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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da 
Justiça e dos Assuntos Internos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que, segundo o último Eurobarómetro, 51% dos europeus considera que 
não foram desenvolvidos esforços suficientes para combater a discriminação no seu país;

B. Considerando que as conclusões do Eurobarómetro sobre a ausência de campanhas de 
informação e a resultante falta de conhecimento do público sobre a legislação europeia e 
nacional contra a discriminação realçam a preocupação pública;

1. Acolhe favoravelmente a comunicação da Comissão sobre a aplicação da Directiva 
2000/43/CE, de 29 de Junho de 2000, que aplica o princípio da igualdade de tratamento 
entre as pessoas, sem distinção de origem racial ou étnica, a qual tem por objectivo 
estabelecer um quadro jurídico para o combate à discriminação baseada em motivos de 
origem racial ou étnica, a fim de consolidar, nos Estados-Membros, o princípio da 
igualdade perante a lei, da igualdade de oportunidades e de tratamento, no pleno respeito 
do princípio de subsidiariedade e em conformidade com as suas tradições e práticas 
nacionais; embora aprecie o trabalho de síntese efectuado pela Comissão sobre a 
aplicação da directiva, assinala que seria útil dispor também da descrição detalhada da 
transposição para as legislações nacionais das disposições da Directiva 2000/43/CE, 
como o prevê a própria directiva; nota também que a Comissão se tinha comprometido, 
não só, a recolher informações detalhadas mas também a transmiti-las ao Parlamento e ao 
Conselho e que o Parlamento - na sua resolução de 14 de Julho de 2006 intitulada "Uma 
estratégia-quadro para a não discriminação e a igualdade de oportunidades para todos"1 -
já solicitou à Comissão "que examine com urgência a qualidade e o conteúdo das leis de 
transposição das directivas anti-discriminação";

2. Reconhece que a discriminação baseada na origem racial ou étnica e diversas formas de 
exploração do trabalho dos imigrantes - principalmente o trabalho a negro e não declarado 
- comprometem a consecução de um elevado nível de emprego e de protecção social, bem 
como a coesão económica e social, o crescimento económico, a eficiência e a 
solidariedade;

3. Reconhece que a agenda da política social para o período 2005-2010, que completa e 
apoia a Estratégia de Lisboa, reforça a dimensão social do desenvolvimento económico e 
promove a igualdade de oportunidades para todos, contribuindo para a criação de uma 
sociedade com maior capacidade de integração social;

4. Realça que todos os motivos de discriminação devem merecer a mesma atenção, incluindo 
a discriminação baseada na nacionalidade;

5. Em particular relativamente ao emprego, solicita uma reflexão em torno de certas áreas 
específicas de trabalho, como o trabalho de prestação de cuidados e assistência familiar e 

  
1 Textos aprovados P6_TA(2006)0261.
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doméstica - escassamente regulamentado e protegido em todos os Estados-Membros - e o 
trabalho nos serviços de saúde, onde também surgem problemas relacionados com as 
legislações nacionais sobre o acesso ao trabalho no sector público;

6. Convida os Estados-Membros e os parceiros sociais que ainda o não tenham feito a 
transmitirem à Comissão todos os dados úteis acerca dos métodos usados e dos resultados 
obtidos no combate à discriminação baseada na origem racial ou étnica;

7. Encoraja a Comissão a por em prática as acções necessárias para garantir a plena e 
correcta aplicação da Directiva; encoraja a Comissão, garantindo-lhe o seu apoio, a 
instaurar processos de infracção, em conformidade com o artigo 226º do Tratado CE, 
contra os Estados-Membros cujas medidas nacionais de execução não são conformes à 
Directiva 2000/43/CE - em particular, no que diz respeito às competências e à exigência 
de independência dos organismos de promoção da igualdade de tratamento tal como 
definida no artigo 13 da referida directiva - e a informar amplamente os cidadãos 
europeus acerca da situação actual;

8. Convida a Comissão a apresentar ao Parlamento e ao Conselho um plano de acção 
específico acerca dos mecanismos e métodos de observação e descrição do impacto das 
medidas nacionais de aplicação; sublinha a importância de desenvolver mecanismos de 
recolha de dados sobre a discriminação - em particular na área das relações laborais e 
centrado no trabalho a negro, não declarado, mal pago e não seguro, em conformidade 
com legislação relativa à protecção dos dados - enquanto instrumento eficaz para 
identificar, controlar e reexaminar as políticas e as práticas no domínio do combate à 
discriminação, no respeito dos modelos nacionais de integração; convida a Comissão a 
fixar normas comuns para os dados, a fim de tornar eficazmente comparáveis as 
informações transmitidas; chama a atenção para a importância de examinar não só os 
conteúdos da legislação de aplicação mas também o seu grau de eficiência;

9. Reconhece que os serviços de interesse geral (SIG) podem desempenhar um papel 
importante no combate à discriminação baseada na origem racial ou étnica; por isso, 
exorta os Estados-Membros a assegurar que os fornecedores de SIG - no respeito da 
legislação relativa à protecção de dados e liberdades civis - utilizam o controlo étnico 
com vista a assegurar a igualdade de tratamento e a inclusão e, desta forma, a salientar o 
papel essencial dos fornecedores de SIG neste domínio; realça que estes últimos podem 
servir como exemplo de organismos que aplicam as boas práticas na igualdade de 
tratamento das minorias raciais e étnicas, quer como entidades patronais, quer como 
fornecedores de serviços;

10. Solicita, em particular, um controlo severo da aplicação da regra da inversão parcial no 
ónus da prova, particularmente eficaz no caso de diferendos relacionados com o emprego;

11. Encoraja a Comissão a examinar as disposições nacionais que vão mais longe do que o 
exigido na legislação comunitária e a elaborar um balanço das vantagens e 
inconvenientes das medidas nacionais apresentadas e ainda a cooperar propondo soluções 
possíveis com vista a melhorar a situação das vítimas de discriminação;

12. Recorda que a proibição dos tratamentos discriminatórios não pode prejudicar a 
manutenção ou adopção de medidas com vista à prevenção ou à compensação da posição 
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desfavorável em que estão grupos de pessoas de determinadas origens raciais ou étnicas 
quando o objectivo principal dessas medidas é apoiar as suas necessidades específicas; 
exorta a Comissão a prosseguir a sua reflexão acerca da questão da acção positiva, a fim 
de definir melhor a sua posição sobre este conceito;

13. Apoia as iniciativas promovidas pelo Fundo Social Europeu (como, por exemplo, a 
iniciativa EQUAL) e pelo programa PROGRESS para o período de 2007-2013, 
destinadas a melhorar, nomeadamente, a integração social dos deficientes e a promover a 
luta contra a discriminação; convida os Estados-Membros e as instituições comunitárias a 
velarem pela promoção de objectivos estratégicos mais sintonizados com as 
preocupações dos cidadãos de todas as faixas etárias e a preverem envelopes financeiros 
adequados para reforçar a solidariedade na União Europeia mas também no exterior das 
suas fronteiras, em particular, aquando da reapreciação da estrutura das despesas 
comunitárias em 2008-2009;

14. Acolhe favoravelmente o interesse da Comissão pela questão discriminação múltipla, 
iniciando mesmo um estudo sobre este tema; convida a Comissão a adoptar um conceito 
amplo de discriminação múltipla capaz de ter em conta a possibilidade de os indivíduos 
serem expostos a mais de um factor de risco de discriminação ao mesmo tempo;

15. Apela a um envolvimento mais amplo das entidades patronais na promoção, apoio e 
reforço do processo de não discriminação no local de trabalho; realça a importância da 
participação positiva das entidades patronais e os efeitos positivos da política de 
diversidade para o local de trabalho; acolhe favoravelmente a conclusão das negociações 
entre os parceiros sociais europeus relativas a um acordo-quadro em matéria de assédio e 
de violência no local de trabalho e na aplicação prática da legislação existente neste 
domínio, enquanto exemplo de promoção do trabalho digno na Europa; convida a 
Comissão a fiscalizar o cumprimento e a aplicação efectiva desse acordo; exorta os 
empregadores, no âmbito da responsabilidade social da empresa, a assegurarem a 
igualdade e a combaterem a discriminação racial e étnica e a exclusão no domínio da 
educação e da formação dos trabalhadores;

16. Salienta a importância da cooperação entre os diversos níveis administrativos - local, 
nacional e europeu - no combate à discriminação;

17. Regozija-se com a crescente sensibilização para a diversidade e a utilização da gestão da 
diversidade como boa prática empresarial; chama a atenção para os benefícios da gestão 
da diversidade para as empresas; reconhece que a diversidade pode constituir um desafio 
de gestão e recrutamento; exorta as associações de PME a prestarem assistência aos seus 
membros neste domínio para que as PME possam beneficiar do valor acrescentado duma 
mão-de-obra diversificada;

18. Recorda a sua resolução de 13 de Março de 2007 sobre a responsabilidade social das 
empresas: uma nova parceria1 e a ênfase dada à luta contra a discriminação no quadro 
dessa responsabilidade; reitera o seu pedido à Comissão no sentido de encorajar a difusão 
das boas práticas resultantes das iniciativas voluntárias de responsabilidade social das 
empresas, exortando esta última a incluir a igualdade de tratamento e a promoção da 

  
1 Textos adoptados, P6_TA(2007)0062.
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diversidade na lista dos critérios que as empresas seriam obrigadas a respeitar;

19. Encoraja a Comissão a facilitar o intercâmbio de boas práticas entre os Estados-Membros 
no domínio do combate à discriminação no mercado de trabalho, inclusivamente nos 
estágios, e relativamente ao anonimato nas candidaturas a empregos;

20. Salienta a preocupação dos sindicatos europeus quanto à prioridade dada pelos 
Estados-Membros, em matéria de discriminação, ao diálogo com as organizações não 
governamentais em vez dos parceiros sociais; insiste no papel essencial desempenhado 
pelos parceiros sociais na promoção da igualdade de tratamento nas empresas, na 
aplicação do princípio de responsabilidade social das empresas e na ajuda dada aos 
trabalhadores vítimas de discriminação;

21. Congratula-se com a Decisão nº 771/2006/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
17 de Maio de 2006, que institui o Ano Europeu da Igualdade de Oportunidades para 
Todos (2007) - Para uma Sociedade Justa1; contudo, chama a atenção para a necessidade 
de interligar este Ano Europeu com o Ano Europeu do Diálogo Intercultural (2008); 
saúda as iniciativas em curso no âmbito do Ano Europeu da Igualdade de Oportunidades 
para Todos e da valorização das diferenças a par da luta contra a discriminação; chama a 
atenção para a importância dos direitos existentes ao abrigo da actual legislação; exorta 
os Estados-Membros a tomarem medidas, no Ano Europeu da Igualdade de 
Oportunidades para Todos, com vista a aumentar a sensibilização dos cidadãos para os 
seus direitos legais; observa que se está a generalizar a consciência de que as sociedades 
inclusivas - isto é, as que enfrentam os desafios e as oportunidades decorrentes da 
diversidade - são as mais competitivas; 

22. Considera necessária a coesão e a complementaridade com outras iniciativas 
comunitárias, em particular, em matéria de políticas de combate à discriminação e à 
exclusão social, bem como para a promoção dos direitos fundamentais, da educação, da 
formação, do diálogo intercultural e dos temas relacionados com a juventude, a 
nacionalidade, a imigração, o asilo e a igualdade dos géneros e convida a Comissão a 
reforçar a coordenação entre os programas supramencionados;

23. Convida os Estados-Membros, no quadro da Estratégia Europeia para o Emprego, a 
preverem nos respectivos planos nacionais de acção medidas e métodos de maior alcance 
destinados a facilitar a integração de todas as minorias - em particular, as raciais e étnicas 
- no mercado de trabalho; a fim de definir uma abordagem mais coerente para alcançar 
essa integração, convida a Comissão a ter em conta - nas próximas orientações para as 
políticas dos Estados-Membros em prol do emprego - as principais recomendações sobre 
as políticas que deverão ser postas em prática neste domínio e que irão ser apresentadas 
até ao final de 2007 pelo grupo consultivo de alto nível sobre a integração social das 
minorias étnicas e a sua plena participação no mercado de trabalho instituído pela 
Decisão 2006/33/CE da Comissão2; 

24. Considera que a participação - independentemente da origem racial ou étnica - deve ser 
alargada e cobrir sectores como a educação e a formação profissional, incluindo o direito 

  
1 JO L 146 de 31.5.2006, p. 1.
2 JO L 21 de 25.1.2006, p. 20.
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de aprender e de manter a aptidão na língua do país de origem;

25. É de opinião que a comunidade romanichel, tal como as outras minorias étnicas 
reconhecidas, carece de uma protecção social especial - em particular, na sequência do 
alargamento - porque as questões da exploração, da discriminação e da exclusão se 
agudizaram;

26. Reconhece as dificuldades com que se deparam os imigrantes recentemente chegados à 
UE, em particular, as mulheres, que são sujeitas a uma dupla discriminação devido ao 
género e à origem étnica; convida os Estados-Membros a reforçar as estruturas e serviços 
sociais para a normal integração dos imigrantes e a informação sobre os seus direitos e 
obrigações, de acordo com os princípios e a legislação dos Estados-Membros;

27. Considera necessário adoptar uma abordagem integrada da proibição da discriminação 
baseada na raça ou origem étnica, tendo em conta os laços estreitos, existentes entre o 
reconhecimento e a protecção dos direitos das minorias nos Estados-Membros, por um 
lado, e as medidas contra a xenofobia, por outro; a necessidade de uma abordagem 
integrada estende-se às interligações com a questão da imigração, com uma referência 
particular ao plano da acção sobre a imigração legal, à luta contra a imigração 
clandestina, ao futuro da rede europeia sobre as migrações e à regulamentação sobre o 
reagrupamento familiar e a entrada nos Estados-Membros; esta coordenação pode 
melhorar a informação e o conhecimento da legislação e também introduzir clareza e 
simplificar o quadro jurídico, evitando sobreposições das disposições que são 
particularmente prejudiciais na área do emprego;

28. Solicita que a acção das ONG defenda os direitos das vítimas do tráfico de seres humanos 
e desempenhe um maior papel na tarefa de facilitar a concessão de autorizações de 
residência; pede aos Estados-Membros que promovam a adopção das disposições 
necessárias para aumentar o número de organismos governamentais de apoio às vítimas 
da exploração e alargar as redes de saúde e apoio psicológico, onde e quando necessário; 
solicita-lhes também que realizem inspecções nos locais de trabalho, a fim de erradicar 
todas as formas de exploração e de trabalho forçado;

29. Convida os Estados-Membros a velarem por que todos os trabalhadores - incluindo os que 
aguardam a regularização da sua situação - tenham acesso aos Tribunais de Trabalho e às 
autoridades responsáveis por assegurar a igualdade de tratamento, a fim de proteger os 
seus direitos relacionados com qualquer trabalho prestado, mesmo se tiver ocorrido num 
período não coberto por uma autorização de residência; onde necessário, convida os 
Estados-Membros a criar as condições jurídicas para garantir o acesso às autoridades 
judiciais competentes, mesmo aos trabalhadores imigrantes ainda não legalizados;

30. Convida a Comissão a reflectir sobre a oportunidade de aprofundar a aplicação do 
princípio da igualdade de tratamento à área da segurança social, principalmente no caso 
dos trabalhadores que residem ou trabalham num Estado-Membro apenas por um período 
limitado;

31. Convida a Comissão a agir imediatamente no sentido de promover legislação europeia 
contra todos os tipos de discriminação - incluindo a discriminação por razão de religião 
ou de convicções, deficiência, idade ou orientação sexual - tendo em devida conta a 
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aplicação das disposições da nova Convenção das Nações Unidas sobre os direitos dos 
deficientes;

32. Convida a Comissão e os Estados-Membros a reconhecerem o fenómeno da 
discriminação múltipla e a assegurar que isto se reflecte nas futuras políticas e programas;
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