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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по граждански 
свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

А. като има предвид, че според направено наскоро проучване на Евробарометър 51 
% от европейците считат, че не се полагат достатъчно усилия за борбата срещу 
дискриминацията в техните страни,

Б. като има предвид, че констатациите на Евробарометър относно липсата на 
информационни стратегии и произтичащата от това липса на познания в
обществеността по отношение на европейското и националното законодателство в 
областта на антидискриминацията подчертават обществената загриженост,

1. Приветства съобщението на Комисията относно прилагането на Директива 
2000/43/ЕО от 29 юни 2000 г. относно прилагане на принципа на равно третиране на 
лица без разлика на расата или етническия произход, която представлява опит за 
създаване на рамка за борба с дискриминацията, основана на расов или етнически 
произход, с цел да се гарантира укрепване на принципа на равенство пред закона, 
равни възможности и равно третиране в държавите-членки, като едновременно с 
това се спазва изцяло принципът на субсидиарност и се зачитат различните 
национални традиции и процедури; като оценява прегледа на изпълнението на 
директивата, който се съдържа в доклада на Комисията, отбелязва, че би било 
полезно да бъде предоставено по-подробно описание на начина, по който 
разпоредбите на Директива 2000/43/ЕО са включени в националното право, както е 
отбелязано в самата директива; освен това отбелязва, че Комисията е поела 
ангажимент не само да събира подробна информация, но и да докладва за нея на 
Парламента и на Съвета, и че в резолюцията си от 14 юни 2006 г. относно " 
Недискриминация и равни възможности за всички - рамкова стратегия"1, 
Парламентът поиска от Комисията да "изследва спешно качеството и съдържанието 
на законите за прилагане на антидискриминационните директиви";

2. Признава, че дискриминацията, основана на расов или етнически произход, и 
различните форми на експлоатация на мигрантски труд, в т. ч. най-вече нелегален и 
недеклариран труд, подкопават постигането на високо равнище на заетост и 
социална защита, икономическо и социално единство, икономически растеж, 
ефикасност и солидарност;

3. Признава, че дневният ред на социалната политика за периода 2005-2010 г., който 
допълва и консолидира Лисабонската стратегия, определя общностното измерение 
на икономическо развитие и насърчава равните възможности за всички, като 
спомага за създаването на общество, предлагащо по-големи възможности за 
социална интеграция;

4. Подчертава, че следва да се отдава еднакво значение на всички форми на 

  
1 Приети текстове, P6_TA (2006)0261.
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дискриминация, включително дискриминацията, основана на национална 
принадлежност;

5. Със специален акцент върху заетостта, призовава да се обърне внимание на някои 
специфични области на заетост, като заетостта в държавите-членки, свързана с 
предоставянето на грижи и помощ на семействата и в дома, която в недостатъчна
степен е обект на регламентиране и защита, както и дейността в областта на 
здравните услуги, където възникват проблеми във връзка с националното 
законодателство по отношение на достъпа до заетост в публичния сектор;

6. Настоятелно призовава държавите-членки и социалните партньори, които все още 
не са сторили това, да предоставят на Комисията необходимата информация 
относно използваните начини и средства и постигнатите резултати в борбата срещу 
дискриминацията, основана на расов или етнически произход;

7. Насърчава Комисията да предприеме необходимите действия, за да се гарантира 
пълното и правилно прилагане на директивата; подкрепя и насърчава Комисията да 
даде ход на процедури при нарушение, съгласно член 226 от Договора за ЕО срещу 
тези държави-членки, чиито национални мерки за прилагане не са в съответствие с 
Директива 2000/43/ЕО, по-специално по отношение на правомощията и изискването 
за независимост на органите, които се занимават с насърчаване на равното 
третиране, съгласно определението в член 13 от същата директива и да информира 
подробно европейските граждани относно текущото състояние;

8. Призовава Комисията да представи на Парламента и Съвета конкретен план за 
действие относно механизмите и методите за наблюдение и описание на 
въздействието на националните мерки за прилагане; подчертава значението на 
разработването на начини за събиране на информация относно дискриминацията, 
по-специално във връзка с трудовите правоотношения, като се отдава особено 
внимание на нелегалния, недекларирания, лошо заплатения и неосигурения труд, в 
съответствие със законодателството, което урежда защитата на данните, като 
полезно средство за установяване, контролиране и преразглеждане на политики и 
процедури за борба с дискриминацията, като се зачитат националните 
интеграционни модели; призовава Комисията да определи общи стандарти за 
данните, така че предадената информация да може да бъде ефективно съпоставена; 
призовава да се вземе предвид значението на проверката не само на съдържанието 
на законодателството по прилагане, но също и на неговата ефективност;

9. Признава, че услугите от общ интерес могат да играят основна роля в борбата с 
дискриминацията и изключването, основани на расов или етнически произход; 
затова призовава държавите-членки да гарантират, че доставчиците на услуги от 
общ интерес, във връзка със законодателството за защита на данните и 
гражданските свободи, осъществяват наблюдение от гледна точка на етнически 
произход, с цел да се гарантира равно третиране и включване и по този начин да се 
подчертае важната роля на доставчиците на услуги от общ интерес в тази област; 
подчертава, че доставчиците на услуги от общ интерес биха могли да служат като 
пример за органи, прилагащи най-добрите практики в областта на равното 
третиране на расовите и етнически малцинства, както като работодатели, така и 
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като доставчици на услуги;

10. Призовава, в частност, за стриктно наблюдение при прилагането на правилото за 
частично преместване на тежестта на доказателството, което е особено ефективно в 
случаи на трудови спорове;

11. Насърчава Комисията да разгледа националните разпоредби, които надхвърлят
изискванията на Общността, и да изготви счетоводен баланс на предимствата и 
недостатъците на предложените национални мерки, както и да сътрудничи при 
предлагането на възможни решения, целящи да подобрят положението на жертвите 
на дискриминация;

12. Изтъква, че забраната за дискриминационно третиране не трябва да накърнява 
използването или въвеждането на мерки за предотвратяване или компенсиране на 
неблагоприятното положение на хора с определен расов или етнически произход, 
когато основната цел на подобни мерки е посрещането на техни конкретни нужди;
призовава Комисията да задълбочи допълнително своите размисли относно въпроса 
за позитивните действия, с цел да определи по-добре своята позиция по този 
въпрос;

13. Подкрепя мерките, насърчавани от Европейския социален фонд (като инициативата 
„EQUAL”) и програмата „PROGRESS” за периода 2007-2013 г., чиято цел е, наред с 
друго, да подобри социалната интеграция на хора с увреждания и да продължи 
борбата срещу дискриминацията; призовава държавите-членки и институциите на 
Общността да положат всички усилия за насърчаването на стратегически цели, 
които по-ефективно да отговарят на тревогите на гражданите от всички възрасти и 
да отделят достатъчно средства за постигане на по-голяма степен на солидарност в 
Европейския съюз и извън границите му, и по-специално при преразглеждане на 
структурата на разходите на Общността за периода 2008-2009 г.;

14. Приветства интереса на Комисията по въпроса за множествената дискриминация, 
включително започването на проучване по въпроса; призовава Комисията да приеме 
по-широка концепция относно множествената дискриминация, като вземе предвид 
възможната опасност от дискриминиране на някои лица, въз основа на няколко 
признака едновременно;

15. Призовава за по-широко участие на работодателите в насърчаването, подкрепата и 
заздравяването на процеса на недискриминация на работното място; подчертава 
значението на положителното приобщаване на работодателите и положителното 
въздействие на политиката за различия на работното място; приветства 
приключването на преговорите на европейските социални партньори за рамково 
споразумение относно тормоза и насилието на работното място като пример за 
начин за насърчаване на достойните условия на труд в Европа; призовава 
Комисията да следи дали подобно споразумение действително се спазва и прилага; 
настоятелно призовава работодателите, в съответствие с принципа на 
корпоративната социална отговорност, да поддържат равенството и да се борят 
срещу расовата и етническа дискриминация и изключване, по отношение на 
образованието и обучението на работниците;
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16. Подчертава значението на сътрудничеството между различните правителствени 
равнища - местно, национално и европейско - в борбата срещу дискриминацията;

17. Приветства нарастващото осъзнаване на различията и използването на 
управлението на различията като добра стопанска практика; изтъква стопанската 
полза от управлението на различията; признава, че различията могат да 
представляват предизвикателство по отношение на управлението и назначаването 
на работа; настоятелно призовава сдруженията на МСП да подпомагат своите 
членове в тази област, така че МСП да могат да се възползват от добавената 
стойност на разнообразната работна сила;

18. Припомня своята резолюция от 13 март 2007 г. относно "корпоративната социална 
отговорност: едно ново партньорство"1, в която се обръща специално внимание на 
борбата срещу дискриминацията като част от тази отговорност; отново заявява 
своето искане към Комисията да насърчава разпространяването на добри практики, 
произтичащи от доброволни инициативи във връзка с корпоративната социална 
отговорност, като същевременно призовава Комисията да включи равното 
третиране и насърчаването на различията в списъка с критерии, които стопанските 
предприятия е необходимо да зачитат;

19. Насърчава Комисията да улесни обмена между държавите-членки на най-добри 
практики в областта на предприемането на действия за борба срещу 
дискриминацията на пазара на труда, включително в учебните курсове и по 
отношение на анонимността на заявленията за работа;

20. Подчертава загрижеността на европейските синдикални организации относно 
приоритета в рамките на диалога относно дискриминацията, който държавите-
членки отдават по-скоро на НПО, отколкото на социалните партньори; настоява 
върху съществената роля на социалните партньори в насърчаването на равното 
третиране в стопанските предприятия по отношение на прилагането на принципа на 
корпоративна социална отговорност и помощите, които те предоставят на 
работниците, станали жертва на дискриминация;

21. Високо оценява Решение № 771/2006/EC на Европейския парламент и Съвета от 17 
май 2006 г. относно установяването на Европейска година на равните възможности 
за всички (2007 г.) — Към справедливо общество2; въпреки това обръща внимание 
на необходимостта да се свърже 2007 г. с 2008 г., Европейската година на 
междукултурния диалог; приветства инициативите, предприети във връзка с 
Европейската година на равни възможности за всички, и положените усилия за 
приемане на различията едновременно с борбата срещу дискриминацията; изтъква 
значението на правата, които съществуват съгласно текущото законодателство; 
настоятелно призовава държавите-членки през годината на равните възможности да 
повишат осведомеността на гражданите по отношение на техните законни права; 
отбелязва, че хората най-накрая осъзнават в по-голяма степен, че включващите 
общества, т.е. обществата, които посрещат предизвикателствата и възможностите, 
предлагани от различията, са в най-изгодна позиция по отношение на тяхната 

  
1 Приети текстове, P6_TA(2007)0062.
2 ОВ L 146, 31.5.2006 г., стр. 1.
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конкурентноспособност;

22. Счита за необходими сближаването и допълването с други общностни мерки, 
особено по отношение на политиките, имащи за цел да се борят срещу 
дискриминацията и социалното изключване и да постигат подобрения в областта на 
основните права, образованието, обучението, междукултурния диалог и въпросите, 
свързани с младите хора, националността, миграцията, убежищата и 
равнопоставеността на половете, и призовава Комисията да подсили съгласуването 
на гореспоменатите политики;

23. Като част от Европейската стратегия за заетост, призовава държавите-членки да 
установят в техните национални планове за действие по-широкообхватни мерки и 
методи, с оглед да се улесни интеграцията на всички малцинства на техните пазари 
на труда, в частност расовите или етнически малцинства; с цел да се създаде по-
последователен подход към такава интеграция, призовава Комисията да вземе 
предвид в следващите си насоки за политиките на заетост на държавите-членки 
ключовите препоръки по отношение на политиките, които трябва да бъдат 
приложени в тази област и които трябва да бъдат представени до края на 2007 г. от 
консултативната група от специалисти на високо равнище по въпросите на 
социалната интеграция на етническите малцинства и тяхното участ, създадена с 
Решение 2006/33/ЕО на Комисията1;

24. Счита, че участието, независимо от расовия или етнически произход, трябва да се 
разшири до области като образованието и професионалното обучение, включително 
правото на изучаване и поддържане на високо ниво на езика на страната на 
произход;

25. Счита, че ромската общност, както и други признати етнически общности, се 
нуждаят от особена социална защита, по-специално след разширяването, тъй като 
проблемите с експлоатацията, дискриминацията и социалното изключване се 
изостриха още повече;

26. Признава затрудненията, срещани от мигрантите, които са пристигнали наскоро в 
Европейския съюз, в частност жените, които страдат от двойна форма на 
дискриминация, т.е. заради пола им, както и етническия им произход; призовава 
държавите-членки да повишат предоставянето на ресурси и социални услуги за 
безпроблемната интеграция на мигрантите, като същевременно ги информират за 
техните права и задължения в съответствие с приложимите принципи и 
законодателство в държавите-членки;

27. Отбелязва, че е необходимо да се приеме интегриран подход за забрана на 
дискриминацията, основана на расов или етнически произход, който да отчита 
тясната връзка между признаването и защитата на правата на малцинствата в 
държавите-членки, от една страна, и мерките за борба срещу ксенофобията, от 
друга; необходимостта от интегриран подход обхваща и свързаната тема за 
имиграцията, особено по отношение на плана за действие относно законната 
имиграция, борбата срещу незаконната имиграция, бъдещето на европейската 

  
1 ОВ L 21, 25.1.2006 г., стр.20.
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миграционна мрежа и правилата, прилагани при обединяването на разделени 
семейства и влизането на територията на държавите-членки на ЕС; подобно 
съгласуване би направило възможно подобряването на информираността и 
осъзнаването във връзка със законодателството, но също така би изяснило и 
опростило нормативната уредба, като по този начин се избягва разпространението 
на припокриващи се правила, което има особено пагубно въздействие върху 
заетостта;

28. Призовава действията на неправителствените организации за защита на правата на
жертвите на трафика на хора да играят по-голяма роля в предлагането и 
улесняването на издаване на разрешителни за пребиваване; призовава държавите-
членки да насърчават необходимите правила за увеличаване на броя на 
правителствените органи, оказващи подкрепа на жертвите на експлоатация, и да 
разширят мрежите за здравеопазване и психологическа подкрепа, както и където са 
необходими; също така призовава да се даде ход на инспекции на труда, за да се 
изкоренят всички форми на експлоатация и насилствен труд;

29. Призовава държавите-членки да гарантират, че всички работници, включително 
тези, които чакат разрешителни за работа, имат достъп до промишлени съдилища и 
до органите, отговорни за гарантирането на равно третиране, с цел да защитят 
своите права във връзка с всяка работа, която извършват, включително всяка работа, 
извършена по време на периоди, които не са включени в разрешителното за 
пребиваване; призовава държавите-членки при необходимост да въведат правни 
изисквания, за да гарантират, че работниците мигранти, които все още не са 
получили разрешителни, също имат достъп до съответните съдебни инстанции; и да 
гарантират, че на всички работници им е предоставена подходяща помощ по време 
на, преди и след съдебните производства;

30. Призовава Комисията да обмисли дали да разгледа прилагането на принципа на 
равно третиране в областта на социалното осигуряване, особено в случая с 
работници, които пребивават или работят в държава-членка само за ограничен 
период от време;

31. Призовава Комисията да предприеме незабавни мерки за насърчаване на 
европейското законодателство, забраняващо всякакъв вид дискриминация, 
включително основана на религиозни или други вярвания, увреждания, възраст или 
сексуална ориентация, гарантирайки, че надлежно се отчитат разпоредбите на 
новата конвенция на ООН относно правата на лицата с увреждания;

32. Призовава Комисията и държавите-членки да признаят съществуването на 
множество форми на дискриминация и да гарантират, че това ще бъде отразено в 
бъдещите политики и програми.
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