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KORTFATTAD MOTIVERING

Jämställdhet mellan kvinnor och män är ett grundläggande värde för Europeiska unionen, och 
enligt fördragen en av EU:s målsättningar1. En viktig målsättning för EU är att integrera 
principen om jämställdhet mellan kvinnor i män i all sin verksamhet och inom sina egna 
organ. EU:s institutioner bör föregå med bästa möjliga exempel när det gäller jämställdhet 
mellan kvinnor och män och jämställt deltagande av kvinnor och män. Möjligheten att förena 
arbete och privatliv, som även nämns i Europa 2020-strategin, är en central aspekt när det 
gäller arbetskvalitet och ökad sysselsättning, och den bör även gälla inom EU:s egen 
förvaltning. Faktum är att det är en nödvändig förutsättning för att kunna förverkliga detta 
mål. Målsättningen om 75 procents sysselsättning bland både kvinnor och män kan uppnås 
endast om vissa instrument införs som främjar en balans mellan arbetslivet och familjelivet.
För att möta framtidens utmaningar på ett effektivt sätt är det viktigt att EU på bästa sätt 
använder den samlade begåvning som finns i EU, till fullo använder personalens kreativitet 
och innovationskraft och i det sammanhanget tar hänsyn till både kvinnors och mäns 
potential.

Kommissionens förslag syftar till att ändra Europeiska unionens tjänsteföreskrifter och att 
anta ett vittomspännande paket som dels medför minskade administrativa utgifter, dels skapar 
en stabil ram vad gäller löner och karriärmöjligheter. Föredraganden välkomnar 
kommissionens förslag, som är resultatet av omfattande samråd med berörda parter och 
intressenter. I dessa tider av budgetåtstramningar strävar kommissionens förslag efter att finna 
en balans mellan de nödvändiga besparingarna och en väl fungerande förvaltning som kan 
locka till sig och behålla högkvalificerade yrkesutövare som är villiga att flytta och att arbeta i 
en multinationell miljö och för EU:s intressen.

2004 reformerade EU sin förvaltning och gjorde EU:s tjänsteföreskrifter till en av de 
modernaste uppsättningar tjänsteföreskrifter som finns. Den gången infördes ett nytt resultat-
och meritbaserat befordringssystem, en ny kontraktsstatus för personal som sköter uppgifter 
som inte ingår i kärnverksamheten, en reform av pensionssystemet, nya arbetsmetoder och 
några få familjevänliga arbetsvillkor såsom bestämmelser om föräldraledighet, ledighet av 
familjeskäl och en ny rättighet att arbeta deltid.

Ett flextidssystem lanserades för första gången vid kommissionen 1986, och ändrades 1991. I 
praktiken var det dock inte förrän 2007 som flextid började tillämpas på kommissionen. Vad 
gäller distansarbete har det genomförts en rad pilotprojekt för att införa distansarbete på 
kommissionen, men det var inte förrän den 18 december 2009 som kommissionen antog ett 
beslut om att tillämpa distansarbete vid sina avdelningar under perioden 2010–2015.
Trots alla dessa ansträngningar anser föredraganden att varken de förändringar som infördes 
2004 eller det aktuella kommissionsförslaget lyckas med att uppnå en god balans mellan de 
ansvarsområden som arbetet och familjelivet innebär, vilket är en önskvärd förutsättning för 
personalens välmående och därmed även för en väl fungerande och ännu modernare EU-
förvaltning.

                                               
1 Se artiklarna 2 och 3.3 andra stycket i EU-fördraget.
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De flexibla arbetstidslösningarna fokuserar på resultatinriktad förvaltning och objektiva 
prestationskriterier samtidigt som de ger de anställda mer frihet när det gäller disponeringen 
av arbetstiden. I dagsläget är emellertid dessa alternativa arbetstidslösningar inte tillgängliga 
för alla anställda vid EU:s förvaltning.

Därför föreslår föredraganden för yttrandet att samtliga EU-institutioner ska vara skyldiga att 
tillåta flextid, även för personer i ledande ställning. Balansen mellan arbetsliv och familjeliv 
berör samtliga anställda, och det finns därför inga objektiva skäl att undanta personer i 
ledande ställning. Ledningen förväntas föregå med gott exempel, och ett sådant undantag 
skulle vara i strid med principen om likabehandling av all personal. Därför finns det goda skäl 
att anta att antalet ansökningar från kvinnliga kandidater till tjänster i ledande ställning skulle 
minska om de skulle förlora sin rätt till flexibla arbetstider om de fick en sådan tjänst. 
Kvinnor bör tvärtom uppmuntras att söka chefstjänster på såväl hög som medelhög nivå.

Dessutom ska varje institutions tillsättningsmyndighet införa distansarbete som en alternativ 
arbetstidslösning, eftersom det visat sig ha många fördelar. Några av fördelarna med 
distansarbete är en hög grad av självständighet, ökad egenmakt, minskad stress, högre 
motivation till bättre prestation och reducerade restider vilket bidrar till minskade 
föroreningar. Det är också önskvärt eftersom det minskar kostnaderna, bidrar till att behålla 
personal och innebär bättre möjligheter att förena arbetsliv och familjeliv.

Vad gäller förteckningen över personer som kan komma i fråga för deltidsarbete anser 
föredraganden för yttrandet att en ensamstående förälder också bör ha rätt till detta oavsett 
barnets ålder, och därför bör föras upp på förteckningen.

Mäns aktiva deltagande och medverkan i satsningar för att göra det lättare att kombinera 
arbete och familjeliv har avgörande betydelse för att en balans mellan arbete och liv ska 
kunna uppnås, eftersom både kvinnor och män kan ha nytta av familjevänlig 
anställningspolitik och en jämlik fördelning av obetalt arbete och ansvar för hushållet. I detta 
hänseende bör vederbörlig hänsyn tas till bekämpning av könsstereotyper, t.ex. i samband 
med föräldraledighet. Fortfarande leder otillräckliga bestämmelser om föräldraledighet till 
nackdelar i karriären, och det är i dag i huvudsak kvinnor som drabbas. Därför föreslår 
föredraganden ett annat förhållningssätt när det gäller föräldraledighet. Föredraganden 
föreslår också en höjning av ersättningen vid föräldraledighet för att uppmuntra båda 
föräldrarna att aktivt delta i satsningarna för att göra det lättare att kombinera arbete och 
familjeliv.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Det är därför nödvändigt att skapa 
ramar för rekrytering av personal av hög 
klass med avseende på produktivitet och 
integritet, som rekryteras över största 
möjliga geografiska område bland 
medborgare i medlemsstaterna, och att 
denna personal får möjlighet att sköta sina 
arbetsuppgifter så ändamålsenligt och 
effektivt som möjligt.

(2) Det är därför nödvändigt att skapa 
ramar för rekrytering av personal av hög 
klass med avseende på produktivitet och 
integritet, som rekryteras över största 
möjliga geografiska område bland 
medborgare i medlemsstaterna och med 
vederbörlig hänsyn tagen till 
könsfördelningen, och att denna personal 
får möjlighet att sköta sina arbetsuppgifter 
så ändamålsenligt och effektivt som 
möjligt.

Or. en

Motivering
Mot bakgrund av att 51 procent av EU:s befolkning är kvinnor syftar detta ändringsförslag 
till att, utöver den geografiska aspekten, lägga till könsfördelningen som ett objektivt 
kriterium vid rekrytering för att på så sätt se till att kvinnor och män kan delta i lika hög grad 
och samtidigt upprätthålla de principer som grundar sig på kvalifikationer och bästa 
prestationsförmåga. 

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Flexibla arbetstidslösningar är ett 
viktigt inslag i en modern och effektiv 
offentlig offentlig förvaltning, eftersom de 
möjliggör familjevänliga arbetsvillkor och 
en lämplig könsfördelning inom 
institutionerna. Det är därför nödvändigt att 
införa en uttrycklig hänvisning till dessa 
arrangemang i tjänsteföreskrifterna. 

(15) Flexibla arbetstidslösningar och 
möjligheter till distansarbete är viktiga
inslag i en modern och effektiv offentlig 
offentlig förvaltning, eftersom de 
möjliggör familjevänliga arbetsvillkor och 
en jämn könsfördelning inom 
institutionerna. Det är därför nödvändigt att 
införa en uttrycklig hänvisning till dessa 
arrangemang i tjänsteföreskrifterna. 

Or. en
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Motivering

Distansarbete utgör en del av en pågående modernisering inom organisationer och 
institutioner som i högre grad fokuserar på en resultatinriktad förvaltning och objektiva 
prestationskriterier och möjliggör flexiblare arbete och en bättre balans mellan arbete och 
privatliv. Några av fördelarna med distansarbete är en hög grad av självständighet, möjlighet 
att fritt disponera arbetstiden, ökad egenmakt, minskad stress, högre motivation till bättre 
prestation och reducerade restider vilket bidrar till minskade föroreningar. Det är också 
önskvärt eftersom det minskar kostnaderna och bidrar till att behålla personal.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1a (ny)
Tjänsteföreskrifterna
Artikel 1e – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Artikel 1e.1 ska ersättas med följande:
”1. Tjänstemän i aktiv tjänst ska ha 
tillgång till sociala förmåner – inbegripet 
särskilda förmåner som gör det lättare att 
förena arbetsliv med familjeliv, t.ex. 
barnomsorg – som har antagits av 
institutionerna och till tjänster som 
tillhandahålls av de organ för social 
trygghet som avses i artikel 9. Före detta 
tjänstemän kan få tillgång till vissa 
begränsade sociala förmåner.”

Or. en

Motivering
Genom detta ändringsförslag införs en särskild hänvisning till förmåner som gör det lättare 
att förena arbetsliv med familjeliv, t.ex. barnomsorg, för att garantera familjevänliga 
arbetsförhållanden som en förutsättning för en effektivt fungerande EU-förvaltning och en 
ytterligare modernisering av densamma.
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Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 8
Tjänsteföreskrifterna
Artikel 27 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rekryteringen ska vara inriktad på att de 
tjänstemän som tjänstgör vid institutionen 
har högsta kompetens och
prestationsförmåga samt är rekryterade 
över största möjliga geografiska område 
bland medborgarna i Europeiska unionens 
medlemsstater. Inga tjänster ska vara 
förbehållna medborgare från en viss 
bestämd medlemsstat.

Rekryteringen ska vara inriktad på att de 
tjänstemän som tjänstgör vid institutionen 
har högsta kompetens, prestationsförmåga 
och integritet samt är rekryterade över 
största möjliga geografiska område bland 
medborgarna i Europeiska unionens 
medlemsstater och med vederbörlig 
hänsyn tagen till könsfördelningen. Inga 
tjänster ska vara förbehållna medborgare 
från en viss bestämd medlemsstat.

Or. en

Motivering
Mot bakgrund av att 51 procent av EU:s befolkning är kvinnor syftar detta ändringsförslag 
till att, utöver den geografiska aspekten, lägga till könsfördelningen som ett objektivt 
kriterium vid rekrytering för att på så sätt se till att kvinnor och män kan delta i lika hög grad 
och samtidigt upprätthålla de principer som grundar sig på kvalifikationer och bästa 
prestationsförmåga. 

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 21 – led d
Tjänsteföreskrifterna
Artikel 55 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”4. Varje institutions 
tillsättningsmyndighet får införa flexibla 
arbetstidslösningar. Tjänstemän som 
omfattas av artikel 44 andra stycket får 
inte utnyttja sådana lösningar vid 
uppläggningen av sin arbetstid.”

”4. Varje institutions 
tillsättningsmyndighet ska införa flexibla 
arbetstidslösningar.”

Or. en
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Motivering
Flexibla arbetstidslösningar gör det möjligt att förena arbete med privatliv och underlättar en 
lämplig könsfördelning inom EU:s institutioner, organ och byråer, samtidigt som reglerna för 
obligatorisk arbetstid respekteras. EU:s alla institutioner, organ och byråer bör lägga största 
vikt vid att införa ett system med flexibla arbetstidslösningar. Balansen mellan arbetsliv och 
familjeliv berör samtliga anställda, och det finns inga objektiva skäl att undanta personer i 
ledande ställning. Ledningen förväntas föregå med gott exempel, och ett sådant undantag 
skulle vara i strid med principen om likabehandling av all personal.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 13 – led aa (nytt)
Tjänsteföreskrifterna
Artikel 42a – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Andra stycket femte meningen ska 
ersättas med följande:
”Under hel ledighet ska tjänstemännen
ha rätt till en ersättning på 60 % av sin 
grundlön i månaden, dock högst 
2 552,40 EUR, och vid halv ledighet 
halva det beloppet, men får inte bedriva 
någon annan förvärvsverksamhet.”

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 13 – led ab (nytt)
Tjänsteföreskrifterna
Artikel 42a – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ab) Tredje stycket första meningen ska 
ersättas med följande:
”Ersättningen ska beräknas i enlighet 
med vad som anges i andra stycket och 
ska uppgå till minst 1 592,50 EUR i 
månaden, eller halva det beloppet vid 
halv ledighet, för ensamstående 
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föräldrar enligt första stycket och under 
föräldraledighetens tre första månader 
när denna tas ut av fadern under 
mammaledigheten eller av endera 
föräldern omedelbart efter 
mammaledigheten eller under eller 
omedelbart efter adoptionsledigheten.”

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 21 – led da (nytt)
Tjänsteföreskrifterna
Artikel 55 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Följande punkt ska läggas till:

”4a. Varje institutions 
tillsättningsmyndighet ska införa 
särskilda regler som ger en tjänsteman 
som återvänder från sin mammaledighet 
möjlighet att fortsätta att amma sitt barn, 
genom att vederbörande ges rätt att lämna 
arbetsplatsen under minst två timmar per 
dag.”

Or. en

Motivering
En tjänsteman som återvänder från sin mammaledighet och vill amma sitt barn måste ha rätt 
att hos den behöriga myndigheten ansöka om att i detta syfte få lämna arbetsplatsen under 
två timmar per dag.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 21 – led db (nytt)Tjänsteföreskrifterna
Artikel 55 – punkt 4b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) Följande punkt ska läggas till:

”4b. Varje institutions 
tillsättningsmyndighet ska införa 
distansarbete som en alternativ 
arbetstidslösning.”

Or. en

Motivering

Varje institutions tillsättningsmyndighet ska införa distansarbete som en alternativ 
arbetstidslösning, eftersom det visat sig ha många fördelar. Några av fördelarna med 
distansarbete är en hög grad av självständighet, möjlighet att fritt disponera arbetstiden, 
ökad egenmakt, minskad stress, högre motivation till bättre prestation och reducerade 
restider vilket bidrar till minskade föroreningar. Det är också önskvärt eftersom det minskar 
kostnaderna, bidrar till att behålla personal och innebär bättre möjligheter att förena arbete 
och familjeliv.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22 – led -a (nytt)
Artikel 55a – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-a) Följande led ska läggas till efter led 
b:
”(ba) För att ta hand om ett barn om 
tjänstemannen är ensamstående förälder, 
oavsett barnets ålder.”

Or. en

Motivering

Ensamstående föräldrar bör ha rätt att deltidsarbeta oavsett barnets ålder, i enlighet med 
Europaparlamentets resolution av den 25 oktober 2011 om situationen för ensamstående 
mödrar.
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Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 26a (nytt)
Tjänsteföreskrifterna
Artikel 58

Kommissionens förslag Ändringsförslag

26a. Artikel 58 ska ändras på följande
sätt:

(a) I första stycket ska ”gravida kvinnor” 
ersättas med ”tjänstemän”.

(b) Följande stycke ska läggas till:

”Tjänstemän vars maka eller partner 
nyligen har fött barn ska ha rätt till en 
sammanhängande pappaledighet på två 
veckor, som ska beviljas på samma 
grunder – utom vad gäller ledighetens 
längd – som mammaledighet och som ska 
tas ut efter tjänstemannens makas eller 
partners förlossning eller under den 
period som mammaledigheten varar.”

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 46a (nytt)
Tjänsteföreskrifterna
Bilaga V – Artikel 6 – strecksats 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

46a. I artikel 6 i bilaga V ska den åttonde 
strecksatsen utgå.

Or. en

Motivering
En särskild bestämmelse om pappaledighet ersätter denna särskilda ledighet på tio dagar 
som ska tas ut efter barnets födelse.
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Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 49 – led -a (nytt)
Bilaga VII – Artikel 1 – punkt 2 – led c – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-a) Artikel 1.2 c vi) i bilaga VII ska utgå.

Or. en

Motivering
Denna bestämmelse skapar ett diskriminerande villkor för registrerade partner som enligt 
nationell lagstiftning kan ha rättslig möjlighet att ingå äktenskap, men som väljer att ingå ett 
registrerat partnerskap eftersom lagstiftningen också ger dem den möjligheten.


