
7.1.9. 
 

ЕТИЧЕН КОДЕКС ЗА ЗАЕТОСТТА НА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ 

РЕШЕНИЕТО НА БЮРОТО 

ОТ 22 ЮНИ 2005 Г. 

 
БЮРОТО на Европейския парламент, 
 
- като взе предвид Договора за създаването на Европейската общност, и по-специално 
член 13 от него, 
 
- като взе предвид член 1г от Правилника за служителите, 
 
- като взе предвид директивата на Съвета за създаване на обща рамка за равно третиране 
при заетостта и професията1,  
 
- като взе предвид действащия Етичния кодекс за наемането на работа на лица с 
увреждания, приет от Бюрото на Европейския парламент през януари 2000 г.2,  
 
- като взе предвид решението на Комисията от 25 ноември 2003 г. относно поправките в 
Етичния кодекс за заетостта на лица с увреждания, 
 
- като взе предвид становището на правния отдел, 
 
като има предвид, че: 
 
(1)  Консултативният документ за подобряване условията на работа и 
 перспективите за кариера на лицата с увреждания на Комисията3 предвижда, че 
 "трябва да се възприеме по-проактивен подход за прилагането, оценката и 
 мониторинга на Етичния кодекс, с по-широко участие на лица с увреждания, 
 
(2)  Насоките за заетост за 2000 год., приети от Европейския съвет в Хелзинки на 10 и 
 11 декември 1999 г. подчертават необходимостта от насърчаване на пазар на труда, 
 благоприятстващ социалната интеграция чрез формирането на пакет от 
 съгласувани политики, предназначени за борба с дискриминацията по отношение 
 на групи, като лицата с увреждания,  
 
(3)  Тъй като Директивата на Съвета, с която се създава на обща рамка за равното 
 третиране при заетостта и професията и Насоките за заетост за 2000 год. не се 
 отнася за общностните институции, Комисията заяви в реформата, че тя "ще 
 предложи на своя персонал поне същите възможности и нива на защита, като тези, 
 прилагани в държавите-членки", 
 
(4)  Резолюцията на Европейския парламент от 9 март 2005 г. за бюджетните насоки за 
 2006 г. и предварителните прогнози на Европейския парламент4 призовава 
                                                 
1 2000/78/ЕО 
2 PE 282.903/BUR 
3 SEC (2000) 2084/4 
4 A6-0043/2005, параграф 9 
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 институциите да представят до 1 септември 2005 г. преглед на предприетите мерки 
 за отстраняването на бариерите пред равното третиране, както е формулирано в 
 член 13 на Договора за ЕО, вземайки предвид възможностите, предоставяни с 
 новия Правилник за служителите; 
 
ПРИЕМА ДОЛУПОСОЧЕНИЯ ЕТИЧЕН КОДЕКС: 
 

Член 1 - Въведение 
 
Европейските институции се задължават да осигуряват равен достъп до заетост в 
европейската публична администрация. Една публичната администрация, която отразява 
разнообразието на общността, на която тя служи, ще може по-лесно да предоставя 
качествени услуги на европейските граждани. Освен обективните достойнства на 
равенството, всяка организация, която претендира да е прогресивна и ориентирана към 
бъдещето, трябва да се опитва да оптимизира потенциалния принос на цялата си база за 
набиране на персонал, чрез осигуряване на равен достъп. 
 
Европейската статистика показва, че твърде малко лица с увреждания работят, спрямо 
броя на лицата с увреждания в трудоспособна възраст. Политиката на европейските 
институции трябва да е насочена към насърчаването на разнообразна и квалифицирана 
работна сила, към подобряване на участието и достъпа до заетост на лицата с увреждания, 
към премахване на дискриминацията на работното място и стимулиране на култура на 
работното място, основана на справедливи практики и лоялно отношение на работното 
място. 
 
При провеждането на тази политика, трябва да се отдаде необходимото внимание на 
изявлението на Комисията "Към Европа без бариери за лицата с увреждания"5. Принципът 
"Дизайн за всички" трябва също да се прилага. "Дизайн за всички" е сравнително нов 
подход, който се състои в проектирането, разработването и пускането на пазара на 
продукти, услуги, системи и заобикалящи среди, които са достъпни за възможно най-
широк кръг потребители. Ако дизайнът не е пригоден за всички участници и нуждите на 
хората не са взети предвид при планирането, дизайна и приспособяването на 
заобикалящите среди, това може да доведе до ненужно положение на зависимост или 
социална изолация за някои хора. 
 
Целта на настоящия ЕТИЧЕН КОДЕКС е да изрази ясно политиката на европейските 
институции по отношение заетостта на лицата с увреждания и да гарантира, че целия 
персонал на европейските институции изпълнява законовите си задължения и тези, 
произтичащи от Правилника за служителите, във връзка с борбата срещу 
дискриминацията и изпълняват задълженията си по начин, съвместим с добрите практики 
в областта на равните възможности. За тази цел, ще бъдат предоставени съответните 
ресурси, ако е необходимо от всички генерални дирекции и служби, за да се гарантира 
ефективното изпълнение на Етичния кодекс.  
 
 
 

                                                 
5 COM (2000) 284 последно, от 12.05.2000 г. 
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ОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ6 

 
Европейските институции се задължават да насърчават равното третиране, 
независимо от пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, 
генетични характеристики, език, религия, убеждения, политическо убеждение или 
всякакво друго мнение, принадлежност към национално малцинство, богатство, 
потекло, възраст, недъг или сексуална ориентация, като приемат норми, политики, 
практики и поведение на работното място, при които всички работници да бъдат 
ценени и уважавани и да имат възможности да развият напълно потенциала си и да 
изберат професията, която желаят. Те имат право на работна среда без 
дискриминация, нито тормоз, където бариерите пред участието са открити и 
премахнати. Тези принципи помагат на европейските институции да привличат и 
задържат най-добрите служители, за да предоставят на европейските граждани 
висококачествени услуги. 
 
За да се постигнат тези стандарти, следните разпоредби относно заетостта на лицата с 
увреждания, бяха включени в член 1г, параграф 4 от Правилника за служителите7: 
 
"... едно лице има увреждания, ако има физическо или умствено увреждане, което е, или 
може да бъде трайно. Това увреждане се установява по процедурата, предвидена в член 
33. 
 
Всяко лице с увреждания отговаря на условията, посочени в член 28, буква д), когато то 
може да изпълнява основните задължения, свързани със съответното работно място, 
при създаване на приемливи  улеснения. 
 
 "Приемливите улеснения", във връзка с основните задължения, свързани с работното 
място, означават подходящи мерки, където е необходимо, за да може лицето с 
увреждания да има достъп до заетост, да упражнява трудова дейност или да напредва 
в кариерата, или да премине през обучение, освен ако тези мерки водят до несъразмерни 
разходи за работодателя." 
 

Член 2 - Приложно поле на Кодекса 

 
Лицата с увреждания не са само такива, чиито недъг е ясно забележим. Множество недъзи 
не са явни, но все пак изискват създаването известни улеснения. Също така е прието, че 
един и същи недъг може да варира по степен на сериозност и да засяга лицето в различна 
степен и по различно време, както и че даден недъг може да има временен характер. 
 
Настоящият кодекс се отнася за лицата, които имат недъг по време процеса на набиране 
на персонал, за тези, които имат недъг при първото им назначаване и за тези, чиито недъг 
се развива по време на работата им. Европейските институции се опитват да се адаптират 
към всяка нова ситуация позитивно и открито. 
 
                                                 
6 "Мотивите за дискриминация", изложени в настоящата Обща декларация, са тези, които са включени в 
Правилника за служителите, влязъл в сила на 1 май 2004 г. 
7 Виж член 1 в от Правилника за служителите: "Всяко споменаване в този Правилник за служителите на 
лице от мъжки пол да се счита в същото време и като споменаване на лице от женски пол, и обратно, освен 
ако в контекста не е изрично посочено друго." Следователно, докато кодексът е написан с неутрални 
термини по отношение на пола, извадките от Правилника за служителите не са. 
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Приложното поле на кодекса не включва въпроси от типа на специални медицински 
надбавки за лицата с увреждания или специален бюджет за децата на длъжностните лица, 
които имат увреждания и свързаните с това училищни надбавки. 
 

Член 3 - Улеснения, свързани с работата 

 
Европейските институции провеждат политика, целяща осигуряването на 
приемливи улеснения на работното място за посрещане нуждите на лицата с 
увреждания и институциите. За целите на настоящия кодекс,  институцията трябва 
да докаже, че доставката на необходимите улеснения представлява твърде голям 
разход. 
 
Повечето лица с увреждания не се нуждаят от никаква форма на специална помощ или 
приспособяване, за да извършват работата си. Все пак, работата може да се извърши по 
различни начини при един и същ резултат. Следователно, да се даде възможност на 
служителя да върши добре работата си, като се предоставят свързани с работата 
улеснения, съответства  напълно на принципа за качеството на работата. За да се 
гарантира и улесни доставката на необходимото оборудване, институциите трябва да 
предвидят някои добре познати основни нужди, следвайки принципите "Дизайн за 
всички", и по-специално, когато се създава нова инфраструктура. 
 
Директивата 2000/78/ЕО за създаването на обща рамка за равно третиране при заетост и 
професия посочва, че работодателят взема съответните мерки, където е необходимо в 
конкретния случай, за да даде възможност на лицето с увреждания да получи достъп до 
работа, да я извършва или да напредва в кариерата, или да премине през обучение, освен 
ако тези мерки водят до несъразмерни разходи за работодателя. Това е и основата на 
политиката на европейските институции по отношение на свързаните с работата 
улеснения. 
 
Улесненията се отнасят за всички области на професионалната дейност, включително: 
 
•  набиране, подбор и назначаване, 
•  кариерно развитие, 
•  обучение, 
•  служебно повишение, премии или други служебни облаги, 
•  социални отношения в рамките на институциите. 
 
Улесненията дават възможност за промяна на работното място и могат да включват: 
 
•  промяна на работното място, 
•  закупуване или промяна на оборудването, 
•  гъвкава организация на работата. 
 
Необходимите улеснения се определят от специфичните нужди на лицето и по принцип се 
предоставят. Ако доставката на улесненията може да доведе до несъразмерни разходи за 
европейските институции, те могат да откажат да предложат работа на лице с увреждания. 
Оценката на това какво е несъразмерен разход за европейските институции, трябва да се 
прави на базата на строги норми, които трябва да се определят. Това не накърнява правото 
на административно обжалване. 
 

 4/9  



Член 4 - Набиране на персонал 

 
Европейските институции провеждат политика на равни възможности и подбор по заслуги 
чрез справедливи и открити конкурси. Процедурите по набиране и подбор пригодени така, 
че да гарантират непоставянето в неизгодно положение на кандидатите с увреждания. 
Също така, лицата с увреждания биват насърчавани да кандидатстват чрез изрично 
позоваване на политиката на равни възможности при обявяването на свободните работни 
места и чрез разпространяване на обявите за предстоящи конкурси в специализирани 
издания и организации, като Европейския форум на хората с увреждания, който 
представлява НПО на групи от лица с увреждания, в държавите-членки и Европейската 
агенция за развитие на образованието за ученици със специфични нужди. Също така 
трябва да се предприемат положителни действия в областта на набирането на стажанти в 
администрациите, както и на служители на временни и срочни договори. 
 
В съответствие с това, процедурите по набиране на персонал ще включват както следва: 
 
-  Обявите за конкурси в пресата ще включват ангажимент от страна на 
институциите за осигуряване на равни възможности за всички кандидати. 
 
-  Наръчникът за кандидатите, публикуван в Официалния вестник, заедно с 
обявата за конкурса, ще включва параграф, специално предназначен за кандидатите с 
увреждания, където се упоменава ЕТИЧНИЯ КОДЕКС. 
 
-  Кандидатите с увреждания ще бъдат поканени да посочат във формулярите за 
кандидатстване улесненията, които те считат за необходими за участието им в изпитите, 
на равностойни начала с другите кандидати и ще бъде направено всичко възможно, за да 
се отговори на всички приемливи искания. 
 
-  Когато едно лице с увреждания участва в конкурс или интервю, секретариатът на 
журито, под ръководството на председателя, отговаря за осигуряването на всички 
подходящи улеснения за посрещане на това лице и за оказването на всяка необходимата 
помощ, която се изисква (например, достъп до сгради, специално оборудване, 
допълнително време при изпитите и т.н.). 
 
-  Обучението на членовете на журито на конкурса ще включва модул за повишаване 
информираността относно недъзите и относно съдържанието на настоящия ЕТИЧЕН 
КОДЕКС. 
 
-  Ще бъде създадена уеб-страница, която да отговаря на най-новите стандарти за 
достъпност, за да се осигури достъп за възможно най-широк кръг от лица. 
 

Член 5 - Кариери 

 
Когато кандидатите с увреждания са в резервния списък, те могат да ползват съвети на 
специалисти, за да си осигурят работно място. Генерална дирекция "Персонал" на 
Европейския парламент и EPSO ще следят постоянно броя на участващите в конкурси 
кандидати с увреждания, броя на тези, които се класират и броя на тези, които 
впоследствие са назначени.  
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След като вече са назначени, длъжностните лица с увреждания имат правото да развиват 
напълно потенциала си. На всички етапи от професионалното развитие на длъжностното 
лице с увреждания се вземат мерки, за да се избегне налагането на изисквания, които 
преднамерено или не, нямат връзка с работата, и следователно са дискриминиращи по 
отношение на лицата с увреждания. 
 
-  Първо назначаване и пробен период: Органът по назначаване прави всичко 
възможно, в сътрудничество с медицинските служби и/или службата "Равни 
възможности" към Генерална дирекция "Персонал", за да се предложат подходящи 
работни места на кандидатите с увреждания, записани в резервния списък. Съгласно 
Правилника за служителите, всички спечелили конкурса преминават през медицински 
преглед, който установява способността им да изпълняват задълженията си. При 
назначаване на лице с увреждания или определяне способността му да продължи да 
изпълнява на задълженията си, се вземат мерки за избягване на всяка дискриминация на 
основата на недъг. Целта е да се гарантира, че лицето е квалифицирано за работата и да се 
провери, че то е в състояние да изпълнява основните задължения, свързани с работата, без 
да се накърнява задължението за предоставяне на приемливи улеснения и като се взема 
предвид вида на увреждането. Ако по време на пробния период се окаже, че работното 
място, дадено на лицето, спечелило конкурса, е несъвместима с неговия недъг, ще бъде 
разгледана възможността за неговото преместване.  
 
-  Кариерно ориентиране: Службата за кариерно ориентиране и консултиране може 
да играе важна роля в консултирането на служителите с увреждания за кариерното им 
развитие и персоналът на тази служба трябва да премине през съответно обучение. Най-
добрият подход би бил да се назначи съветник, специализиран в областта на 
професионално и рехабилитационно консултиране, който да поддържа евентуално връзка 
с други подобни служби. 
 
-  Кариерно развитие: Прави се всичко необходимо служителите с увреждания  да 
получат същите възможности като другите за обогатяване на опита и кариерно развитие, 
посредством мобилност в рамките на институциите. Кариерното развитие може да 
включва адаптиране към други работни места, така че служителите с увреждания да могат 
да заемат различни или по-високи длъжности, за да развиват нови умения. 
 
-  Обучение: Служителите с увреждания имат еднакъв достъп до обучение като 
другите служители. Придобиването на нови умения и знания е важна предпоставка за 
кариерното развитие на всички служители. Прави се всичко възможно, за да могат 
служителите с увреждания да участват в обучителни курсове и програми, организирани от 
съответната институция. Когато няма или е нецелесъобразно да се организира вътрешно 
обучение, може да се вземат приемливи мерки за осигуряването на външно обучение. 
 
-  Атестация на персонала и служебно повишение: Недъзите не представляват 
основа за оценителите и комитетите за служебни повишения за отклоняване от обичайно 
използваните обективни критерии при определянето на заслугите на длъжностните лица. 
 
-  Задържане на персонала: Ако служител получи увреждане или съществуващо 
увреждане се влоши, европейските институции предприемат мерки да се опитат да дадат 
възможност на служителя да запази работното си място. Съвместно с лицето се планират 
удобства, които да улеснят оставането му на работа, включително реорганизация на 
работното му място, преквалификация или прехвърляне на подходящо работно място. При 
нужда, тези разпоредби могат да се преразгледат. Когато се реши, че не е възможно да се 
правят промени, които да позволят на служителя да запази работното си място и не е 
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налице подходящо алтернативно работно място, тогава при пълно съгласуване със 
служителя се стартират процедури за пенсиониране по болест. 
 

Член 6 - Работна среда 

 
Институциите следят за вземането на всички приемливи мерки за премахване на 
физическите и техническите бариери, с които могат да се сблъскат някои служители с 
увреждания: 
 
-  Сгради: Всички нови сгради, предназначени за ползване от служителите на 
институциите, трябва да са в съответствие с националното и местното законодателство по 
отношение достъпа и ползването на обществени сгради от лица с увреждания, за да може 
да се осигури пълна мобилност. Сградите без подходящ достъп или такива, които в това 
отношение са под приемливия праг, трябва постепенно да се подобрят, в зависимост от 
наличните или останалите бюджетни средства. До приемането от институциите на 
ревизирани критерии относно пригаждането на техните сгради, ще се прилагат 
принципите, записани в последното издание на документа на Комисията "Типова сграда". 
Институциите вземат всички приемливи мерки, за да осигурят на длъжностните лица с 
увреждания офиси с улеснения, съответстващи на специфичните им нужди, включително 
и отреждането на места за паркиране, където е необходимо. Аварийно-спасителните 
средства трябва да са пригодени за ползване от всички длъжностни лица с увреждания. 
Отделът, отговарящ за предохранителните мерки и благосъстоянието на работното място, 
ще продължава редовно да контролира състоянието на сградите, за да определя какви 
подобрения са необходими. 
 
-  Обзавеждане на офисите: Трябва да се вземат мерки обзавеждането на офисите да 
е пригодено към нуждите на лицата със специфични нужди. Европейският парламент ще 
ангажира специалист за изготвяне на ергономична оценка на това обзавеждане, преди 
новоназначените служители с увреждания да започнат работа и когато служител с 
увреждания сменя офиса си. 
 
Специалистът ще проверява периодично офисите на всички служители с увреждания, при 
нужда ще препоръчва въвеждането на целесъобразни промени и ще информира редовно 
Генерална дирекция "Персонал", както и междуведомствената група за достъпа на лица с 
увреждания, за направените заключения. 
 
За да се доставят приемливите улеснения, трябва да се вземат специфични технически 
мерки, гарантиращи достъпна работна среда. Важно е информационните средства, 
включително вътрешните мрежи, приложенията и базите данни да се разработват, 
следвайки принципа "Дизайн за всички" и  насоките за достъпност. Електронната 
информация и данни трябва да са в достъпен формат. Закупуването на съответното 
оборудване и обучението на персонала са важна предпоставка. 
 
Длъжностните лица с увреждания биват консултирани за специално оборудване или 
мебели, които могат да увеличат ефективността и производителността им при 
изпълнението на техните задължения. Институциите приемат всички приемливи заявки за 
такова оборудване. 
 
-  Заседания и др.: Трябва да се вземат мерки за осигуряване пълното участие лицата 
с увреждания в заседания и други форуми, като се избягва употребата на неподходящи 
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презентационни материали и други средства и като се осигури наличието на 
необходимите материали в достъпен формат. 
 
-  Гъвкава работа: В рамките на възможното, се прилагат гъвкави условия на 
работа, за да се отговори на изискванията по отношение на работата, както на 
институциите, така и на специфичните нужди на длъжностното лице с увреждания. 
 
- гъвкав работен график, за да се вземат предвид трудностите на някои лица с 
увреждания при идването на работното място и тръгването от него с обществения 
транспорт; 
 
- периодични кратки паузи за тези, които имат нужда редовно да вземат лекарства или 
да си почиват; 
 
- работа на непълен работен ден: работа от разстояние, като работодателят 
предоставя съответната технологична помощ. 
 

Член 7 - Информиране и повишаване осведомеността 

 
Настоящият ЕТИЧЕН КОДЕКС ще бъде сведен до знанието на целия персонал на 
службата "Равни възможности" и отделите "Човешки ресурси" на генералните дирекции. 
Той е на разположение на всички езици на уеб-сайта EUROPA, на вътрешните мрежи на 
институциите и техните служби и агенции и е раздаден на целия персонал, отговарящ за 
управлението на човешките ресурси и на висшия и среден управленски персонал. 
Институциите се опитват, в рамките на възможното, да направят информационните услуги 
и документацията достъпни за различните групи лица с увреждания, като вземат предвид 
техните езикови и културни нужди. 
 
Обучителните курсове, на които се разглеждат задълбочено проблемите на лицата с 
увреждания, са предназначени за тези, които пряко се занимават с тези неща, например 
персонала, отговарящ за човешките ресурси, местния персонал по кариерно  ориентиране, 
съответните началници на отдели и членовете на комисия за подбор на персонал. 
 

Член 8 - Мониторинг 
 
Важен елемент от прилагането на настоящия ЕТИЧЕН КОДЕКС е постоянният 
мониторинг на резултатите, за да може да се гарантира въвеждането на подобрени 
процедури за по-доброто му прилагане на всички нива, включително процедурата по 
назначаване и през цялата кариера на даденото длъжностно лице. В случай на жалби, 
генералните дирекции трябва да докажат, че изпълняват изискванията на лицата с 
увреждания. Службата "Равни възможности" и междуведомствената група по достъпа на 
лица с увреждания ще обсъдят и определят целите за постигането на условия на работа 
без бариери.  
 
Редовно се извършва проверка на недъзите, при която проверка генералните дирекции 
анкетират членовете на персонала си. Те заявят дали считат, че страдат от някакъв недъг. 
Резултатите се съобщават на Генерална дирекция "Персонал". Това събиране на 
информация има за цел: 
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-  да гарантира, че съответният персонал е получил подходяща консултация; 
 
-  да премахне дискриминацията и бариерите пред равните възможности за  
служителите с увреждания; 
 
-   да определи какви улеснения може да се наложи да бъдат предоставени, при 
интервюто или при назначаването на лицето с увреждания; 
 
-  да се развие напълно потенциала на всички служители и да се гарантира 
равенството на възможностите за кариерно развитие. 
 
Данните се използват за изготвяне на анонимни статистически доклади, които да позволят 
на институциите да оценят дали политиката на недискриминация и настоящият кодекс 
дават добри резултати и допринасят за подемането на нови инициативи. С оглед стриктно 
спазване разпоредбите на Правилника за защитата на данните относно третирането на 
данни с личен характер от институциите на Общността8, събраната по време на 
проверката информация не се използва за друга цел. Статистиката за броя на служителите 
с увреждания се публикува.   
 
Междуведомствената група по достъпа на лица с увреждания също предава на 
Генерална дирекция "Персонал" информацията, получена директно от служителите с 
увреждания от генералните дирекции, по въпросите на условията на работа, достъпа, 
набирането и кариерното развитие. 
 
Освен това човек може да се свърже със службата "Равни възможности" към Генерална 
дирекция "Персонал" поверително, в случай на недоволство от прилагането на настоящия 
кодекс в Европейския парламент. Службата разглежда въпросите дискретно, с оглед 
необходимото ниво на поверителност. 
 
 

                                                 
8 Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и Съвета от 18.12.2000 г.за защита на физическите 
лица по отношение третирането на данни с личен характер от институциите и органите на Общността и 
свободното движение на тези данни (ОВ L8, от 12.1.2001, стр.1) 
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