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Proposta de resolução Alteração 

42. Salienta que a sensibilização para a 

inclusão estrutural e sistémica não só é 

necessária para a sociedade no seu 

conjunto, como também é essencial para o 

trabalho dos decisores e das partes 

interessadas a todos os níveis 

administrativos e para todos os órgãos 

públicos envolvidos; exorta todos os 

intervenientes públicos e os institutos de 

formação a levarem a cabo uma análise 

exaustiva sobre as causas da discriminação 

e da marginalização, e a sensibilizarem 

para o facto de que urge eliminar a 

xenofobia e o racismo, bem como todos os 

tipos de marginalização conducentes à 

exclusão sistemática; exorta a Comissão a 

aplicar de forma rigorosa e a monitorizar a 

legislação da UE em matéria de 

discriminação; insta os serviços públicos 

de emprego a prestarem serviços de 

elevada qualidade e adaptados às 

necessidades; 

42. Salienta que a sensibilização para a 

inclusão estrutural e sistémica não só é 

necessária para a sociedade no seu 

conjunto, como também é essencial para o 

trabalho dos decisores e das partes 

interessadas a todos os níveis 

administrativos e para todos os órgãos 

públicos envolvidos; exorta todos os 

intervenientes públicos e os institutos de 

formação a levarem a cabo uma análise 

exaustiva sobre as causas da discriminação 

e da marginalização, e a sensibilizarem 

para o facto de que urge eliminar a 

xenofobia e o racismo, bem como todos os 

tipos de marginalização conducentes à 

exclusão sistemática, incluindo a 

hostilidade em relação aos ciganos; exorta 

a Comissão a aplicar de forma rigorosa e a 

monitorizar a legislação da UE em matéria 

de discriminação; insta os serviços 

públicos de emprego a prestarem serviços 

de elevada qualidade e adaptados às 

necessidades; 

Or. en 

 

 


