasebnega življenja. Če se želijo institucije EU učinkovito odzvati na 
izzive prihodnosti, je za njih ključna čim boljša izraba potenciala nadarjenosti, ki ga ponuja 
EU, in celovita izraba ustvarjalnosti in inovativnosti svojega osebja, pri tem pa je treba 
upoštevati potencial moških in žensk.

Komisija želi s svojim predlogom dopolniti Kadrovske predpise Evropske unije. Njen cilj je 
sprejeti celovit sveženj, s katerim bo privarčevala pri upravnih odhodkih ter uvedla stabilen 
plačni in karierni okvir. Pripravljavka mnenja pozdravlja predlog Komisije, ki je rezultat 
obširnih posvetovanj z zainteresiranimi stranmi. V času proračunskega varčevanja skuša najti 
ravnotežje med potrebnimi prihranki in nemotenim delovanjem javne uprave, sposobne 
pritegniti in zadržati visoko kvalificirane strokovnjake, ki so se pripravljeni preseliti in delati 
v večnacionalnem okolju za dobro Evrope.

EU je leta 2004 prenovila svojo javno upravo, njeni kadrovski predpisi pa so bili med 
najmodernejšimi. Med novostmi so bili nova karierna struktura, ki temelji na učinkovitosti in 
dosežkih, nov pogodbeni status za osebje, ki ne opravlja poglavitnih nalog, reforma 
pokojninskega sistema, nove delovne metode ter nekateri družinsko naravnani delovni pogoji, 
kot so določbe o starševskem dopustu ter družinskem dopustu in nova pravica do krajšega 
delovnega časa.

Komisija je uvedla prožni delovni čas leta 1986 in ga leta 1991 dopolnila. Dejansko pa se je 
prožni delovni čas na Komisiji začel uporabljati šele leta 2007. Na Komisiji so bili izvedeni 
tudi različni pilotni projekti za uvedbo dela na daljavo, vendar pa je Komisija šele 18. 
decembra 2009 sprejela sklep o uvedbi dela na daljavo med leti 2010 in 2015.
Vsem tem prizadevanjem navkljub pripravljavka mnenja meni, da so tako spremembe iz leta 
2004 kot današnji predlog Komisije neuspešni pri usklajevanju dela in družinskih obveznosti, 
kar je zaželen pogoj za dobro počutje osebja in s tem za uspešno delovanje in nadaljnjo 
modernizacijo javne uprave EU.

Prožna delovna ureditev se osredotoča na upravljanje na osnovi rezultatov in učinkovito 
doseganje ciljev, pri čimer imajo zaposleni večjo svobodo pri organizaciji svojega delovnega 
časa, vendar pa danes ta izbirna delovna ureditev ni na voljo vsem zaposlenim v javni upravi 
EU.

Zato pripravljavka mnenja predlaga, da bi morale vse institucije EU omogočiti prožni delovni 

                                               
1 Glej člen 2 in drugi pododstavek člena 3(3) PEU.
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čas, tudi vodstvenim delavcem. Uskladitev dela in zasebnega življenja zadeva vse osebje, zato 
ni nobenega objektivnega razloga za izvzetje vodstvenih delavcev. Od slednjih se pričakuje, 
da so drugim v vzor, zato bi takšno izvzetje pomenilo neenako obravnavo vsega osebja. Poleg 
tega lahko utemeljeno domnevamo, da bi se število prijav žensk za vodstvena mesta 
zmanjšalo, če bi kandidati ob imenovanju na takšno delovno mesto izgubili pravico do 
prožnega delovnega časa. Ženske bi bilo treba nasprotno spodbujati, naj se prijavljajo za 
srednja in višja vodstvena mesta.

Nadalje organi za imenovanja v vsaki instituciji uvedejo delo na daljavo kot izbirno delovno 
ureditev, saj se je to izkazalo za zelo koristno. Med zabeleženimi koristmi so velika 
samostojnost, krepitev moči in vloge, manj stresa, večja motivacija za doseganje boljših 
rezultatov in krajši čas potovanja, zaradi česar je manj onesnaževanja. Koristi so tudi glede 
zmanjšanja stroškov, ohranjanja osebja in boljšega ravnotežja med delom in družinskim 
življenjem.

Kar zadeva seznam ljudi, ki lahko zaprosijo za krajši delovni čas, pripravljavka mnenja meni, 
da bi morali biti tudi starši samohranilci upravičeni do takšne delovne ureditve, ne glede na 
starost njihovih otrok, in s tem vključeni na omenjeni seznam.

Dejavna vloga in sodelovanje moških pri usklajevalnih ukrepih sta odločilni za uskladitev 
dela in zasebnega življenja, saj bi družini prijazna politika zaposlovanja in enakopravna 
delitev neplačanega dela in gospodinjskih opravil koristile tako ženskam kot moškim. S tem v 
zvezi bi bilo treba ustrezno pozornost nameniti odpravljanju stereotipov v zvezi s spoloma, 
recimo v primeru starševskega dopusta. Nezadostne določbe v zvezi s starševskim dopustom 
še vedno povzročajo neenakost pri napredovanju v karieri. Danes se s to težavo soočajo 
predvsem ženske, zato pripravljavka mnenja predlaga spremenjen pristop k starševskemu 
dopustu. Pripravljavka mnenja predlaga tudi povečanje nadomestila v času starševskega 
dopusta, da bi spodbudili oba starša k dejavnemu sodelovanju pri usklajevanju dela in 
zasebnega življenja.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, 
da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Zato je treba zagotoviti okvir za 
zaposlovanje visoko produktivnega in 
neoporečnega osebja, izbranega na 

(2) Zato je treba zagotoviti okvir za 
zaposlovanje visoko produktivnega in 
neoporečnega osebja, izbranega na 
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najširšem možnem geografskem območju 
med državljani držav članic, in tem 
zaposlenim omogočiti, da opravljajo svoje 
naloge čim bolj učinkovito in uspešno.

najširšem možnem geografskem območju 
med državljani d r ž a v  članic ob 
uravnoteženi zastopanosti obeh spolov, in 
tem zaposlenim omogočiti, da opravljajo 
svoje naloge čim bolj učinkovito in 
uspešno.

Or. en

Obrazložitev
Glede na to, da je 51 % evropskega prebivalstva žensk, ta sprememba v okvir zaposlovanja 
dodaja uravnoteženost spolov kot nepristransko merilo poleg geografskega merila, da bi 
zagotovili enakopravno sodelovanje žensk in moških, hkrati pa ohranili načela, ki temeljijo na 
kvalifikacijah in najvišjem standardu učinkovitosti. 

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Prožna ureditev delovnega časa je 
bistveni element sodobne in učinkovite 
javne uprave, ki omogoča za družino 
prijazne delovne pogoje in ustrezno 
uravnoteženo zastopanost spolov v 
institucijah. Zato je treba v Kadrovske 
predpise uvesti izrecno sklicevanje na to 
ureditev. 

(15) Prožna ureditev delovnega časa in 
možnost dela na daljavo sta bistvena 
elementa sodobne in učinkovite javne 
uprave, ki omogoča za družino prijazne 
delovne pogoje in uspešno uravnoteženo 
zastopanost spolov v institucijah. Zato je 
treba v Kadrovske predpise uvesti izrecno 
sklicevanje na to ureditev. 

Or. en

Obrazložitev

Delo na daljavo je del modernizacije organizacij in institucij, ki se osredotoča na upravljanje 
na osnovi rezultatov in učinkovito doseganje ciljev ter omogoča večjo prilagodljivost dela, 
kar pripomore k uskladitvi dela in zasebnega življenja. Med zabeleženimi koristmi so velika 
samostojnost, svobodna organizacija delovnega časa, krepitev moči in vloge, manj stresa, 
večja motivacija za doseganje boljših rezultatov in krajši čas potovanja, zaradi česar je manj 
onesnaževanja. Koristi so tudi na področju zmanjševanja stroškov in ohranjanja osebja.



PE483.788v01-00 6/12 PA\894577SL.doc

SL

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 1a (novo)
Kadrovski predpisi
Člen 1 e – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Odstavek 1 člena 1e se nadomesti z 
naslednjim:
„1. Aktivno zaposleni uradniki imajo 
dostop do ukrepov socialne narave, 
vključno s posebnimi ukrepi za uskladitev 
poklicnega in zasebnega življenja, kot so 
storitve za varstvo otrok, ki jih sprejmejo 
institucije, in do storitev, ki jih 
zagotavljajo organi za socialne zadeve iz 
člena 9. Nekdanji uradniki imajo lahko 
dostop do omejenih posebnih ukrepov 
socialne narave.“;

Or. en

Obrazložitev
Ta sprememba uvaja posebno sklicevanje na ukrepe za uskladitev poklicnega in zasebnega 
življenja, kot so storitve za varstvo otrok, da bi zagotovili družinam prijazne delovne pogoje 
kot pogoj za uspešno delovanje in nadaljnjo modernizacijo javne uprave EU.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 8
Kadrovski predpisi
Člen 27 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zaposlovanje mora zagotoviti, da 
institucija dobi najsposobnejše, 
najučinkovitejše in neoporečne uradnike, ki 
jih izbira na najširšem možnem 
geografskem območju med državljani 
držav članic Evropske unije. Nobeno 
delovno mesto ni rezervirano za državljane 
ene od držav članic.

Zaposlovanje mora zagotoviti, da 
institucija dobi najsposobnejše, 
najučinkovitejše in neoporečne uradnike, ki 
jih izbira na najširšem možnem 
geografskem območju med državljani 
držav članic Evropske unije ob 
uravnoteženi zastopanosti obeh spolov. 
Nobeno delovno mesto ni rezervirano za 
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državljane ene od držav članic.

Or. en

Obrazložitev
Glede na to, da je 51 % evropskega prebivalstva žensk, ta sprememba v okvir zaposlovanja 
dodaja uravnoteženost spolov kot nepristransko merilo poleg geografskega merila, da bi 
zagotovili enakopravno sodelovanje žensk in moških, hkrati pa ohranili načela, ki temeljijo na 
kvalifikacijah in najvišjem standardu učinkovitosti. 

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 21 – točka d
Kadrovski predpisi
Člen 55 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

'4. Organ za imenovanja vsake institucije 
lahko uvede prožno ureditev delovnega 
časa. Uradniki, za katere veljajo določbe 
drugega odstavka člena 44, pri 
upravljanju svojega delovnega časa ne 
uporabljajo take ureditve.“;

'4. Organ za imenovanja vsake institucije 
uvede prožno ureditev delovnega časa.

Or. en

Obrazložitev
Prožna ureditev delovnega časa omogoča usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter 
ustrezno uravnoteženo zastopanost spolov v institucijah in organih EU, hkrati pa spoštuje 
obveznosti glede delovnega časa. Uvedba sistema prožnega delovnega časa bi morala biti za 
institucije in organe EU obvezna. Uskladitev dela in zasebnega življenja zadeva vse 
uslužbence, zato ni nobenega objektivnega razloga za izvzetje vodstvenih delavcev. Od 
slednjih se pričakuje, da so drugim v vzor, poleg tega bi takšno izvzetje pomenilo neenako 
obravnavo vsega osebja.
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Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 13 – točka a a (novo)
Kadrovski predpisi
Člen 42a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) Peti stavek drugega odstavka se 
nadomesti z naslednjim:
„Med dopustom so uradniki upravičeni
do nadomestila v višini 60 % njihove 
osnovne mesečne plače, pri čemer ne sme 
biti višje od 2552,40 EUR ali do 50 % 
tega zneska, če dopust izrabi tako, da 
dela s polovičnim delovnim časom, ne 
sme pa opravljati nobenega 
pridobitnega dela.“;

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 13 – točka (a b) (novo)
Kadrovski predpisi
Člen 42a – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ab) Prvi stavek tretjega odstavka se 
nadomesti z naslednjim:
„Za starše samohranilce iz prvega 
odstavka in za prve tri mesece 
starševskega dopusta, če ga izrabi oče 
med porodniškim dopustom ali eden od 
staršev takoj po porodniškem dopustu 
ali med ali takoj po dopustu ob 
posvojitvi, znaša nadomestilo po 
izračunu iz drugega odstavka najmanj
1592,50 EUR mesečno ali 50 % tega 
zneska, če je uradnik na dopustu s 
polovičnim časom.“;

Or. en
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Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 21 – točka d a (novo)
Kadrovski predpisi
Člen 55 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) doda se naslednji odstavek:

„4a. Organ za imenovanja vsake 
institucije uvede posebno ureditev, s 
katero bodo imele uradnice, ki so se vrnile 
s porodniškega dopusta, na voljo najmanj 
dve uri na dan za dojenje otroka.“;

Or. en

Obrazložitev
Uradnica, ki se vrne z porodniškega dopusta in želi dojiti svojega otroka, ima pravico, da pri 
pristojnem organu v ta namen vloži prošnjo za dve prosti uri na dan za dojenje.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 21 – točka d b (novo)

Kadrovski predpisi
Člen 55 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(db) doda se naslednji odstavek:

„4b. Organ za imenovanja vsake 
institucije uvede prožno ureditev 
delovnega časa kot izbirno delovno 
ureditev.“;

Or. en
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Obrazložitev

Organi za imenovanja v vsaki instituciji uvedejo delo na daljavo kot izbirno delovno ureditev, 
saj se je to izkazalo za zelo koristno. Med zabeleženimi koristmi so velika samostojnost, 
svobodna organizacija delovnega časa, krepitev moči in vloge, manj stresa, večja motivacija 
za doseganje boljših rezultatov in krajši čas potovanja, zaradi česar je manj onesnaževanja.
Koristi so tudi glede zmanjšanja stroškov, ohranjanja osebja in boljšega ravnotežja med 
delom in družinskim življenjem.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 22 – točka (–a) (novo)
Člen 55a – odstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) Po točki (b) se vstavi naslednja točka:
„(ba) za nego otroka ne glede na njegovo 
starost, če je uradnik starš 
samohranilec,“;

Or. en

Obrazložitev

Starši samohranilci bi morali imeti pravico do krajšega delovnega časa ne glede na starost 
otroka, kar je v skladu z resolucijo Evropskega parlamenta z dne 25. oktobra 2011 o položaju 
mater samohranilk.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 26 a (novo)
Kadrovski predpisi
Člen 58

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

26a. člen 58 se spremeni:

(a) v prvem odstavku se beseda 
„nosečnice“ nadomesti z besedo 
„uradnice“;
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(b) doda se naslednji odstavek:

Uradniki, katerih žena ali partnerka je 
pred nedavnim rodila, so upravičeni do 
dveh tednov neprekinjenega očetovskega 
dopusta, ki je v vsem – razen trajanja –
enakovreden porodniškemu dopustu, ki 
jih je treba izrabiti po porodu uradnikove 
žene ali partnerke ali med trajanjem 
porodniškega dopusta.“;

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 46 a (novo)
Kadrovski predpisi
Priloga V – Člen 6 – alinea 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

46a. osma točka člena 6 Priloge V se črta;

Or. en

Obrazložitev
Posebna določba o očetovskem dopustu nadomesti teh deset dni posebnega dopusta, ki jih je 
treba izrabiti po rojstvu otroka.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 49 – točka (–a) (novo)
Priloga VII – Člen 1 – odstavek 2 – točka c – točka iv 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) točka (iv) točke (c) odstavka 2 člena 
1Priloge VII se črta;

Or. en
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Obrazložitev
Ta določba ustvarja diskriminatoren pogoj za partnerje v zunajzakonski zvezi, ki v skladu z 
nacionalnim pravom sicer lahko sklenejo zakonsko zvezo, ker pa pravo omogoča tudi 
sklenitev zunajzakonske zveze, so izbrali to možnost.


