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RIKTLINJER FÖR REKRYTERING AV PERSONER MED 

FUNKTIONSHINDER 
 

PRESIDIETS BESLUT 
 

DEN 22 JUNI 2005 
 
 
Europaparlamentets presidium fattar detta beslut 
 
- med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt 

artikel 13, 
 
- med beaktande av artikel 1 d i tjänsteföreskrifterna, 
 
- med beaktande av direktivet om inrättande av en allmän ram för likabehandling i 

arbetslivet1, 
 
- med beaktande av de nuvarande riktlinjerna för rekrytering av funktionshindrade 

personer, vilka antogs av Europaparlamentets presidium i januari 20002, 
 
- med beaktande av kommissionens beslut av den 25 november 2003 om en översyn av 

riktlinjerna för rekrytering av funktionshindrade personer,  
 
och av följande skäl: 
 
 
(1) I kommissionens rådgivande dokument om arbetsvillkor och karriärmöjligheter för 

funktionshindrade3 framhålls behovet av en mer aktiv strategi för tillämpning, utvärdering 
och uppföljning av riktlinjerna. Dessutom påpekas att funktionshindrade bör göras mer 
delaktiga. 

 
(2) I de riktlinjer för sysselsättningen under år 2000 som godkändes av Europeiska rådet i 

Helsingfors den 10-11 december 1999 efterlyses en arbetsmarknad som främjar social 
integration. För att skapa en sådan arbetsmarknad bör man enligt riktlinjerna utforma en 
enhetlig politik som går ut på att motverka diskriminering av grupper som 
funktionshindrade. 

 
(3) Varken rådets direktiv om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet eller 

riktlinjerna för sysselsättningen under år 2000 tillämpas inom gemenskapsinstitutionerna. 
Därför meddelade kommissionen, i samband med reformen, att den skulle erbjuda sin 
personal åtminstone de möjligheter och den skyddsnivå som tillämpas i medlemsstaterna. 

 
(4) I Europaparlamentets resolution av den 9 mars 2005 om budgetriktlinjerna 2006 och om 

det preliminära förslaget till Europaparlamentets budgetberäkning4 uppmanas 
institutionerna att senast den 1 september 2005 lämna en sammanställning över de åtgärder 

                                                 
1 2000/78/EG. 
2 PE 282.903/BUR. 
3 SEK(2000)2084/4. 
4 A6-0043/2005, punkt 9. 



som vidtagits för att undanröja hinder för lika behandling enligt artikel 13 i EG-fördraget, 
där möjligheterna som erbjuds genom de nya tjänsteföreskrifterna beaktas. 

 
EUROPAPARLAMENTET ANTAR FÖLJANDE RIKTLINJER: 

 

Artikel 1 - Inledning 
 
EU-institutionerna arbetar för att ge alla lika möjlighet till sysselsättning inom den europeiska 
offentliga förvaltningen. En offentlig förvaltning som återspeglar mångfalden i samhället har 
bättre möjlighet att tillhandahålla tjänster av god kvalitet till EU-medborgarna. Utöver de 
uppenbara fördelar som lika möjligheter innebär måste alla organisationer som gör anspråk på att 
vara progressiva och framåtblickande sträva efter att utnyttja sin rekryteringsbas på bästa sätt 
genom att säkerställa lika möjligheter.  
 
Europeisk statistik visar att andelen sysselsatta bland personer med funktionshinder är alltför 
liten jämfört med antalet funktionshindrade i arbetsför ålder. EU-institutionernas politik går ut på 
att försöka skapa en varierad och kompetent arbetskraft, att förbättra funktionshindrades tillgång 
till sysselsättning och deltagande i arbetslivet, att undanröja diskriminering på arbetsplatsen och 
att stärka en arbetsplatskultur som bygger på rättvisa metoder och lojalt beteende. 
 
I arbetet med att förverkliga denna politik bör kommissionens meddelande ”För ett Europa fritt 
från hinder för personer med funktionsnedsättning”5 beaktas. Även principen ”design för alla” 
måste tillämpas. ”Design för alla” är en förhållandevis ny metod som går ut på att utforma, 
utveckla och marknadsföra produkter, tjänster, system och miljöer så att de är tillgängliga för så 
många användare som möjligt. Att inte tillämpa denna princip och beakta människors behov vid 
planering, utformning och anpassning av arbetsmiljön kan leda till social utestängning och till att 
människor hamnar i beroendesituationer.  
 
Syftet med dessa riktlinjer är att klart formulera EU-institutionernas policy för sysselsättning för 
personer med funktionshinder och se till att all personal vid EU-institutionerna uppfyller sina 
rättsliga åtaganden och sina åtaganden enligt tjänsteföreskrifterna om icke-diskriminering samt 
utför sina uppgifter på ett sätt som överensstämmer med god praxis när det gäller lika 
möjligheter. För detta ändamål kommer lämpliga resurser att omfördelas där så behövs, mellan 
samtliga generaldirektorat och avdelningar, så att riktlinjerna kan tillämpas på ett effektivt sätt. 
 
POLICYFÖRKLARING6 
 
EU-institutionerna åtar sig att främja likabehandling oavsett kön, ras, hudfärg, etniskt eller 
socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan 
åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, ålder, funktionshinder eller 
sexuell läggning. Detta ska ske genom att man antar regler, policyer, metoder och beteenden 
för arbetsplatsen där alla arbetstagare värderas och respekteras och får möjlighet att utveckla 
sin fulla potential och välja en karriär som passar dem. Alla arbetstagare har rätt till en 
arbetsmiljö som är fri från diskriminering och trakasserier och där alla hinder för deltagande 
definieras och avlägsnas. Dessa principer hjälper EU-institutionerna att locka till sig och 
behålla de personer som är bäst lämpade att förse EU-medborgarna med tjänster av hög 
kvalitet. 

                                                 
5 KOM(2000)0284, 12.5.2000. 
6 De ”grunder för diskriminering” som anges här är de som ingår i de nuvarande tjänsteföreskrifterna, vilka antogs 

den 1 maj 2004. 



 
Som en del av arbetet med att uppnå dessa standarder har följande bestämmelser om anställning 
av personer med funktionshinder lagts till i artikel 1.4 d i tjänsteföreskrifterna7: 
 
"…en person [skall] anses vara funktionshindrad om personen har en fysisk eller psykisk 
funktionsnedsättning som är eller kan bli permanent. Funktionsnedsättningen skall fastställas 
enligt det förfarande som anges i artikel 33. 
 
Personer med funktionshinder uppfyller villkoren i artikel 28 e om de kan fullgöra tjänstens 
kärnuppgifter sedan rimliga anpassningsåtgärder har vidtagits. 
 
Med ”rimliga anpassningsåtgärder” i samband med tjänstens kärnuppgifter skall i detta 
sammanhang avses lämpliga åtgärder som gör det möjligt för en person med funktionshinder att 
få tillträde till, inneha eller avancera i en anställning eller att genomgå utbildning, dock utan att 
det innebär en oproportionerlig börda för arbetsgivaren.” 
 
 
Artikel 2 - Riktlinjernas räckvidd 
 
Det är inte alltid direkt uppenbart att en person har ett funktionshinder. Många funktionshinder är 
inte synliga, men kräver ändå viss anpassning. Ett funktionshinder kan också variera i 
svårighetsgrad och påverka enskilda personer på olika sätt och vid olika tidpunkter. Ett 
funktionshinder kan också vara tillfälligt.  
 
Dessa riktlinjer omfattar dem som har ett funktionshinder under rekryteringsförfarandet, när de 
anställs eller som utvecklar ett funktionshinder under sin anställning. EU-institutionerna ska 
arbeta för att anpassa sig till nya omständigheter på ett stödjande och finkänsligt sätt. 
 
Riktlinjerna omfattar inte sådant som sjukbidrag eller den särskilda budgeten för tjänstemän vars 
barn har funktionshinder och därmed sammanhängande skolbidrag. 
 
 
Artikel 3 - Arbetsrelaterad anpassning 
 
EU-institutionerna har som policy att genomföra rimliga anpassningsåtgärder för att 
uppfylla såväl institutionernas behov som behoven hos de anställda som är 
funktionshindrade. I samband med dessa riktlinjer åligger det institutionen att bevisa att 
den nödvändiga anpassningen utgör en oskälig börda för institutionen. 
 
De flesta personer med funktionshinder behöver inget särskilt stöd eller särskild anpassning för 
att utföra sitt arbete. Människor kan dock utföra samma arbete på olika sätt men nå samma 
resultat. Att göra det möjligt för en anställd att göra ett bra jobb genom att anpassa arbetsmiljön 
överensstämmer därför helt och hållet med meritprincipen. För att säkerställa och underlätta att 
sådan anpassning görs måste institutionerna föregripa vissa väl kända behov med hjälp av 
”design för alla”-principerna, särskilt när nya infrastrukturer utvecklas.  
 

                                                 
7 Se artikel 1 c i tjänsteföreskrifterna: ”I dessa tjänsteföreskrifter skall varje hänvisning till en person av manligt kön 

också anses som en hänvisning till en person av kvinnligt kön, och omvänt, om inte något annat tydligt framgår av 
sammanhanget”. Detta innebär att utdragen ur tjänsteföreskrifterna inte har det könsneutrala språk som annars 
används i riktlinjerna. 

 



I direktiv 2000/78/EG om inrättande av en allmän ram för likabehandling fastställs att 
arbetsgivare ska vidta nödvändiga åtgärder, när så är nödvändigt, för att göra det möjligt för en 
person med funktionshinder att få tillträde till, delta i eller göra karriär i arbetslivet, eller att 
genomgå utbildning, såvida sådana åtgärder inte medför en oskälig börda för arbetsgivaren. 
Detta är också grunden för EU-institutionernas policy om anpassning. 
 
Anpassning gäller alla andra områden, bl.a. följande: 
 
• Rekrytering, urval och tillsättning.  
• Karriärvägledning. 
• Utbildning. 
• Befordran, förflyttning eller annan förmån. 
• Sociala relationer med institutionen. 
 
Anpassning innebär förändringar på arbetsplatsen, bl.a. följande: 
 
• Nya arbetsuppgifter 
• Inköp eller anpassning av utrustning.  
• Flexibla arbetstider. 
 
Vilken typ av anpassning som ska göras ska bestämmas utifrån de särskilda behov den berörda 
individen har, och anpassningen ska normalt göras. Om anpassningen innebär en oskälig börda 
för institutionen kan denna avstå från att erbjuda den funktionshindrade personen anställning. 
Det måste fastställas strikta standarder som ska tillämpas när man bedömer vad som är en 
oskälig börda. Detta ska inte påverka rätten att överklaga på administrativ väg. 
 
 
Artikel 4 - Anställning 
 
EU-institutionerna ska driva en politik för lika möjligheter och urval baserat på meriter med 
hjälp av rättvisa och öppna uttagningsprov. Rekryterings- och urvalsprocesserna ska anpassas för 
att se till att sökande med funktionshinder har samma möjligheter som andra. Personer med 
funktionshinder ska också uppmanas att söka jobb vid institutionerna genom att det uttryckligen 
hänvisas till politiken för lika möjligheter i platsannonser, och genom att meddelanden om 
kommande uttagningsprov sänds till specialiserade tidskrifter och till organisationer som 
Europeiskt handikappforum, som företräder icke-statliga organisationer för funktionshindrade i 
medlemsstaterna, samt European Agency for the Development of Special Needs Education 
(Europeiska byrån för utveckling av specialpedagogik). Man ska också fortsätta att vidta positiva 
åtgärder i samband med rekryteringen av praktikanter och tillfälligt anställda. 
 
Rekryteringsprocessen innefattar bl.a. följande: 
 
- Annonser i pressen om uttagningsprov ska innehålla ett uttalande som bekräftar 
institutionernas åtagande att se till att alla sökande har lika möjligheter. 
 
- De anvisningar till uttagningsprov som publiceras i Europeiska unionens officiella 
tidning tillsammans med meddelandet om uttagningsprov ska innehålla ett stycke med 
information särskilt för funktionshindrade sökande där dessa riktlinjer nämns. 
 
- På ansökningsformulären ska sökande med funktionshinder uppmanas att ange vilken 
typ av anpassning som behövs för att de ska kunna delta i uttagningsprovet på samma villkor 
som andra sökande. Institutionerna ska göra allt de kan för att uppfylla rimliga önskemål. 



 
- När en person med funktionshinder deltar i ett uttagningsprov eller en intervju är det 
uttagningskommitténs sekreterare som, under ordförandens överinseende, ska ansvara för att se 
till att lämpliga anpassningar görs för personen ifråga och att eventuellt stöd som behövs ges, 
t.ex. när det gäller tillträde till byggnader, särskild utrustning, extra tid under uttagningsprovet 
etc. 
 
- I den utbildning som erbjuds medlemmarna av uttagningskommittén ska det ingå en 
modul om medvetenhet om funktionshinder och innehållet i de föreliggande riktlinjerna.  
 
- En webbplats ska byggas upp i enlighet med de senaste standarderna för tillgänglighet, 
så att så många som möjligt får tillgång till innehållet där.  
 
 
Artikel 5 - Karriärutveckling 
 
Sökande med funktionshinder som tagits upp på listan över godkända sökande kan få 
specialiserad rådgivning. Europaparlamentets generaldirektorat för personal samt EPSO 
(Europeiska rekryteringsbyrån) ska löpande övervaka hur många funktionshindrade som deltar i 
uttagningsprov, hur många som godkänns i proven och hur många som anställs.  
 
En tjänsteman med funktionshinder har rätt att utveckla hela sin förmåga. Under personens hela 
karriär ska man sträva efter att undvika att det ställs krav som, oavsett om de är avsiktliga eller 
inte, inte är relevanta för tjänsten och därmed är diskriminerande gentemot personer med 
funktionshinder. 
 
- Tillsättning och provtjänstgöring: Tillsättningsmyndigheten, tillsammans med 
läkartjänsten och/eller avdelningen för jämställdhet vid GD Personal, ska göra sitt allra bästa för 
att se till att sökande med funktionshinder som tas upp på en lista över godkända sökande 
erbjuds lämpliga tjänster. Enligt tjänsteföreskrifterna ska alla godkända sökande genomgå en 
läkarundersökning där det måste fastställas att de är i stånd att utföra sina arbetsuppgifter. När en 
person med funktionshinder anställs, eller när man fastställer om denna person kan fortsätta att 
utföra arbetsuppgifterna, ska man se till att undvika diskriminering på grund av funktionshindret. 
Syftet är att fastställa att personen är lämpad för tjänsten och bekräfta att han/hon kan utföra de 
uppgifter tjänsten kräver, vid behov efter skälig anpassning och med beaktande av vilken typ av 
funktionshinder det rör sig om. Om det under provanställningstiden framkommer att den tjänst 
som tilldelats en sökande inte är förenlig med hans/hennes funktionshinder bör förflyttning 
övervägas. 
 
- Karriärrådgivning: Såväl avdelningen för fortbildning och karriärutveckling som andra 
karriärrådgivare kan spela en viktig roll när det gäller att ge personal med funktionshinder råd 
angående deras karriärutveckling. Den bästa metoden kan vara att anställa en rådgivare som är 
specialiserad på yrkesvägledning och rehabilitering och som vid behov kan samarbeta med andra 
avdelningar. 
 
- Karriärutveckling: Alla ansträngningar ska göras för att se till att personal med 
funktionshinder får samma möjligheter som övrig personal att vidga sina erfarenheter och 
utveckla sin karriär genom rörlighet inom institutionerna. För att detta ska vara möjligt kan andra 
tjänster behöva anpassas så att personal med funktionshinder kan placeras i högre eller andra 
tjänster och på så sätt skaffa sig nya kunskaper. 
 



- Utbildning: Personal med funktionshinder ska ha samma tillgång till utbildning som 
övrig personal. Att förvärva ny kunskap och nya färdigheter är en viktig förutsättning för att 
kunna gå vidare i karriären. Alla ansträngningar ska göras för att göra det möjligt för anställda 
med funktionshinder att delta i utbildning som institutionerna anordnar. När internutbildning inte 
erbjuds eller är lämplig kan rimliga åtgärder vidtas för att istället erbjuda utbildningen externt. 
 
- Personalutvärdering och befordran: Funktionshinder ska inte vara anledning för 
utvärderare och befordringskommittéer att avvika från de normala kriterierna för 
personalbedömning. 
 
- Bibehållande av personal: Om en anställd drabbas av funktionshinder, eller om ett 
befintligt funktionshinder förvärras, ska EU-institutionerna vidta åtgärder för att försöka göra det 
möjligt för personen i fråga att fortsätta arbeta. I samråd med den berörda personen ska man 
diskutera vilka anpassningar som kan göras för att underlätta personens situation, inklusive nya 
arbetsuppgifter, utbildning eller omflyttning. Där så är nödvändigt kan sådana anpassningar ses 
över. Om det fastställs att personen i fråga, trots anpassningar, inte kan fortsätta arbeta, och 
ingen lämplig alternativ tjänst är tillgänglig, ska förfaranden för förtidspensionering inledas i 
fullt samråd med den berörda personen. 
 
 
Artikel 6 - Arbetsmiljö 
 
Institutionerna ska garantera att alla skäliga åtgärder vidtas för att undanröja fysiska eller 
tekniska hinder som kan uppstå för viss funktionshindrad personal: 
 
- Byggnader: Alla nya byggnader som ska användas av institutionernas personal måste 
uppfylla relevant nationell lagstiftning när det gäller funktionshindrades tillträde till och 
utnyttjande av offentliga byggnader. Detta är nödvändigt för en fungerande rörlighet. Byggnader 
som inte är tillgängliga, eller byggnader som är otillräckliga i detta avseende, ska förbättras 
gradvis i den takt budgetmedel finns tillgängliga. Alternativt ska man besluta att de inte längre 
ska användas som kontorsbyggnader för EU:s avdelningar. I avvaktan på att institutionerna antar 
reviderade kriterier för anpassning av sina byggnader gäller de principer som finns i senaste 
utgåvan av kommissionens dokument ”Immeuble-type”. Institutionerna ska vidta alla rimliga 
åtgärder för att se till att tjänstemän med funktionshinder får kontor som uppfyller deras 
särskilda behov, även särskilda parkeringsplatser där så är nödvändigt. Utrustning för 
nödsituationer måste vara lämpad för alla tjänstemän med funktionshinder. Den enhet som 
ansvarar för förebyggande åtgärder och välbefinnande på arbetsplatsen ska fortsätta att 
regelbundet se över byggnader för att avgöra vilka förbättringar som behöver göras. 
 
- Kontor: Det måste säkerställas att kontorsmiljön är anpassad till en person med särskilda 
behov. Europaparlamentet ska utse en specialist som ska göra en ergonomisk bedömning av 
kontorsmiljön innan en person med funktionshinder börjar sin anställning eller byter kontor. 
 
Specialisten ska regelbundet inspektera samtliga funktionshindrade anställdas kontor, föreslå 
lämpliga ändringar och regelbundet informera GD Personal samt den avdelningsövergripande 
arbetsgruppen för handikappfrågor om resultaten av dessa inspektioner. 
 
Tekniska åtgärder ska vidtas för att säkerställa att kontor och andra delar av arbetsmiljön är 
tillgängliga. Det är nödvändigt att IT-verktyg som intranät, program och databaser utvecklas 
enligt ”design för alla”-principerna och riktlinjerna för tillgänglighet. Elektronisk information 
bör finnas i olika lämpliga format. Det är nödvändigt att införskaffa lämpliga verktyg och att 
utbilda personalen.  



 
Tjänstemän med funktionshinder ska rådfrågas om särskild utrustning eller särskilda möbler som 
kan hjälpa dem att bli effektivare i sitt arbete. Institutionerna ska godta alla rimliga önskemål. 
 
- Möten etc.: Man ska vidta åtgärder för att se till att personal med funktionshinder kan 
delta i möten och liknande. Bl.a. ska man undvika olämpliga presentationsverktyg och andra 
media och se till att relevant material finns i lämpliga format. 
  
- Flexibel arbetstid: Där så är möjligt ska man komma överens om flexibel arbetstid för 
att uppfylla såväl institutionernas som den funktionshindrades särskilda behov. Exempel: 
 
- Flexibel början och flexibelt slut på arbetsdagen för att avhjälpa de problem en del 
funktionshindrade kan stöta på när de ska ta sig till och från arbetet med allmänna 
kommunikationsmedel. 
 
- Regelbundna korta raster för personer som behöver medicinera regelbundet eller som behöver 
regelbunden vila. 
 
- Deltidsarbete eller distansarbete med lämpligt tekniskt stöd som tillhandahålls av 
arbetsgivaren. 
 
 
Artikel 7 - Information och utbildning 
 
Alla anställda vid generaldirektoratens personalenheter ska få ta del av dessa riktlinjer genom 
avdelningen för jämställdhet och generaldirektoratens personalenheter. Riktlinjerna finns på 
samtliga EU-språk på webbplatsen Europa och på institutionernas intranät. De ska också skickas 
ut till alla i ledande befattning vid personalenheter samt till högre chefer och chefer på 
mellannivå. Där så är möjligt ska institutionerna ställa informationstjänster och dokumentation 
till förfogande för olika grupper av funktionshindrade och därvid beakta språkliga och kulturella 
behov.  
 
Mer djupgående utbildning i frågor som rör funktionshinder ska erbjudas dem som oftast berörs, 
dvs. anställda med ansvar för personalfrågor, lokala karriärrådgivare, berörda enhetschefer samt 
medlemmar av uttagningskommittéer.  
 
 
Artikel 8 - Övervakning 
 
En nödvändig del av genomförandet av dessa riktlinjer är en kontinuerlig övervakning av hur de 
fungerar, så att man kan se till att nödvändiga förbättringar görs på alla nivåer, både under 
rekryteringsprocessen och under en tjänstemans hela arbetsliv. Om det inkommer klagomål är 
det generaldirektoratens uppgift att visa att de uppfyller behoven hos anställda med 
funktionshinder. Avdelningen för jämställdhet och den avdelningsövergripande arbetsgruppen 
för handikappfrågor ska diskutera och fastställa mål för att undanröja alla eventuella hinder. 
 
En ”handikapprevision” ska genomföras regelbundet, då generaldirektoraten ska göra en enkät 
bland de anställda för att ta reda på vilka som anser sig ha ett funktionshinder. Resultaten ska 
sedan rapporteras till GD Personal. Syftet med att samla in dessa uppgifter är att 
 
- se till att lämpligt samråd genomförts med berörd personal, 
 



- undanröja diskriminering och hinder för lika möjligheter för personal med 
funktionshinder, 
 
- fastställa vilken anpassning som kan vara nödvändig när en funktionshindrad person 
intervjuas eller anställs, 
 
- utveckla alla anställdas fulla förmåga och säkerställa lika möjligheter i 
karriärutvecklingen. 
 
Uppgifterna ska användas för att utarbeta anonyma statistiska rapporter. Dessa rapporter ska 
hjälpa institutionerna att bedöma om icke-diskrimineringspolicyn och dessa riktlinjer fungerar 
effektivt och att formulera nya initiativ. De uppgifter som samlas in ska användas i enlighet med 
bestämmelserna i förordningen om dataskydd8, inte i några andra syften. Statistik om antalet 
anställda med funktionshinder ska offentliggöras. 
 
Den avdelningsövergripande arbetsgruppen för handikappfrågor ska också till GD personal 
vidarebefordra den feedback den får från funktionshindrad personal i frågor som gäller 
arbetsvillkor, tillgänglighet, rekrytering och karriärutveckling. 
 
Den som är missnöjd med hur riktlinjerna tillämpas vid Europaparlamentet kan kontakta 
avdelningen för jämställdhet vid GD personal. Sådana ärenden ska behandlas konfidentiellt av 
avdelningen. 
 
 

                                                 
8 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2001 om skydd för enskilda då 

gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för 
sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1). 
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