
7.1.9. 
 
 

ADFÆRDSKODEKS FOR BESKÆFTIGELSE AF HANDICAPPEDE 
 

PRÆSIDIETS AFGØRELSE 
 

AF 22. JUNI 2005 
 
 
PRÆSIDIET HAR - 
 
- under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 

13, 
 
- under henvisning til vedtægtens artikel 1d, 
 
- under henvisning til Rådets direktiv om generelle rammebestemmelser om ligebehandling 

med hensyn til beskæftigelse og erhverv1, 
 
- under henvisning til den eksisterende adfærdskodeks for beskæftigelse af handicappede, 

som blev vedtaget af Europa-Parlamentets Præsidium i januar 20002, 
 
- under henvisning til Kommissionens afgørelse af 25. november 2003 om revision af 

kodeks for god praksis i forbindelse med beskæftigelse af mennesker med handicap, og 
 
 
ud fra følgende betragtninger : 
 
(1) i Kommissionens høringsdokument om handicappedes arbejdsvilkår og 

karrieremuligheder3 fastslås det, at der bør vedtages en mere aktiv strategi for 
anvendelsen, vurderingen og opfølgningen af kodeksen for god praksis, og at 
handicappede i højere grad bør inddrages i dette arbejde; 

 
(2) ifølge de retningslinjer for beskæftigelsen i 2000, der blev vedtaget på Det Europæiske 

Råds møde i Helsinki den 10. og 11. december 1999, er der behov for at fremme et 
arbejdsmarked, der er åbent for alle, ved at formulere en sammenhængende politik, som 
har til formål at bekæmpe forskelsbehandling af grupper som f.eks. handicappede; 

 
(3) Rådets direktiv om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til 

beskæftigelse og erhverv og retningslinjerne for beskæftigelsen for 2000 finder ikke 
anvendelse på fællesskabsinstitutionerne, og derfor fastslog Kommissionen i forbindelse 
med reformen, at dens personale ville blive tilbudt mindst de samme muligheder og 
beskyttelsesniveauer, som finder anvendelse i medlemsstaterne; 

 
(4) Europa-Parlamentets beslutning af 9. marts 2005 om retningslinjerne for 2006-

budgetproceduren for sektion II, IV, V, VI, VII, VIII (A) og VIII (B) og foreløbigt forslag 
til Europa-Parlamentets budgetoverslag (sektion I) (2004)/2271(BUD)4 indeholder en 
opfordring til institutionerne om inden den 1. september 2005 at fremlægge en oversigt 

                                                 
1 Rådets direktiv 2000/78/EF. 
2 PE 282.903/PRÆS. 
3 SEC(2000)2084/4. 
4 A6-0043/2005, punkt 9. 



over, hvilke foranstaltninger de har truffet for at fjerne hindringer for ligebehandling som 
defineret i artikel 13 i EF-traktaten, idet der tages højde for de muligheder, der findes i den 
nye personalevedtægt - 

 
VEDTAGET FØLGEDE ADFÆRDSKODEKS : 
 

Artikel 1 - Indledning 
 
EU-institutionerne er forpligtet til at sørge for, at alle har lige adgang til ansættelse i den 
europæiske offentlige tjeneste. En offentlig tjeneste, der afspejler samfundets mangfoldighed, er 
bedre rustet til at yde de europæiske borgere et højt serviceniveau. Ud over de objektive fordele, 
der følger af ligestillingsprincippet, må enhver organisation, som gør krav på at være progressiv 
og fremsynet, bestræbe sig på at udnytte sit rekrutteringsgrundlag bedst muligt ved at sikre lige 
adgang. 
 
Europæiske statistikker viser, at der er for få mennesker med handicap i beskæftigelse set i 
forhold til antallet af handicappede i den erhvervsaktive alder. Det er EU-institutionernes politik 
at forsøge at sammensætte en alsidig og dygtig medarbejderstab, at forbedre handicappedes 
muligheder for at få ansættelse og for at kunne deltage i arbejdet på lige fod med de øvrige 
ansatte, at udrydde forskelsbehandling på arbejdspladsen og fremme en arbejdspladskultur, der 
bygger på fair arbejdspladspraksis og -adfærd. 
 
Ved gennemførelsen af denne politik bør der tages behørigt hensyn til Kommissionens 
meddelelse "På vej mod et Europa uden barrierer for handicappede"5. Princippet om "design for 
alle" skal ligeledes følges. "Design for alle" er en forholdsvis ny tilgang, der går ud på at 
designe, udvikle og markedsføre standardprodukter, tjenesteydelser, systemer og omgivelser, så 
de bliver tilgængelige for så mange forskellige brugere som muligt. Hvis man ikke anvender 
princippet design for alle og ikke tager hensyn til borgernes behov ved planlægning, design og 
tilpasninger af omgivelserne, kan konsekvensen blive den, at nogle mennesker helt unødvendigt 
havner i en afhængighedssituation, hvor de er udelukket fra samfundet. 
 
Formålet med denne ADFÆRDSKODEKS er at melde klart ud om EU-institutionernes politik 
for så vidt angår ansættelse af mennesker med handicap og sikre, at alle ansatte i EU-
institutionerne opfylder de retlige og vedtægtsmæssige forpligtelser, de er underlagt i henhold til 
bestemmelserne om ligebehandling, og udfører deres arbejde på en måde, som er forenelig med 
principperne om lige muligheder. Med henblik herpå må alle generaldirektorater og tjenester 
foretage en omfordeling af ressourcerne, hvis det er nødvendigt for at sikre, at adfærdskodeksen  
gennemføres korrekt. 
 

POLITISK ERKLÆRING6 
 
EU-institutionerne forpligter sig til at fremme ligebehandling uanset køn, race, hudfarve, 
etnisk eller social baggrund, genetiske egenskaber, sprog, religion eller tro, politisk eller 
anden overbevisning, tilhørsforhold til en national minoritet, ejendom eller formueforhold, 
afstamning, alder, handicap eller seksuel orientering. For at opfylde denne forpligtelse 
vedtager EU-institutionerne et sæt regler og politikker for praksis og adfærd på 

                                                 
5 KOM(2000)0284 af 12.5.2000. 
6 De "årsager til forskelsbehandling", der omtales i den politiske erklæring, er de samme som dem, der er indarbejdet 

i den nugældende udgave af personalevedtægten, som trådte i kraft den 1. maj 2004. 



arbejdspladsen, som bevirker, at alle ansatte værdsættes og respekteres, og giver dem 
mulighed for at udvikle deres fulde potentiale og forfølge en karriere efter eget valg. De 
ansatte har krav på et arbejdsmiljø, hvor der ikke forekommer forskelsbehandling og chikane, 
og hvor der gøres en aktiv indsats for at afdække og afhjælpe forhold, som hindrer nogen i at 
deltage ligeværdigt i det daglige arbejde. Disse principper gør det muligt for EU-
institutionerne at tiltrække og holde på de bedste medarbejdere, som er i stand til at yde de 
europæiske borgere et højt serviceniveau.  
 
Af hensyn til virkeliggørelsen af disse målsætninger er der indsat følgende nye bestemmelser 
angående beskæftigelse af handicappede i vedtægtens artikel 1d, stk. 47:  
 
"… Med henblik på stk. 1 anses en person for at være handicappet, hvis der er tale om en 
kronisk eller formodet kronisk fysisk eller psykisk lidelse. Lidelsen fastslås i henhold til 
proceduren i artikel 33. 
 
Enhver handicappet person opfylder betingelserne i artikel 28, litra e), hvis den pågældende er i 
stand til ved hjælp af rimelige tilpasninger at udføre de vigtigste arbejdsopgaver i forbindelse 
med den pågældende stilling. 
 
Ved 'rimelige tilpasninger' med henblik på de vigtigste arbejdsopgaver i forbindelse med en 
stilling forstås passende foranstaltninger, som evt. er nødvendige for at sikre en handicappet 
adgang til beskæftigelse og mulighed for at deltage i arbejdet og at avancere eller at deltage i 
undervisning, medmindre det vil udgøre en urimelig belastning for institutionen." 
 
 

Artikel 2 - Kodeksens anvendelsesområde 

 
Det er ikke kun mennesker, hvis handicap er umiddelbart synligt, der er handicappede. Selv om 
handicap i mange tilfælde ikke er åbenlyse, kan de godt kræve visse tilpasninger. Det anerkendes 
også, at det samme handicap kan variere i grad, at den enkelte kan være besværet af handicappet 
i mere eller mindre udpræget grad og på forskellige tidspunkter, og at et handicap kan være 
midlertidigt.  
 
Denne kodeks omfatter personer, som har et handicap på det tidspunkt, hvor de deltager i 
udvælgelsesproceduren, personer, som har et handicap på ansættelsestidspunktet, og personer, 
hvis handicap opstår, mens de er ansat. EU-institutionerne bestræber sig på at tilpasse sig til 
eventuelle nye omstændigheder på en forstående og imødekommende måde.  
 
Kodeksens anvendelsesområder omfatter ikke sådanne emner som særligt tilskud til lægeudgifter 
for handicappede eller det særlige budget for handicappede børn af tjenestemænd og det dermed 
forbundne uddannelsestillæg. 
 
 

                                                 
7 Se vedtægtens artikel 1c:"Enhver henvisning i denne vedtægt til en person af hankøn gælder ligeledes som 

henvisning til en person af hunkøn og omvendt, medmindre det af sammenhængen klart fremgår, at dette ikke er 
tilfældet." Selv om kodeksen er affattet i kønsneutrale vendinger, er dette således ikke tilfældet for uddrag af 
vedtægten. 



Artikel 3 - Arbejdsrelaterede tilpasninger 

 
Det er EU-institutionernes politik at sørge for rimelige tilpasninger i 
beskæftigelsessituationen for at imødekomme de handicappedes og institutionernes behov. 
Ved anvendelsen af denne kodeks er det op til institutionerne at påvise, at det vil være en 
urimelig belastning for dem at foretage nødvendige tilpasninger.  
 
Det er et anerkendt faktum, at de fleste handicappede mennesker er i stand til at udføre deres 
arbejde uden nogen form for særlige hjælpeforanstaltninger eller tilpasninger. Det samme stykke 
arbejde kan udføres på forskellige måder og stadig føre til det samme resultat. At sørge for at en 
medarbejder får mulighed for at klare sig godt i en given stilling ved at foretage de nødvendige 
arbejdsrelaterede tilpasninger er således i fuld overensstemmelse med princippet om fortjeneste. 
For at sikre, at de er i stand til at tilbyde tilgængelige faciliteter, bliver institutionerne nødt til på 
forhånd at tage højde for nogle basale velkendte behov under hensyntagen til principperne om 
"design for alle", især når der udvikles nye infrastrukturer.  
 
Af Rådets direktiv 2000/78/EF om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med 
hensyn til beskæftigelse og erhverv fremgår det, at arbejdsgiveren skal træffe de foranstaltninger, 
der er hensigtsmæssige i betragtning af de konkrete behov, for at give en handicappet adgang til 
beskæftigelse, til at udøve den eller have fremgang i den eller for at give vedkommende adgang 
til uddannelse, medmindre arbejdsgiveren derved pålægges en uforholdsmæssig stor byrde. Dette 
ligger også til grund for EU-institutionernes politik om arbejdsrelaterede tilpasninger.  
 
Alle sider og aspekter af beskæftigelsessituationen kan tilpasses, herunder:  
• ansættelse, udvælgelse og udnævnelse  
• karriereforløb  
• uddannelse og  
• forfremmelse, forflyttelser eller andre goder, der følger med stillingen  
• sociale aktiviteter i institutionerne.  
 
Tilpasning er en måde at ændre arbejdspladsen på og kan inkludere:  
• ændring af jobbeskrivelse  
• indkøb eller ændring af udstyr  
• fleksibel arbejdstilrettelæggelse.  
 
Den påkrævede tilpasning afhænger af den enkeltes særlige behov og vil normalt blive foretaget. 
EU-institutionerne har mulighed for at afslå at tilbyde en handicappet person beskæftigelse, 
såfremt tilpasningen pålægger dem en uforholdsmæssig stor byrde. Hvad der er en 
uforholdsmæssig stor byrde for EU-institutionerne skal afgøres på grundlag af meget strenge 
kriterier. Disse kriterier skal endnu fastlægges. Dette har dog ingen konsekvenser for retten til at 
klage over administrationens beslutninger.  
 
 

Artikel 4 - Ansættelse 

 
EU-institutionernes personalepolitik er baseret på principperne lige muligheder og udvælgelse 
efter fortjeneste. Denne politik sikres gennem retfærdige og åbne udvælgelsesprøver. 
Ansættelses- og udvælgelsesprocedurer tilrettelægges, så handicappede ansøgere ikke stilles 
ringere end andre. EU-institutionernes stillingsopslag indeholder en henvisning til 
ligestillingspolitikken, som skal tilskynde mennesker med handicap til at søge. Meddelelser om 



kommende udvælgelsesprøver sendes også til specialtidsskrifter og organisationer som f.eks. Det 
Europæiske Handicapforum, som repræsenterer en række ikke-statslige handicapgrupper i 
medlemsstaterne, og Det Europæiske Agentur for Udvikling af Specialundervisning. Desuden 
bør de positive foranstaltninger i forbindelse med ansættelse af praktikanter, vikarer og 
midlertidigt ansatte fortsætte.  
 
Derfor vil der som led i ansættelsesprocedurerne bl.a. blive truffet følgende foranstaltninger:  
 
- Offentliggørelser i pressen af udvælgelsesprøver forsynes med en erklæring, hvori 
institutionerne bekræfter deres forpligtelse til at behandle alle ansøgere lige. 
 
- Ansøgningsvejledningen, som trykkes i EU-Tidende sammen med meddelelsen om 
udvælgelsesprøven, tilføjes et afsnit, der specielt henvender sig til ansøgere med handicap og 
henleder opmærksomheden på ADFÆRDSKODEKSEN. 
  
- Ansøgningsskemaet vil indeholde en opfordring til ansøgere med handicap om at oplyse, 
hvilke tilpasninger de har brug for for at kunne deltage i prøverne på lige fod med andre 
ansøgere, og der vil så vidt muligt blive taget hensyn til alle rimelige ønsker.  
 
- Når en handicappet person deltager i en udvælgelsesprøve eller i en jobsamtale, skal 
sekretæren for udvælgelseskomitéen under formandens ansvar sikre, at alt er klart til at modtage 
den pågældende, og at den pågældende har mulighed for at få den hjælp, der er behov for, f.eks. i 
forbindelse med adgang til bygningen, særligt udstyr, ekstra tid under prøven osv.  
 
- Uddannelsen af medlemmer af en udvælgelseskomité udvides med et kursus i modtagelse af 
ansøgere med handicap med gennemgang af indholdet af denne ADFÆRDSKODEKS.  
  
- Der vil blive oprettet et websted, der opfylder de mest aktuelle krav til brugervenlighed, så så 
mange som muligt kan få adgang.  
 
 

Artikel 5 - Karriere 

 
Når ansøgere med handicap er blevet optaget på en reserveliste, har de mulighed for at få særlig 
vejledning med henblik på ansættelse. Generaldirektoratet for Personale samt 
Personaleudvælgelseskontoret (EPSO) fører løbende tilsyn med, hvor mange handicappede der 
deltager i udvælgelsesprøver, hvor mange der består, og hvor mange der efterfølgende får 
ansættelse.  
 
Efter ansættelsen har handicappede tjenestemænd ret til at udvikle deres potentiale fuldt ud. Det 
skal i alle faser af en handicappet tjenestemands karriere undgås, at der stilles jobkrav, som, 
bevidst eller ubevidst, ikke er direkte knyttet til det pågældende arbejde og dermed indebærer 
forskelsbehandling af mennesker med handicap.  
 
- Ansættelse og prøvetid: Ansættelsesmyndigheden bestræber sig i samarbejde med 
Lægetjenesten og/eller Ligestillingsenheden under Generaldirektoratet for Personale på at sikre, 
at handicappede ansøgere, der står på en reserveliste, tilbydes passende stillinger. Ifølge 
personalevedtægten skal alle ansøgere, der har bestået en udvælgelsesprøve, gennemgå en 
lægeundersøgelse, for at det kan konstateres, om de er i stand til at udføre deres opgaver. Ved 
ansættelsen af en handicappet person eller ved vurderingen af den pågældendes evne til at udføre 
de krævede opgaver tilstræbes det at undgå forskelsbehandling på grund af handicap. Hensigten 



er at sikre, at personen er kvalificeret til ansættelse, og konstatere, om den pågældende kan 
udføre de vigtigste arbejdsopgaver, der kræves i stillingen, uden at glemme forpligtelsen til at 
sørge for rimelige tilpasninger og under hensyn til handicappets natur. Hvis det i løbet af 
prøvetiden viser sig, at den stilling, den beståede ansøger er blevet ansat i, er uforenelig med den 
pågældendes handicap, bør man overveje forflyttelse til en anden stilling.  
 
- Karrierevejledning: Den tjenestegren, der har ansvaret for erhvervsvejledning og 
karriererådgivning, kan være handicappede medarbejdere til stor hjælp med rådgivning om 
karriere- og uddannelsesmuligheder; personalet bør have adgang til relevant videreuddannelse. 
Den bedste løsning ville være at ansætte en konsulent med speciale i erhvervsvejledning og 
revalidering, som efter omstændighederne kunne etablere kontakt til andre relevante tjenester.  
 
- Karriereudvikling: Der tages alle nødvendige skridt til at sikre, at handicappede medarbejdere 
har de samme muligheder som andre for at udvide deres erfaringer og udvikle deres karriere 
gennem mobilitet internt i institutionerne. Af hensyn til karriereudviklingsmulighederne kan det 
være nødvendigt at tilpasse andre stillinger, så handicappede medarbejdere kan fungere i andre 
eller højere stillinger for at udvikle nye færdigheder.  
 
- Uddannelse: Handicappede medarbejdere har samme adgang til uddannelse som det øvrige 
personale. Alle tjenestemænd er afhængige af at kunne tilegne sig nye færdigheder og viden for 
at komme videre i karrieren. Der træffes alle mulige foranstaltninger, for at handicappede 
medarbejdere kan deltage i de uddannelsesaktiviteter og -programmer, som institutionen 
arrangerer. Når der ikke er mulighed for uddannelse internt i institutionen eller de eksisterende 
muligheder er utilstrækkelige, kan man inden for rimelighedens grænser forsøge at gennemføre 
uddannelsen eksternt.  
 
- Personalebedømmelse og forfremmelse: Bedømmere og forfremmelsesudvalg kan ikke under 
henvisning til en medarbejders handicap afvige fra de normale objektive kriterier, der bruges til 
bedømmelse af tjenestemændenes fortjenester.  
 
- Personalets forbliven i stillingen: Hvis en medarbejder pådrager sig et handicap eller et 
allerede eksisterende handicap forværres, søger EU-institutionerne at håndtere situationen, så 
den pågældende medarbejder kan fortsætte sit ansættelsesforhold. I samråd med medarbejderen 
overvejes det, hvilke tilpasninger der kan foretages, for at den pågældende kan blive i jobbet, 
herunder omlægning af stillingsindholdet, omskoling eller overførsel til en mere passende 
stilling. Om nødvendigt kan sådanne arrangementer tages op til fornyet overvejelse. Når det 
besluttes, at der ikke er mulighed for at foretage tilpasninger, som vil sætte medarbejderen i 
stand til at blive i sin stilling, og der heller ikke kan findes en passende alternativ stilling, 
iværksættes proceduren for førtidspensionering af helbredsmæssige årsager i fuldt samråd med 
den pågældende medarbejder.  
 
 

Artikel 6 - Arbejdsmiljø 

 
Institutionerne tager alle rimelige forholdsregler for at udrydde fysiske eller tekniske hindringer, 
der kan være til gene for handicappede medarbejdere i deres arbejdsmiljø.  
 
- Bygninger: Alle nye bygninger, der skal huse institutionernes personale, skal for at sikre 
uhindret mobilitet være i overensstemmelse med relevant national lovgivning i det pågældende 
land med hensyn til handicappedes adgang til og brug af offentlige bygninger. Bygninger uden 
passende adgangsforhold, eller hvis adgangsforhold er under en rimelig standard, renoveres 



fortløbende i denne henseende, forudsat at de nødvendige budgetmidler er til rådighed, eller de 
bliver opgivet som kontorbygninger for EU's tjenestegrene. Indtil institutionerne vedtager 
reviderede kriterier for indretning af deres bygninger er principperne i den seneste udgave af 
Kommissionens standardspecifikationer for bygninger ("Immeuble-type"-dokumentet) fortsat 
gældende. Institutionerne sørger så vidt muligt for, at handicappede tjenestemænd tildeles 
kontorlokaler, som svarer til deres individuelle behov, herunder om nødvendigt særlig 
parkeringsplads. Nødanordninger skal kunne bruges af alle handicappede tjenestemænd. Den 
enhed, der har ansvaret for forebyggelse og velfærd på arbejdspladsen, fører regelmæssigt tilsyn 
med bygningerne for at undersøge, hvilke forbedringer der skal foretages.  
 
- Kontorindretning: Det skal sikres, at kontoret er indrettet, så det passer til en person med 
særlige behov. Europa-Parlamentet udpeger en specialist, som skal foretage en 
ergonomivurdering af kontoret, før nyansatte tjenestemænd med handicap tiltræder tjenesten, og 
når som helst en handicappet medarbejder flytter kontor.  
 
Specialisten tilser med jævne mellemrum alle handicappede medarbejderes kontorer, anbefaler 
om nødvendigt passende forandringer og indberetter regelmæssigt de relevante tilsynsresultater 
til Generaldirektoratet for Personale og Den Interne Arbejdsgruppe om Handicappede. 
 
Rimelige tilpasninger indebærer særlige tekniske foranstaltninger, hvormed der tilvejebringes et 
tilgængeligt arbejdsmiljø. Det er afgørende, at it-værktøjer såsom intranet, programmer og 
databaser udvikles efter "design for alle"-principperne og følger retningslinjerne for 
tilgængelighed. Elektronisk information og data bør foreligge i tilgængelige formater. Det er en 
forudsætning, at der indkøbes passende udstyr, og at personalet får den nødvendige uddannelse.  
 
Handicappede tjenestemænd adspørges om særligt udstyr eller møbler, som eventuelt vil kunne 
sætte dem i stand til at udføre deres arbejdsopgaver på en mere effektiv måde. Institutionerne 
accepterer alle rimelige anmodninger om sådant udstyr.  
 
- Møder osv.: Det sikres, at handicappede personer kan deltage på lige fod med andre i møder 
eller andre fora, og derfor undgås uhensigtsmæssig brug af præsentationsmidler eller andre 
medier, og der sikres, at det relevante materiale foreligger i tilgængeligt format.  
 
- Fleksibelt arbejde: Når det anses for rimeligt, kan arbejdet tilrettelægges så fleksibelt, at både 
institutionens arbejdsmæssige behov og den handicappede medarbejders individuelle behov 
tilgodeses. For eksempel:  
 
- fleksible tidspunkter for arbejdstidens start og ophør for at afhjælpe de problemer 
handicappede personer konfronteres med, når de skal til og fra arbejde med offentlig transport  
 
- regelmæssige korte pauser af hensyn til medarbejdere, som har brug for regelmæssigt at tage 
medicin eller hvile sig  
 
- deltidsarbejde, fjernarbejde, med passende it-støtte, som stilles til rådighed af arbejdsgiveren.  
 
 
Artikel 7 - Information og kurser 
 
Alle medarbejdere vil blive orienteret om denne ADFÆRDSKODEKS af Ligestillingsenheden 
og generaldirektoraternes respektive enheder for menneskelige ressourcer. Kodeksen foreligger 
på alle EU's officielle sprog på webstedet Europa og på institutionernes og deres kontorers og 
agenturers intranet, og den distribueres til alle personalemedarbejdere og til alle topchefer og 



mellemledere. Institutionerne vil så vidt muligt søge at give forskellige grupper af handicappede 
adgang til informationstjenester og dokumentation under hensyn til deres forskellige behov i 
sproglig og kulturel henseende. Kurser, der går i dybden med handicapspørgsmål, vil blive 
arrangeret for dem, der er mest i berøring med handicappede medarbejdere, f.eks. ansatte med 
personaleledelsesopgaver, lokale karrierevejledere, relevante kontorchefer og medlemmer af 
udvælgelseskomitéer.  
 
Artikel 8 - Tilsyn 
 
For at principperne i denne ADFÆRDSKODEKS kan føres ud i livet, er det vigtigt, at der 
løbende føres tilsyn, så det hele tiden er muligt at forbedre de procedurer, der skal virkeliggøre 
principperne på alle niveauer, fra ansættelsesproceduren og hele vejen igennem tjenestemandens 
karriere. I tilfælde af klager er det op til generaldirektoraterne at godtgøre, at de opfylder de 
handicappede medarbejderes krav. Ligestillingsenheden og Den Interne Arbejdsgruppe om 
Handicappede vil tage fat på at drøfte og opstille konkrete mål for, hvordan man skaber forhold 
uden hindringer for handicappede. 
  
Generaldirektoraterne foretager regelmæssigt en rundspørge blandt deres medarbejdere, som 
opfordres til at oplyse, om de har et handicap. Resultatet sendes til Generaldirektoratet for 
Personale. Formålet med at indsamle disse oplysninger er at:  
 
- sikre, at alle berørte medarbejdere bliver hørt på passende måde  
 
- udrydde forskelsbehandling og hindringer for ligestillingen af medarbejdere med handicap  
 
- afdække, hvilke tilpasninger der kan være behov for i forbindelse med gennemførelse af en 

jobsamtale med eller ved ansættelse af en handicappet medarbejder  
 
- tillade alle medarbejdere at udvikle deres potentiale fuldt ud og sikre alle de samme muligheder 

i karriereforløbet.  
 
Oplysningerne anvendes til udarbejdelse af anonyme statistikker, som institutionerne lægger til 
grund for en vurdering af, om ligebehandlingspolitikken og denne kodeks er effektive, og som 
kan indgå som støttemateriale i udformningen af nye initiativer. Under hensyn til 
databeskyttelsesreglerne vedrørende EU-institutionernes behandling af personoplysninger8 vil de 
indsamlede oplysninger ikke blive anvendt til andre formål. Statistikker om antallet af 
handicappede medarbejdere i EU-institutionerne vil blive offentliggjort.  
 
Den Interne Arbejdsgruppe om Handicappede har desuden selv foretaget en undersøgelse 
blandt handicappede medarbejdere i generaldirektoraterne, som blev anmodet om at besvare 
spørgsmål om arbejdsvilkår, adgangsforhold, ansættelse og karriereforløb. Besvarelserne sendes 
direkte til Generaldirektoratet for Personale.  
 
Endvidere kan man henvende sig i al fortrolighed til Ligestillingsenheden under 
Generaldirektoratet for Personale, hvis virkeliggørelsen af denne kodeks i Europa-Parlamentet 
giver anledning til utilfredshed. Enheden behandler alle henvendelser med diskretion under 
hensyntagen til den ønskede grad af fortrolighed. 

                                                 
8 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske 

personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri 
udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1). 
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