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PUUDEGA INIMESTE TÖÖLEVÕTMISE TEGEVUSEESKIRI 
 

JUHATUSE OTSUS 
 

22. JUUNI 2005 
 
 
Euroopa Parlamendi JUHATUS, 
 
– võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 13; 
 
– võttes arvesse personalieeskirjade artiklit 1d; 
 
– võttes arvesse direktiivi, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks 

töö saamisel ja kutsealale pääsemisel1; 
 
– võttes arvesse olemasolevat puudega inimeste töölevõtmise tegevuseeskirja, mille 

Euroopa Parlamendi juhatus võttis vastu 2000. aasta jaanuaris2; 
 
– võttes arvesse komisjoni 25. novembri 2003. aasta otsust puudega inimeste töölevõtmise 

tegevuseeskirja muutmise kohta 
 
 
ning arvestades järgmist: 
 
(1) komisjoni konsultatiivdokument puudega inimestele pakutavate töötingimuste ja 

karjääriväljavaadete kohta3 näeb ette, et "tuleb võtta omaks aktiivsem lähenemine 
tegevuseeskirja rakendamisele, hindamisele ja järgimisele, kaasates tugevamalt puudega 
inimesi"; 

 
(2) "Tööhõivesuunised 2000", mille Euroopa Ülemkogu Helsingis 10. ja 11. detsembril 1999 

vastu võttis, asetavad rõhu vajadusele soodustada tööturgu, mis oleks soodne sotsiaalsele 
lõimumisele, moodustades ühtse terviku poliitikavaldkondadest, mille eesmärk on 
võidelda diskrimineerimisega rühmade, nagu näiteks puudega inimeste suhtes; 

 
(3) kuna nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö 

saamisel ja kutsealale pääsemisel, ja "Tööhõivesuunised 2000" ei kohaldata ühenduse 
institutsioonide suhtes, teatas komisjon reformi käigus, et ta "kavatseb pakkuda oma 
töötajatele vähemalt samu võimalusi ja kaitstuse taset kui need, mida kohaldatakse 
liikmesriikides"; 

 
(4) Euroopa Parlamendi 9. märtsi 2005. aasta resolutsioon 2006. aasta eelarvemenetluse 

suuniste ja Euroopa Parlamendi esialgse eelarveprojekti kohta4 kutsub institutsioone üles 
esitama 1. septembriks 2005 ülevaate meetmetest, mis on võetud EÜ asutamislepingu 
artiklis 13 määratletud võrdse kohtlemise takistuste kaotamiseks, arvestades uute 
personalieeskirjade pakutavaid võimalusi, 

                                                 
1 2000/78/EÜ 
2 EP 282.903/BUR 
3 SEK(2000)2084/4 
4 A6-0043/2005, lõige 9 



 
VÕTAB VASTU JÄRGMISE TEGEVUSEESKIRJA: 

 

Artikkel 1 – Sissejuhatus 
 
Euroopa institutsioonid võtavad endale kohustuse tagada võrdõiguslikkus töö saamisel Euroopa 
avalikus teenistuses. Avalik teenistus, mis kajastab selle kogukonna mitmekesisust, mille heaks 
ta töötab, suudab Euroopa kodanikele paremini kvaliteetseid teenuseid pakkuda. Olenemata 
võrdõiguslikkuse objektiivsetest väärtustest, peab iga organisatsioon, mis kuulutab end 
progressiivseks ja tulevikule orienteerituks, püüdma optimeerida kogu oma 
töölevõtmispotentsiaali, tagades kõigile võrdse juurdepääsu. 
 
Euroopa statistika näitab, et tööealistest puudega inimestest töötavad liiga vähesed. Euroopa 
institutsioonid järgivad poliitikat, mille eesmärk on edendada mitmekesist ja kompetentset 
tööjõudu, parandada puudega inimeste juurdepääsu ja suurendada nende kaasamist, kaotada 
diskrimineerimine töökohal ja soodustada ettevõtluskultuuri, mis rajaneks õiglastele tavadele ja 
ausale käitumisele töökohal. 
 
Seda poliitikat läbi viies tuleb täiel määral arvesse võtta komisjoni teatist pealkirjaga "Tõketeta 
Euroopa suunas puuetega inimeste jaoks"5. Samuti tuleb rakendada kõigiga arvestava disaini 
põhimõtet. See põhimõte on suhteliselt uus lähenemisviis, mis seisneb selliste laiatarbetoodete, -
teenuste, -süsteemide või -keskkondade kavandamises, arendamises ja turustamises, mis on 
ligipääsetavad võimalikult laiale kasutajate skaalale. Kui kõnealust kõigiga arvestava disaini 
põhimõtet ei rakendata ja mõnede inimeste vajadusi keskkondade planeerimisel, kujundamisel ja 
kohandamisel arvesse ei võeta, võivad mõned inimesed sattuda tarbetult olukorda, kus nad on 
sõltuvad või sotsiaalselt tõrjutud. 
 
Käesoleva TEGEVUSEESKIRJA eesmärk on väljendada selgesõnaliselt Euroopa 
institutsioonide puudega inimeste töölevõtmise poliitikat ja hoolitseda selle eest, et kõik Euroopa 
institutsioonide töötajad täidaksid oma õiguslikke ja eeskirjadejärgseid kohustusi 
diskrimineerimisvastase võitluse alal ning täidaksid oma ülesandeid vastavalt võrdsete 
võimaluste headele tavadele. Sel eesmärgil jaotavad kõik peadirektoraadid ja teenistused 
vajaduse korral vastavaid ressursse ümber, et oleks tagatud tegevuseeskirja tõhus rakendamine. 
 
ÜLDDEKLARATSIOON6 
 
Euroopa institutsioonid võtavad kohustuseks edendada võrdset kohtlemist, olenemata soost, 
rassist, nahavärvist, rahvuslikust või sotsiaalsest päritolust, geneetilistest omadustest, keelest, 
usutunnistusest, veendumustest, poliitilistest või mis tahes muudest seisukohtadest, 
kuulumisest rahvusvähemusse, rikkusest, sünnipärast, vanusest, puudest või seksuaalsest 
sättumusest, võttes töökohal omaks reeglid, strateegiad, tavad ja käitumisnormid, mis aitavad 
kaasa sellele, et kõiki töötajaid väärtustataks ja austataks ning et nad saaksid täiel määral 
oma potentsiaali ära kasutada ning edendada enda valitud karjääri. Töötajatel on õigus 
töökeskkonnale, kus ei esine diskrimineerimist ega tagakiusamist ning kus tehakse kindlaks ja 
eemaldatakse osalemistakistused. Need põhimõtted aitavad Euroopa institutsioonidel leida ja 
hoida töötajaid, kes on Euroopa kodanikele kõrge kvaliteediga teenuse pakkumisel kõige 
kvalifitseeritumad. 

                                                 
5 KOM(2000)284 (lõplik), 12.5.2000. 
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 Käesolevas ülddeklaratsioonis esitatud diskrimineerimismotiivid on samad, mis on loetletud kehtivates, 1. mail 2004 jõustunud 
personalieeskirjades. 



 
Nende normide saavutamiseks on personalieeskirjade artiklisse 1d lisatud järgmised puudega 
inimeste töölevõtmist puudutavad sätted7: 
 
"… inimest loetakse puudega inimeseks, kui tal on alaline või tõenäoliselt alaline füüsiline või 
vaimne vaegus. See vaegus määratakse artiklis 33 ette nähtud menetlusega. 
 
Kõik puudega inimesed vastavad artikli 28 punktis e nõutavatele tingimustele, kui nad suudavad 
mõistlike ümberkorralduste abil tagada tööülesannete täitmise asjaomasel ametikohal. 
 
Seoses põhiliste tööülesannetega mõistetakse mõistlike ümberkorralduste all vajadustele 
vastavaid meetmeid, et võimaldada puudega inimesel tööle pääseda, töös osaleda või edeneda 
või saada koolitust, kui sellised meetmed ei põhjusta tööandjale ebaproportsionaalselt suurt 
koormust." 
 
 
Artikkel 2 – Eeskirja reguleerimisala 
 
Puudega inimesed pole ainult need, kelle puue on esmapilgul nähtav. Paljud puuded pole silmaga 
nähtavad, kuid nõuavad sellest hoolimata teatavaid ümberkorraldusi. Samuti on tunnustatud 
asjaolu, et sama puue võib esineda mitmes erinevas raskusastmes ning avalduda konkreetsel 
inimesel erineval määral ja erinevatel aegadel ning et puue võib olla ka ajutise iseloomuga. 
 
Käesolevat eeskirja kohaldatakse inimeste suhtes, keda puue mõjutab tööle võtmise hetkel: nii 
nende suhtes, kellel avaldub puue esimesel ametisse nimetamisel, kui ka nende suhtes, kelle 
puue ilmneb karjääri jooksul. Euroopa institutsioonid püüavad kohaneda uue olukorraga 
positiivselt ja avatult. 
 
Eeskirja reguleerimisala ei kata selliseid teemasid nagu puudega inimestele makstav erihüvitis 
või erieelarve töötajate puudega laste jaoks ja sellega seotud koolitoetused. 
 
 
Artikkel 3 – Tööga seotud ümberkorraldused 
 
Euroopa institutsioonid järgivad poliitikat, mille eesmärk on tagada mõistlikud 
ümberkorraldused tööelus, et vastata puudega inimeste ja institutsioonide vajadustele. 
Käesoleva eeskirja eesmärkide saavutamise huvides jääb institutsiooni ülesandeks 
tõendada, et vajalike ümberkorralduste tegemine kujutab endast liiga suurt koormust. 
 
Enamik puudega inimesi ei vaja oma töö tegemiseks mingit abi ega kohandamist. Siiski saab üht 
tööd teha mitmel eri moel, jõudes samale tulemusele. Kui töötajal võimaldatakse oma ülesandeid 
hästi täita, tehes selleks tööga seotud ümberkorraldusi, on see järelikult teene põhimõttega täiesti 
kooskõlas. Teostatavate ümberkorralduste tagamiseks ja hõlbustamiseks peavad institutsioonid 
hakkama mõningaid üldtuntud vajadusi ennetama, pidades kinni kõigiga arvestava disaini 
põhimõttest, eriti uute infrastruktuuride loomisel. 
 
Direktiivis 2000/78/EÜ, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö 
saamisel ja kutsealale pääsemisel, sätestatakse, et tööandjad võtavad asjakohaseid, konkreetsel 
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 Vt personalieeskirjade artiklit 1c: "Kui käesolevates eeskirjades kõneldakse meessoost isikust, kehtib see ka naissoost isiku kohta ja vastupidi, 
kui kontekstist ei tulene selgelt teisiti". Seega on küll eeskiri koostatud sooliselt neutraalsetes terminites, kuid personalieeskirjade väljavõtted ei 
ole. 

 



juhul vajalikke meetmeid, et võimaldada puuetega inimesel tööle pääseda, töös osaleda või 
edeneda või saada koolitust, kui sellised meetmed ei põhjusta tööandjale ebaproportsionaalselt 
suurt koormust. See on ka Euroopa institutsioonide tööga seotud ümberkorralduste poliitika 
aluseks. 
 
Ümberkorraldusi kohaldatakse kõigi tööalase tegevuse valdkondade suhtes, kaasa arvatud: 
 
• tööle võtmine, töötaja väljavalimine ja ametisse nimetamine, 
• karjääri edendamine, 
• koolitus, 
• edutamine, üleviimised või muud eelised, 
• institutsioonisisesed sotsiaalsed suhted. 
 
Ümberkorraldused võimaldavad töökohta muuta ja nende hulka võib kuuluda: 
 
• tööülesannete uuesti määratlemine, 
• sisseseade ostmine või muutmine, 
• paindlik töökorraldus. 
 
Vajalikud ümberkorraldused otsustatakse konkreetse inimese erivajaduste põhjal ning üldiselt 
need tagatakse. Kui ümberkorralduste tegemine põhjustaks neile ebaproportsionaalselt suurt 
koormust, võivad Euroopa institutsioonid keelduda puudega inimesele töö andmisest. Tuleb 
määratleda ranged normid, mille järgi hinnatakse, mis on Euroopa institutsioonidele 
ebaproportsionaalne koormus. See ei piira halduskaebuste esitamise õigust. 
 
 
Artikkel 4 – Tööle võtmine 
 
Euroopa institutsioonid järgivad poliitikat, mis põhineb võrdsetel võimalustel ja töötaja 
väljavalimisel vastavalt teenetele õiglaste kõigile avatud konkursside teel. Tööle võtmise ja 
töötaja väljavalimise menetlusi on kohandatud nii, et need ei seaks puudega kandidaate 
halvemusse. Samuti julgustatakse puudega inimesi kandideerima, viidates vaba ametikoha 
kuulutuses selgesõnaliselt võrdsete võimaluste poliitikale ning levitades teateid tulevastest 
konkurssidest eriväljaannetes ja organisatsioonides, nagu näiteks Euroopa puudega inimeste 
foorumil, mis esindab liikmesriikides valitsusväliste organisatsioonidena tegutsevaid puudega 
inimeste rühmi, ja Euroopa eripedagoogika arendamise agentuuris. Samuti tuleb jätkata 
konstruktiivset tegevust "halduspraktikantide" tööle võtmise valdkonnas ning ajutiste ja 
tähtajaliste töölepingute tasemel. 
 
 
Sellest tulenevalt hõlmavad töölevõtmise menetlused järgmist: 
 
– Ajakirjanduses avaldatavas konkursiteates mainitakse, et institutsioonid on 
pühendunud kõigi kandidaatide võrdsete võimaluste toetamisele. 
 
– Euroopa Liidu Teatajas koos konkursiteatega ilmuvas kandidaatidele mõeldud 
juhendis on lõik, milles käsitletakse eraldi puudega kandidaate ning mainitakse 
TEGEVUSEESKIRJA. 
 
– Puudega kandidaatidel palutakse märkida oma kandideerimistaotlusel ära 
ümberkorraldused, mida nad peavad vajalikuks, et nad saaksid osaleda katsetel teiste 
kandidaatidega võrdsel alusel, ning mõistlike palvete rahuldamiseks tehakse kõik mis võimalik. 



 
– Kui konkursist või töövestlusest võtab osa puudega inimene, on konkursikomisjoni 
sekretariaat esimehe alluvuses kohustatud hoolitsema selle eest, et tehtaks selle inimese 
vastuvõtmiseks ja talle vajaliku abi andmiseks sobivad ümberkorraldused (näiteks juurdepääs 
hoonetesse, eriseadmed, rohkem aega konkursikatsetel jne). 
 
– Konkursikomisjoni liikmete koolituse hulka kuulub programm, mis tõstab teadlikkust 
puuetest ja kus tutvutakse käesoleva TEGEVUSEESKIRJAGA. 
 
– Luuakse veebilehekülg, mis vastab kõige kaasaegsematele ligipääsetavusnormidele, et 
seda saaks kasutada võimalikult lai avalikkus. 
 
 
Artikkel 5 – Karjäär 
 
Varunimekirja kantud kandidaadid võivad kasutada ametikoha saamiseks spetsialistide 
nõuandeid. Euroopa Parlamendi personali peadirektoraat ja Euroopa Personalivaliku Amet 
kontrollivad pidevalt, kui palju osaleb konkurssidel puudega kandidaate, kui paljud konkursi 
läbivad ja kui paljud seejärel tööle võetakse. 
 
Kui puudega ametnikud on juba tööle võetud, on neil õigus oma potentsiaali täie määral ära 
kasutada. Puudega ametniku karjääri igas etapis hoolitsetakse selle eest, et hoidutaks talle 
esitamast nõudeid, millel tahtlikult või tahtmatult pole seost tööülesannetega ja mis on puudega 
inimeste suhtes diskrimineerivad. 
 
– Esimene ametisse nimetamine ja katseaeg. Ametisse nimetav asutus või ametiisik teeb 
koostöös meditsiiniteenistustega ja/või personali peadirektoraadi võrdsete võimaluste 
teenistusega kõik võimaliku, et varunimekirjas olevatele konkursi läbinud puudega inimestele 
pakutaks sobivaid ametikohti. Vastavalt personalieeskirjadele peavad kõik konkursi läbinud 
kandidaadid tervisekontrollis tõestama, et on võimelised oma ülesandeid täitma. Puudega 
inimese ametisse nimetamise hetkel või siis, kui määratakse kindlaks tema võime oma 
ülesannete täitmist jätkata, hoolitsetakse selle eest, et hoidutaks igasugusest diskrimineerimisest 
puude alusel. Eesmärk on teha kindlaks, kas inimene on selle ametikoha jaoks kvalifitseeritud, ja 
kontrollida, kas ta on võimeline oma põhilisi tööülesandeid täitma, ilma et see vähendaks 
kohustust teha mõistlikke ümberkorraldusi ning arvestada puude laadiga. Kui katseaja jooksul 
selgub, et konkursi läbinud inimesele antud ametikoht ei sobi tema puudega, võib kaaluda 
tööalast üleviimist. 
 
– Karjäärinõustamine. Karjäärinõustamise teenistus võib mängida tähtsat rolli puudega 
töötajate nõustamisel karjääri korraldamise küsimuses ja selle teenistuse töötajad peavad saama 
sobiva koolituse. Parim lahendus oleks võtta tööle kutse- ja rehabilitatsiooninõustamisele 
spetsialiseerunud nõustaja, kes vajaduse korral võtaks ühendust teiste teenistustega. 
 
– Karjääri edendamine. Tehakse kõik, et puudega töötajatel oleks oma kogemuste 
rikastamiseks ja karjääri edendamiseks institutsioonidesisese liikuvuse abil samad võimalused 
mis teistelgi. Karjääri edendamine võib hõlmata teiste ametikohtade kohandamist, nii et puudega 
töötajad võiksid saada teistsuguseid või kõrgemaid ametikohti, et arendada välja uusi oskusi. 
 
– Koolitus. Puudega töötajatel on samasugune õigus koolitusele kui teistel. Uute oskuste ja 
teadmiste omandamine on kõigi ametnike karjääri edendamise oluline eeltingimus. Tehakse 
kõik, et puudega töötajad saaksid institutsiooni korraldatavatest kursustest ja programmidest osa 



võtta. Kui asutusesisest koolitust pole võimalik saada või kui see osutub ebaadekvaatseks, võib 
võtta mõistlikke meetmeid koolituse tagamiseks väljaspool asutust. 
 
– Töötajate hindamine ja edutamine. Hindajate ja edutamiskomitee jaoks ei tohi puue 
olla põhjuseks, et kalduda kõrvale objektiivsetest kriteeriumidest, mida tavaliselt ametnike 
teenete kohta arvamust avaldades kasutatakse. 
 
–  Töötajate teenistuses hoidmine. Kui mõnel töötajal tekib puue või tema olemasolev 
puue halveneb, võtavad Euroopa institutsioonid meetmeid, et aidata kõnealusel isikul tööle 
jääda. Temaga kooskõlastades kavandatakse ümberkorraldusi, mis hõlbustaksid tema 
töölejäämist, kaasa arvatud tema ametikoha ümberkorraldamine, ümberõpe või nimetamine 
sobivale ametikohale. Vajaduse korral võib selliseid korraldusi revideerida. Tihedas koostöös 
kõnealuse töötajaga kaalutakse meditsiinilistel põhjustel pensionile saatmist, kui on otsustatud, et 
ümberkorraldusi, mis võimaldaksid tal tööle jääda, pole võimalik teha ja et teist sobivat 
ametikohta pole. 
 
 
Artikkel 6 – Töökeskkond 
 
Institutsioonid hoolitsevad selle eest, et võetaks kõik mõistlikud meetmed, et kaotada füüsilised 
või tehnilised takistused, millega mõned puudega töötajad võivad kokku puutuda: 
 
– Hooned. Kõik uued hooned, mis on mõeldud institutsioonide töötajatele kasutamiseks, 
peavad vastama riigisisestele ja kohalikele õigusaktidele, mida kohaldatakse avalike hoonete 
ligipääsetavuse ja kasutatavuse suhtes puudega inimeste jaoks, et tagada kõikehõlmav liikuvus. 
Hooneid, millel puudub sobiv juurdepääs, või neid, mis jäävad selles suhtes alla mõistlikku taset, 
parandatakse järk-järgult, tingimusel et on kasutatavaid eelarveassigneeringuid, või need 
hüljatakse. Kuni institutsioonid võtavad vastu revideeritud kriteeriumid, mis reguleerivad nende 
hoonete kohandamist, kohaldatakse komisjoni dokumendi "Tüüphoone" viimases väljaandes 
toodud põhimõtteid. Institutsioonid võtavad kõik mõistlikud meetmed, et hoolitseda selles eest, 
et puudega ametnike kasutuses oleks kontorid, mis vastavad nende erivajadustele ning et 
vajaduse korral eraldataks neile parkimiskohti. Avariiseadmed peavad olema kohandatud kõigi 
puudega töötajate jaoks. Tööõnnetuste ärahoidmise ja tööolme üksus jätkab hoonete seisundi 
regulaarset kontrollimist, et teha kindlaks vajalikud muudatused. 
 
– Kontorivarustus. Tuleb jälgida, et kontorivarustus oleks kohandatud erivajadustega 
inimestele. Euroopa Parlament määrab spetsialisti, kes hindab seda varustust ergonoomika 
seisukohast enne, kui äsja tööle võetud puudega töötajad teenistusse asuvad, ja iga kord, kui 
mõni puudega töötaja kontorit vahetab. 
 
See spetsialist inspekteerib regulaarselt kõigi puudega töötajate kontoreid, soovitab vajaduse 
korral asjakohaseid muudatusi ning teavitab inspektsiooni tulemustest regulaarselt personali 
peadirektoraati ja teenistustevahelist puudega inimeste juurdepääsu küsimustega tegelevat 
töörühma. 
 
Mõistlike ümberkorralduste tagamiseks tuleb võtta erilisi tehnilisi meetmeid, et töökeskkond 
oleks ligipääsetav. On esmatähtis, et infotehnoloogiavahendid, kaasa arvatud sisevõrgud, 
rakendused ja andmebaasid, töötataks välja vastavalt kõigiga arvestava disaini põhimõtetele ning 
ligipääsetavust puudutavatele suunistele. Elektrooniline teave ja andmed peavad olema 
kasutatavad kättesaadavas formaadis. Sobivate töövahendite hankimine ja töötajate koolitus on 
oluline eeltingimus. 
 



Puudega ametnikega peetakse nõu eritehnika või -mööbli üle, mis võiks nende jõudlust ja 
tõhusust tööülesannete täitmisel tõsta. Institutsioonid võtavad vastu kõik mõistlikud tehnikaga 
seotud palved. 
 
– Koosolekud jms. Tuleb hoolitseda selle eest, et puudega inimesed saaksid koosolekutest 
ja teistest foorumitest täiel määral osa võtta, vältides neile sobimatute esitlus- või muude 
vahendite kasutamist ning kindlustades, et vajalik materjal on olemas kättesaadavas formaadis. 
 
– Paindlik töö. Võimaluse piires kasutatakse paindlikke töötingimusi, et vastata nii 
institutsiooni töönõuetele kui ka puudega ametniku erivajadustele. Näited on toodud 
alljärgnevalt: 
 
– paindlik töögraafik, et arvestada raskusi, mis mõnedel puudega inimestel ühistranspordiga 
tööle tulemisel ja töölt lahkumisel esinevad; 
 
– lühikesed regulaarsed pausid neile, kes peavad regulaarselt ravimeid võtma või puhkama; 
 
– osalise tööajaga töö; kaugtöö, mille jaoks tööandja muretseb vajaliku tehnilise toe. 
 
 
Artikkel 7 – Teavitamine ja teadvustamine 
 
Käesolevast TEGEVUSEESKIRJAST teavitavad kõiki töötajaid võrdsete võimaluste teenistus ja 
peadirektoraatide inimressursside osakonnad. Eeskiri on kõigis keeltes kättesaadav EUROPA 
veebilehel, institutsioonide sisevõrkudes ning nende kontorites ja agentuurides ning seda 
levitatakse kõigi inimressursside juhtimise eest vastutavate töötajate ning kõrgema ja keskastme 
juhtide seas. Võimaluse piires püüavad institutsioonid muuta teabeteenistused ja 
dokumentatsioonikeskused kättesaadavaks erinevatele puudega inimeste rühmadele, arvestades 
nende keeleliste ja kultuuriliste vajadustega. 
 
Puudega inimesi põhjalikult käsitlevad koolituskursused on suunatud neile, keda see küsimus 
eriti puudutab, nagu inimressurssidega tegelevad töötajad, kohalikud karjäärinõustajad, 
asjaomaste üksuste juhatajad ja konkursikomisjonide liikmed. 
 
 
Artikkel 8 – Järelevalve 
 
Käesoleva TEGEVUSEESKIRJA rakendamisel on esmatähtis tulemuste pidev jälgimine 
tagamaks, et selle rakendamine paraneks igal tasandil, nii tööle võtmisel kui ka kogu ametniku 
karjääri jooksul. Kaebuste korral on peadirektoraatide kohus näidata, et nad vastavad puudega 
inimeste nõuetele. Võrdsete võimaluste teenistus ja teenistustevaheline puudega inimeste 
juurdepääsu küsimustega tegelev töörühm arutavad ja seavad eesmärke tõketeta tingimuste 
saavutamiseks. 
 
Regulaarselt viiakse läbi "puudeaudit", mille raames peadirektoraadid viivad oma töötajate 
hulgas läbi küsitluse, kus neil palutakse teatada, kas nad arvavad, et kannatavad mingi puude all. 
Tulemused edastatakse personali peadirektoraadile. Selle teabekogumise eesmärgid on: 
 
– tagada, et asjaomaste töötajatega peetakse vajalikul määral nõu; 
 
– kaotada diskrimineerimine ja võrdsete võimalustega seotud takistused, millega puudega 
töötajad kokku puutuvad; 



 
– teha kindlaks ümberkorraldused, mida võiks vaja minna puudega inimesega töövestluse 
pidamisel või tema tööle võtmisel; 
 
– kasutada täiel määral ära kõigi töötajate potentsiaal ja tagada neile võrdsed võimalused 
karjääri edendamiseks. 
 
Andmeid kasutatakse anonüümsete statistiliste aruannete koostamiseks, mille abil institutsioonid 
peavad saama hinnata, kas mittediskrimineerimise poliitika ja käesolev eeskiri toimivad tõhusalt, 
ning aidata kavandada uusi algatusi. Nõuetekohaselt võetakse arvesse isikuandmete töötlemist 
ühenduse institutsioonides käsitleva andmekaitsemääruse sätteid8 ning kontrollide käigus saadud 
teavet ei kasutata mingil muul eesmärgil. Statistika puudega töötajate arvu kohta avaldatakse. 
 
Teenistustevaheline puudega inimeste juurdepääsu küsimustega tegelev töörühm edastab ka 
personali peadirektoraadile otsese tagasiside, mida ta saab peadirektoraatide puudega töötajatelt 
küsimuste kohta, mis puudutavad töötingimusi, ligipääsetavust, tööle võtmist ja karjääri 
edendamist. 
Peale selle võib personali peadirektoraadi võrdsete võimaluste teenistusega konfidentsiaalselt 
ühendust võtta, kui esineb rahulolematust käesoleva eeskirja rakendamise osas Euroopa 
Parlamendis. Teenistus tegeleb nende küsimustega diskreetselt, pidades silmas nõutavat 
konfidentsiaalsuse taset. 
 
 
 

                                                 
8 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta 

isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT 
L 8, 12.1.2001, lk 1). 
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