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3

I.

Kontekst

Europski revizorski sud (Sud), vanjski revizor Europske unije, poslodavac je koji nudi
jednake mogućnosti za sve. Načelom jednakih mogućnosti sadržanim u zakonodavstvu
na kojem se temelji djelovanje EU-a, posebice u članku 1.d Pravilnika o osoblju, kojim
se zabranjuje diskriminacija na svakoj osnovi (na osnovi spola, rase, boje kože, etničkog
ili socijalnog podrijetla, genetskih obilježja, jezika, vjere ili uvjerenja, političkog ili
drugog nazora, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, rođenja, invaliditeta, dobi ili
spolne orijentacije). Navedenim se načelom ujedno ističe nužnost potpune
ravnopravnosti između muškaraca i žena na radnom mjestu.
Predanost Suda jednakim mogućnostima jasno je izražena i u njegovim etičkim
smjernicama (Odluka Suda br. 66. – 201.1), u kojima se navodi sljedeće: „Dužni smo
izbjegavati svaki oblik diskriminacije i pridonositi provođenju politike jednakih
mogućnosti za sve zaposlenike. Članovi i upravitelji poduzimaju mjere kojima se
osiguravaju jednak odnos i jednake mogućnosti profesionalnog razvoja za sve
zaposlenike.”
Osim što jamči jednake mogućnosti za sve članove svojeg osoblja, Sud predano radi na
uvođenju politike raznolikosti i uključenosti. Namjera je stvoriti raznoliko radno
okruženje i uključivu kulturu u kojoj svatko osjeća da ga cijene i u mogućnosti je
ostvariti svoj puni potencijal.

„Politika raznolikosti i uključenosti važan je element strateških ciljeva
Suda za razdoblje 2021. – 2025. Ona se nadovezuje na rezultate
prethodnih akcijskih planova kako bi utrla put raznolikijem i
fleksibilnijem te istodobno ravnopravnijem radnom mjestu na kojem
svatko ima mogućnost u potpunosti razviti svoj talent. Predvodnici
imaju jednu od ključnih uloga u ostvarivanju te politike; svojim
predanim radom možemo pružiti primjer ostalima u organizaciji.
Stoga nam je zadaća svima ukazati na prednosti raznolike i uključive
kulture.”
Zacharias Kolias
glavni tajnik Europskog revizorskog suda
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II.

Kako Sud definira raznolikost i
uključenost?

Raznolikost
Sud u svojem kontekstu
prakticira raznolikost na
način da svojim
odabirom osoblja
odražava raznolikost
europskog društva u
pogledu spola, dobi,
jezika i kulture.

Uključenost
Uključenošću se u obzir uzimaju identitet i
preferencije pojedinaca kako bi ti
pojedinci mogli u potpunosti doprinijeti
ostvarenju zajedničkih ciljeva organizacije.
Stoga uključenost može dovesti do
kulturne promjene organizacija kako bi se
zadovoljile preferencije i potrebe osoblja
različitih profila.

Kada se uključenost spoji s raznolikošću: uključenost znači da se kolegama različitih
profila omogućuje da na radnom mjestu budu u potpunosti ono što jesu i ostvaruju
najbolje rezultate u skladu sa svojim sposobnostima. Uključivo radno mjesto
prepoznaje potrebu za uzimanjem u obzir pojedinačnih situacija i potrebama i
interesima svih članova osoblja i posebice nastoji zajamčiti uključenost zaposlenika u
specifičnom položaju (kao što su osobe s invaliditetom ili uzdržavane osobe s
invaliditetom, osobe LGBTQ+ i starije osoblje).
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III.

Kako Sud provodi raznolikost i
uključenost u praksi?

Organizacijski psiholozi
Skupina za ravnopravnost
Posrednik za ravnopravnost osoba
s invaliditetom
Posrednici za ravnopravnost
Posrednik za participativno praćenje
rodno osviještene politike

Roditeljski
dopust
Sud osposobljava

uz potporu
gornjih dionika

Nadležne službe
Uprava za kadrovske
poslove

donosi

- Etičke smjernice
- Najbolji primjeri prakse
rukovođenja
- Zapošljavanje
- Mentorstvo
- itd.

(b) za pružanje
zaštite

Radna skupina za
dostojanstvo na
radnom mjestu

(a) za jamčenje

Kako Sud provodi
raznolikost i
uključenost u
praksi?

prati

Drugi dokumenti,
aktivnosti i politike Suda:

Višenamjenska
prostorija

Zaštita od
uznemiravanja

imenuje

Zajednički odbor za
jednake mogućnosti

Pravilnik o
osoblju

Obiteljski
dopust

Dostojanstvo na
radnom mjestu

Akcijski plan
za raznolikost
i uključivanje

Službena osoba za
raznolikost i
uključenost

Obiteljski život

Povjerljivi savjetnici

donosi
mjere

(c) za podizanje
razine svijesti
(d) za stvaranje

(e) za pružanje
potpore

integrira raznolikost
i uključenost u

Osposobljavanje
Prezentacije
Članci iz časopisa
Suda
itd.

Rodna
ravnopravnost
Pokazatelji rodne
ravnoteže

Ciljne vrijednosti za
žene na rukovodećim
položajima

Fleksibilni radni
uvjeti
Fleksibilno radno
vrijeme
Rad na daljinu
Rad na nepuno radno
vrijeme
Dopust za osobne potrebe
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IV. Prioriteti za razdoblje
2021. – 2025.
01 MOBILIZIRANJE: Sud će na poznate i inovativne načine nastaviti s mobiliziranjem
višeg rukovodstva; članovima Suda ponudit će se da postanu „ambasadori za
raznolikost i uključenost”. Sud će se kao institucija obvezati na postizanje konkretnih
rezultata.

02 INFORMIRANJE I UKLJUČIVANJE: Sud će redovito obavješćivati o pitanjima u

području raznolikosti i uključenosti. Objavljivat će članke, organizirati tečajeve
osposobljavanja i pozivati gostujuće govornike na podizanje razine svijesti i promjenu
stajališta. Organizirat će kampanje i događanja za promicanje najboljih praksi. U
provedbi aktivnosti u području raznolikosti i uključenosti sudjelovat će više dionika.
Službena osoba za raznolikost i uključenost i Zajednički odbor za jednake mogućnosti
svoju će suradnju temeljiti na iskorištavanju prijašnjih rezultata i prema potrebi dovesti
do daljnjih promjena. Sud, osim toga, namjerava proširiti suradnju na skupine osoblja
koje žele sudjelovati u aktivnostima u području raznolikosti i uključenosti.

03 PRIVLAČENJE: Sud će uvesti posebne mjere u području ljudskih resursa kako bi

zajamčio jednake mogućnosti za svakog kandidata za posao. Povezat će se s EPSO-om i
drugim dionicima kako bi unio veću raznolikost u popis potencijalnih kandidata.
Prikupljat će povratne informacije od podnositelja prijava kako bi pratio svoj napredak.

04 INTEGRIRANJE: Sud će nadgledati glavne postupke u području ljudskih resursa

(kao što su upravljanje uspješnošću, evaluacija, certificiranje i promaknuća) kako bi se
osiguralo da svi zaposlenici Suda imaju jednake izglede za uspjeh u karijeri i
profesionalnom životu. U interesu transparentnosti Sud će objavljivati podatke o
ljudskim resursima.

05 PROMICANJE: Sud će poticati rukovoditelje da imenuju žene voditeljicama radnog
zadatka ili ih postavljaju na jednakovrijedno radno mjesto. Osigurat će osposobljavanje
i druge oblike potpore kvalificiranim ženama kako bi ih se motiviralo na prijave za
položaj voditelja radnog zadatka.

06 PRILAGOĐAVANJE: Sud će svojem osoblju i dalje nuditi fleksibilne radne uvjete

uvođenjem posebnih mjera za osoblje u ranjivom položaju. Stavit će veći naglasak na
dobrobit i ispitati kako najbolje pomoći osoblju da se prilagodi stvarnom stanju u
svijetu nakon pandemije bolesti COVID-19.
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07 OMOGUĆAVANJE: Sud će raditi na podizanju razine svijesti o invaliditetu; pružat

će veću potporu zaposlenicima Suda s invaliditetom i više smjernica kako bi se olakšala
njihova integracija na radnom mjestu. Zgrade Suda učinit će dostupnijima kad god je to
moguće.

08 PRUŽANJE ZAŠTITE: Sud će razmotriti prednosti i iskustvo koje stariji članovi

osoblja mogu pružiti kao svoj doprinos, kao i izazove s kojima se oni suočavaju, kako bi
se utvrdio najbolji način za zadovoljavanje njihovih potreba. Pokrenut će inicijative
kojima će motivirati starije osoblje i pomoći mu u prenošenju svojeg znanja i iskustva
na mlađi naraštaj.

09 POTICANJE: Sud će poticati žene da počnu napredovati prema rukovodećim

položajima. Redovito će pratiti udio žena na položaju voditelja radnog zadataka i
rukovodećim položajima te im pružati posebno profesionalno savjetovanje i
osposobljavanje za poslovno vođenje. Istražit će prepreke s kojima se žene mogu
susresti tijekom karijere i razmotriti mjere za ublažavanje takvih prepreka.

10 MJERENJE: Sud će nastaviti pratiti ključne pokazatelje za mjerenje napretka u
području raznolikosti i uključenosti i redovito izvješćivati o rezultatima.

Više informacija dostupno je u Akcijskom planu Europskog revizorskog suda za
raznolikost i uključenost za razdoblje 2021. – 2025.
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V.

Ciljevi i pokazatelji u području
raznolikosti i uključivanja za
razdoblje 2021. – 2025.

1. cilj: MOBILIZIRANJE – Promicati raznolikost i uključenost među članovima
rukovodstva
Pokazatelj

Polazna vrijednost

Ciljna vrijednost

Broj rukovoditelja koji provode
dobrovoljnu procjenu raznolikosti i
uključenosti

Nije primjenjivo –
novo

Deset rukovoditelja
godišnje

Broj tečajeva obveznog
osposobljavanja za rukovoditelje u
području nediskriminacije, jednakih
mogućnosti i ciljeva povezanih s
raznolikošću i uključenošću

Jedan tečaj godišnje
(ponuđen u nekoliko
navrata)

Održavanje –
najmanje jedan
tečaj godišnje

2. cilj: INFORMIRANJE I UKLJUČIVANJE – Promicati raznolikost i uključenost među
svim članovima osoblja
Pokazatelj

Polazna vrijednost

Ciljna vrijednost

Broj priopćenja (obavijesti za osoblje,
novosti Suda, članci Suda itd.) o
jednakim mogućnostima, raznolikosti
i uključenosti te dobrobiti

Jedno priopćenje
svakih 4 - 5 mjeseci

Jedno priopćenje
mjesečno

Broj konferencija Suda, tečajeva
osposobljavanja, internetskih
seminara i događanja usmjerenih na
jednake mogućnosti, dostojanstvo na
radnom mjestu, raznolikost i
uključenost te dobrobit

Nije primjenjivo –
novi pokazatelj

Šest godišnje
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3. cilj: PRIVLAČENJE – Pružati jednake mogućnosti i u većoj mjeri zajamčiti
raznolikost i uključenost u postupku zapošljavanja
Pokazatelj

Polazna vrijednost

Ciljna vrijednost

Udio povjerenstava za odabir koja
obuhvaćaju i žene i muškarce

86 % 2018.
96 % 2019.
100 % 2020.

Zadržavanje 100 %

Postotak pregledanih oglasa za
slobodna radna mjesta kako bi se
osiguralo da privuku/potaknu
kandidate koji se razlikuju prema
spolu, dobi, invaliditetu itd.

Nije primjenjivo –
novi pokazatelj

100 %

4. cilj: INTEGRIRANJE – Integrirati jednake mogućnosti te raznolikost i uključenost u
upravljanje uspješnošću, evaluaciju, certificiranje i promaknuća
Polazna vrijednost

Pokazatelj

Osoblje koje radi
na nepuno radno
vrijeme /
koje je na
roditeljskom
dopustu

Stopa promaknuća među
osobljem koje radi na
nepuno radno vrijeme

33 % 2018.
45 % 2019.
49 % 2020.

Stopa promaknuća među
osobljem koje je koristilo
roditeljski dopust

43 % 2018.
50 % 2019.
49 % 2020.

Svi članovi
osoblja

43 % 2018.
48 % 2019.
48 % 2020.

Ciljna
vrijednost

Stopa
promaknuća
među
osobljem koje
radi na
nepuno radno
vrijeme
45 % 2019.
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5. cilj: PROMICANJE – Promicati rodnu ravnopravnost u odabiru voditelja zadataka
Pokazatelj
Udio žena na položajima voditelja
radnog zadatka
Broj neformalnih sastanaka na kojima
iskusne voditeljice radnog zadatka
dijele svoje znanje

Polazna vrijednost

Ciljna vrijednost

34 % 2020.

40 % do kraja 2027.

Nije primjenjivo

Dva godišnje

6. cilj: PRILAGOĐAVANJE – Povećati fleksibilnost na radnom mjestu
Pokazatelj

Polazna vrijednost

Ciljna vrijednost

Postotak hibridnih prostorija za
sastanke

Nije primjenjivo –
novo

100 % do 2025.

Postotak rukovoditelja koji sudjeluju u
obveznom osposobljavanju za
postizanje ravnoteže između
poslovnog i privatnog života

Nije primjenjivo –
novo

100 % do 2025.

Postotak radnih dana prihvatljivih za
rad na daljinu
(članovi osoblja koji nisu prevoditelji)

Najviše 40 % 2020.

50 % do 2025.

7. cilj: OMOGUĆAVANJE – Razviti uključivo okruženje za članove osoblja s
invaliditetom
Pokazatelj
Broj sastanaka/događanja za
ravnopravnost osoba s invaliditetom
Broj stažista s invaliditetom

Polazna vrijednost

Ciljna vrijednost

Jedan svake tri
godine

Jedan godišnje

Nije primjenjivo –
novo

Jednom godišnje
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8. cilj: PRUŽANJE ZAŠTITE – Uvažiti, razumjeti i rješavati probleme u vezi sa starijim
osobljem Suda
Pokazatelj

Polazna vrijednost

Ciljna vrijednost

Broj međugeneracijskih sastanaka za
društvene razmjene

Nije primjenjivo –
novo

Dva godišnje

Broj razmjena između bivših
zaposlenika starije dobi koji su i dalje
aktivni i osoblja koje se približava
mirovini

Nije primjenjivo –
novo

Jedna godišnje

9. cilj: Poticati žene da počnu napredovati prema rukovodećim položajima
Pokazatelj

Polazna vrijednost

Ciljna vrijednost

Udio žena na srednjim i višim
rukovodećim položajima (revizija)

29 % 2020.

40 % do kraja 2027.

Udio žena na srednjim i višim
rukovodećim položajima (nerevizijski
položaji)

39 % 2020.

40 % do kraja 2027.
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10. cilj: MJERENJE – Evaluirati napredak u pogledu raznolikosti i uključenosti
Izvješće o demografskim podatcima Suda u kojem se, među ostalim,
upotrebljavaju sljedeći podatci:
Plan radnih mjesta Suda
Radna snaga prema vrsti ugovora
Rodna ravnoteža na Sudu (uključujući po funkcijskoj skupini i na razini uprave)
Podjela osoblja po državljanstvu i vrsti ugovora, uključujući podjela rukovoditelja i
asistenata po državljanstvu
Dobni profil svih zaposlenika
Podjela rukovoditelja po dobi i spolu
Razredni profil dužnosnika i privremenog osoblja
Prosječan broj dana osposobljavanja po spolu i dobnoj skupini
Prosječan broj dana osposobljavanja po spolu i obrascima rada
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