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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale recomandă Comisiei pentru 
libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii 
în propunerea de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât, potrivit unui sondaj de tip Eurobarometru recent efectuat, 51% din europeni 
consideră insuficiente eforturile depuse pentru combaterea discriminării în ţările lor,

B. întrucât concluziile respectivului sondaj de tip Eurobarometru referitoare la lipsa 
strategiilor de informare şi, în consecinţă, necunoaşterea de către cetăţeni a legislaţiei 
comunitare sau naţionale privind combaterea discriminărilor, reflectă îngrijorarea opiniei 
publice,

1. salută comunicarea Comisiei privind aplicarea Directivei 2000/43/CE din 29 iunie 2000,
de aplicare a principiului egalităţii de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau 
origine etnică, care urmăreşte stabilirea unui cadru de combatere a discriminării bazate pe 
criterii de rasă sau origine etnică, pentru a garanta consolidarea, în statele membre, a
principiului egalităţii în faţa legii, a şanselor egale şi a egalităţii de tratament, respectând, 
totodată, pe deplin, principiul subsidiarităţii şi diferitele tradiţii şi proceduri naţionale; deşi îşi 
exprimă aprecierea pentru sinteza cuprinsă în raportul Comisiei privind punerea în aplicare a 
prezentei directive, constată că ar fi fost util să dispună şi de o descriere detaliată a modului în 
care dispoziţiile Directivei 2000/43/CE au fost transpuse în legislaţia naţională, după cum 
prevede chiar directiva; ia act şi de angajamentele Comisiei privind nu doar colectarea de
informaţii detaliate, ci şi prezentarea de rapoarte în acest sens către Parlament şi Consiliu şi de 
faptul că Parlamentul, în rezoluţia adoptată la 14 iunie 2006, intitulată „Nediscriminarea şi 
egalitatea de şanse pentru toţi - o strategie-cadru”1, a solicitat Comisiei să „examineze de 
urgenţă calitatea şi conţinutul legilor de punere în aplicare a directivelor împotriva 
discriminării“;

2. recunoaşte că discriminarea pe criterii de rasă sau origine etnică şi diferitele forme de 
exploatare a forţei de muncă migrante, în principal a lucrătorilor clandestini şi nedeclaraţi, 
subminează obiectivul de atingere a unui nivel ridicat de ocupare a forţei de muncă şi 
protecţie socială, precum şi coeziunea economică şi socială, creşterea şi eficienţa economică 
şi solidaritatea;

3. recunoaşte că agenda politicii sociale pentru perioada 2005-2010, care completează şi 
consolidează Strategia de la Lisabona, stă la baza dimensiunii comunitare a dezvoltării 
economice şi promovează şanse egale pentru toţi, aducându-şi aportul la crearea unei societăţi 
ce oferă posibilităţi sporite pentru integrarea socială;

4. subliniază faptul că trebuie să se acorde aceeaşi importanţă tuturor criteriilor de 
discriminare, inclusiv discriminărilor pe criterii de naţionalitate;

5. în ceea ce priveşte, în special, ocuparea forţei de muncă, solicită să se acorde atenţie, în 
oricare dintre statele membre, anumitor domenii specifice a ocupării forţei de muncă, precum 

  
1 P6_TA (2006)0261.
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locurile de muncă din domeniile serviciilor destinate familiilor şi celor de îngrijiri şi asistenţă 
la domiciliu, care sunt insuficient reglementate şi protejate, şi din domeniul serviciilor de 
sănătate, unde apar, de asemenea, probleme legate de legislaţia naţională privind accesul la 
ocuparea forţei de muncă din sectorul public;

6. îndeamnă statele membre şi partenerii sociali care nu au realizat încă acest lucru să ofere 
Comisiei informaţiile necesare privind mijloacele utilizate şi rezultatele obţinute în 
combaterea discriminării bazate pe criterii de rasă sau origine etnică; 

7. încurajează Comisia să întreprindă toate acţiunile necesare pentru a garanta aplicarea 
deplină şi corectă a directivei; susţine şi încurajează Comisia să iniţieze procedurile privind
încălcarea dreptului comunitar, în conformitate cu articolul 226 din Tratatul CE, împotriva 
acelor state membre ale căror măsuri de punere în aplicare la nivel naţional nu sunt conforme 
Directivei 2000/43/CE, în special în ceea ce priveşte cerinţa de independenţă şi competenţele
organismelor de promovare a egalităţii de tratament, aşa cum sunt definite în articolul 13 din 
respectiva directivă şi să informeze pe larg cetăţenii europeni cu privire la evoluţia acestei 
situaţii;

8. solicită Comisiei să prezinte Parlamentului şi Consiliului un plan de acţiune specific 
privind mecanismele şi metodele de observare şi descriere a impactului pe care îl au măsurile 
de punere în aplicare la nivel naţional; subliniază importanţa elaborării, în conformitate cu
legislaţia privind protecţia datelor, a unor mecanisme de colectare a informaţiilor referitoare la
discriminare, cu privire, în special la relaţiile de muncă, acordând o atenţie deosebită muncii 
clandestine, nedeclarate, prost remunerate şi care nu este acoperită de nici o formă de
asigurare, mecanisme care să reprezinte un instrument eficient de identificare, monitorizare şi 
revizuire a politicilor şi procedurilor de combatere a discriminării, respectând, totodată,
modelele naţionale de integrare; invită Comisia să adopte standarde comune în domeniul
datelor, astfel încât informaţiile transmise să poată fi comparate în mod eficient; solicită să se 
ţină seama de nu doar de importanţa examinării nu doar a conţinutului legislaţiei de punere în 
aplicare, ci şi de eficienţa acesteia;

9. recunoaşte faptul că serviciile de interes general (SIG) pot juca un rol esenţial în 
combaterea discriminării şi a excluderii pe criterii rasiale sau etnice; îndeamnă, prin urmare,
statele membre să se asigure că prestatorii acestor tipuri de servicii, recurg, în conformitate cu 
legislaţia privind protecţia datelor şi a libertăţilor civile, la monitorizarea etnică, pentru a 
garanta egalitatea de tratament şi integrarea, consolidând, astfel, rolul esenţial al furnizorilor 
de SIG în acest domeniu; subliniază faptul că furnizorii de SIG, în calitate de organisme care 
aplică cele mai bune practici în ceea ce priveşte tratamentul egal al minorităţilor rasiale şi 
etnice, ar putea servi drept exemple, atât în calitatea lor de angajatori, cât şi de furnizori de 
servicii;

10. solicită, în special, un control strict al aplicării regulii privind inversarea parţială a sarcinii 
probei, care este deosebit de eficientă în cazul litigiilor de muncă;

11. încurajează Comisia să analizeze acele dispoziţii naţionale care depăşesc exigenţele 
comunitare şi să întocmească un bilanţ al avantajelor şi dezavantajelor aduse de măsurile 
naţionale prezentate, precum şi să coopereze la definirea unor posibile soluţii de îmbunătăţire 
a situaţiei victimelor discriminării;
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12. evidenţiază faptul că interzicerea tratamentului discriminatoriu nu trebuie să pericliteze
menţinerea sau aplicarea unor măsuri de prevenire sau compensare a efectelor unei situaţii 
dezavantajoase în care se află persoanele de anumite origini etnice sau rasiale, în cazul în care
obiectivul de bază al unor astfel de măsuri este de a răspunde nevoilor specifice ale grupurilor 
respective; invită Comisia să încurajeze procesul de reflecţie asupra tematicii discriminării 
pozitive, în scopul definirii mai clare a poziţiei sale faţă de acest concept; 

13. susţine măsurile promovate de Fondul Social European (precum iniţiativa EQUAL) şi 
programul PROGRESS pentru perioada 2007-2013, care urmăresc, printre altele, o mai bună
integrare socială a persoanelor cu handicap, precum şi promovarea luptei împotriva 
discriminării; invită statele membre şi instituţiile comunitare să depună toate eforturile pentru 
promovarea acelor obiectivelor strategice care răspund într-un mod mai eficient preocupărilor
cetăţenilor de toate vârstele şi să aloce fonduri corespunzătoare pentru a consolida
solidaritatea în cadrul Uniunii Europene şi în afara graniţelor acesteia, în special cu ocazia
reexaminării structurii cheltuielilor comunitare din perioada 2008-2009;

14. salută interesul Comisiei faţă de chestiunea discriminării multiple, precum şi lansarea unui 
studiu pe această temă; solicită Comisiei să adopte o definiţie extinsă a discriminării multiple, 
care să poată lua în considerare posibilitatea ca persoanele fizice să fie expuse riscului de 
discriminare pe mai multe criterii în acelaşi timp;

15. solicită angajatorilor să participe în mai mare măsură la promovarea, susţinerea şi 
consolidarea procesului de nediscriminare la locul de muncă; subliniază importanţa implicării
constructive a angajatorilor şi efectele pozitive ale politicii diversităţii asupra locului de 
muncă; salută faptul că negocierile dintre partenerii sociali europeni s-au concretizat printr-un
acord-cadru privind hărţuirea şi violenţa la locul de muncă, precum şi procesul de aplicare a 
legislaţiei în vigoare în acest domeniu, considerându-l drept o modalitate exemplară de 
promovare a muncii decente în Europa; invită Comisia să verifice respectarea şi aplicarea 
efectivă a acestui acord; îndeamnă angajatorii, în virtutea principiului responsabilităţii sociale 
a întreprinderilor, să susţină egalitatea şi să combată discriminarea pe criterii rasiale şi etnice
şi excluderea lucrătorilor de la procesul de educaţie şi formare profesională;

16. evidenţiază importanţa cooperării dintre diferitele niveluri ale administraţiei publice –
local, naţional şi european – în lupta împotriva discriminării;

17. salută progresul înregistrat de conştientizarea importanţei diversităţii şi faptul că 
recurgerea la gestionarea diversităţii figurează printre bunele practici antreprenoriale; 
subliniază efectele pozitive resimţite de întreprinderi datorită gestionării diversităţii; 
recunoaşte că diversitatea poate reprezenta o provocare în procesul de gestionarea şi recrutare
a forţei de muncă; îndeamnă asociaţiile de IMM-uri să le acorde asistenţă de profil membrilor,
astfel încât aceştia să poată beneficia de plusvaloarea reprezentat de o forţă de muncă 
diversificată;

18. reaminteşte rezoluţia sa din 13 martie 2007 privind „responsabilitatea socială a 
întreprinderilor:un nou parteneriat”1, în care se acordă o atenţie deosebită combaterii
discriminării, considerată drept parte integrantă a acestei responsabilităţi; reiterează solicitarea 
adresată Comisiei de a încuraja transmiterea bunelor practici la originea cărora se află

  
1 P6_TA (2007)0062.
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iniţiative voluntare din domeniul responsabilităţii sociale a întreprinderilor, solicitând,
totodată, Comisiei să includă egalitatea de tratament şi promovarea diversităţii pe lista de 
criterii pe care întreprinderile vor fi obligate să le respecte; 

19. încurajează Comisia să faciliteze schimbul de bune practici între statele membre în 
domeniul combaterii discriminării de pe piaţa muncii, inclusiv din domeniul cursurilor de 
formare, precum şi în ceea ce priveşte caracterul anonim al cererilor de angajare;

20. subliniază preocuparea sindicatelor europene cu privire la prioritatea acordată de către 
statele membre, în cadrul dialogului privind discriminarea, ONG-urilor faţă de partenerii 
sociali; insistă asupra rolului esenţial pe care îl joacă partenerii sociali în promovarea egalităţii 
de tratament în cadrul întreprinderilor, în aplicarea principiului responsabilităţii sociale a 
întreprinderilor şi prin ajutorul acordat lucrătorilor care sunt victime ale discriminării;

21. salută Decizia 771/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 mai 2006
de instituire a Anului european al egalităţii de şanse pentru toţi „(2007) - Către o societate
dreaptă”1; atrage atenţia asupra necesităţii de a asocia anul 2007 cu 2008, Anul european al 
dialogului intercultural; salută iniţiativele întreprinse în cadrul Anului european al egalităţii de 
şanse pentru toţi şi eforturile depuse pentru punerea în valoare a diferenţelor, în paralel cu 
lupta împotriva discriminării; subliniază importanţa drepturilor prevăzute de legislaţia în 
vigoare; îndeamnă statele membre să ia măsuri, în cadrul Anului european al egalităţii de 
şanse pentru toţi, pentru sensibilizarea cetăţenilor cu privire la drepturile lor legale; constată
că aceştia devin, în cele din urmă, din ce în ce mai conştienţi de faptul că societăţile care 
promovează integrarea, cu alte cuvinte, cele care acceptă provocările şi posibilităţile oferite de 
diversitate, se dovedesc a fi şi cele mai competitive;

22. consideră drept necesare coeziunea şi complementaritatea cu alte măsuri comunitare, 
precum, în special, politicile care urmăresc combaterea discriminării şi a excluderii sociale şi 
îmbunătăţirea situaţiei drepturilor fundamentale, a educaţiei, a formării profesionale, a 
dialogului intercultural şi a chestiunilor legate de tineret, naţionalitate, migraţie, azil şi 
egalitatea între femei şi bărbaţi; invită Comisia să consolideze coordonarea între programele 
menţionate anterior; 

23. în cadrul strategiei europene pentru ocuparea forţei de muncă, invită statele membre să 
definească, în planurile de acţiune naţionale, o serie de măsuri şi metode de o amploare 
sporită, destinate facilitării integrării tuturor minorităţilor, în special etnice şi rasiale, pe piaţa 
muncii; pentru a putea aborda acest obiectiv într-un mod mai coerent, solicită Comisiei să ia 
în considerare, în cadrul următoarelor orientări pentru politicile de ocupare a forţei de muncă
ale statelor membre, principalele recomandări cu privire la politicile care trebuie puse în 
aplicare în acest domeniu, recomandări ce urmează a fi prezentate în ultima perioadă a anului 
2007 de către grupul consultativ de experţi la nivel înalt în domeniul integrării sociale a 
minorităţilor etnice şi participării lor depline pe piaţa muncii, înfiinţat prin Decizia 
2006/33/CE a Comisiei2;

24. consideră că participarea, fără deosebire de rasă sau origine etnică, trebuie să cuprindă şi 
domenii precum educaţia şi formarea profesională, inclusiv dreptul de a învăţa şi de a stăpâni

  
1 JO  L 146, 31.5.2006, p. 1.
2 JO L 21, 25.1.2006, p. 20.
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în continuare limba ţării de origine; 

25. consideră că romii, împreună cu alte comunităţi etnice recunoscute, au nevoie de o
protecţie socială specială, mai ales în urma extinderii Uniunii Europene şi a acutizării 
problemelor de exploatare, discriminare şi excludere; 

26. recunoaşte dificultăţile cu care se confruntă, în Uniunea Europeană, imigranţii de dată 
recentă şi, în special, femeile, care sunt supuse unei duble discriminări, atât pe criterii de sex, 
cât şi din cauza originii lor etnice; solicită statelor membre să sporească resursele şi serviciile 
sociale pentru a le asigura imigranţilor o integrare armonioasă, informându-i în legătură cu
drepturile şi obligaţiile ce le revin, în conformitate cu principiile şi legislaţia în vigoare în 
statele membre;

27. constată că este necesar să se adopte o abordare integrată a interzicerii discriminărilor pe 
criterii de rasă sau origine etnică care să ţină seama de legăturile strânse existente între 
recunoaşterea şi protecţia drepturilor minorităţilor la nivelul statelor membre, pe de o parte, şi 
măsurile de combatere a xenofobiei, pe de altă parte; consideră că este necesară o abordare 
integrată şi în cazul interconexiunilor cu problemele legate de imigrare, cu privire, în special,
la planul de acţiune în domeniul imigrării legale, combaterea imigraţiei ilegale, viitorul 
Reţelei europene de migraţie şi la reglementarea reîntregirii familiei şi a intrării pe teritoriul
statelor membre ale Uniunii Europene; o astfel de coordonare ar permite o mai bună 
informare şi cunoaştere a legislaţiei, precum şi clarificarea şi simplificarea cadrului juridic, 
evitându-se, astfel, înmulţirea cazurilor de suprapunere între norme din domenii diferite, care 
au un efect negativ asupra ocupării forţei de muncă;

28. solicită organizaţiilor neguvernamentale să acţioneze în apărarea drepturilor victimelor 
traficului de fiinţe umane şi să joace un rol mai important în facilitarea acordării de permise 
de şedere; solicită statelor membre să promoveze reglementările necesare pentru creşterea 
numărului de organisme guvernamentale care acordă sprijin victimelor exploatării şi să 
extindă reţelele de asistenţă medicală şi psihologică, în măsura în care aceasta este necesară; 
solicită, de asemenea, promovarea acţiunilor de inspecţie a muncii, în vederea eradicării 
oricărei forme de exploatare şi de muncă forţată;

29. solicită statelor membre să se asigure că toţi lucrătorii, inclusiv cei care se află în curs de
regularizare, au acces la tribunalele de muncă şi la autorităţile responsabile cu asigurarea 
egalităţii de tratament, pentru a-şi putea apăra drepturile, indiferent de munca prestată, chiar 
dacă respectivele activităţi au fost desfăşurate în perioade pentru care aceştia nu au acoperirea
unui permis de şedere; solicită statelor membre să introducă cerinţe legale, acolo unde este 
necesar, pentru a le garanta şi lucrătorilor imigranţi care nu au fost încă regularizaţi accesul la 
autorităţile judiciare corespunzătoare şi să garanteze că toţi lucrătorii beneficiază de o 
asistenţă adecvată, înainte, pe durata şi după procedurile legale;

30. solicită Comisiei să analizeze dacă este necesar să verifice aplicarea principiului egalităţii 
de tratament în domeniul securităţii sociale, în special în cazul lucrătorilor care locuiesc sau 
lucrează într-unul din statele membre doar pe o perioadă limitată de timp;

31. solicită Comisiei să ia măsuri imediate pentru promovarea legislaţiei europene de 
interzicere a discriminării de toate tipurile, inclusiv a discriminării bazate pe convingeri 
religioase sau de alt fel, handicap, vârstă sau orientare sexuală, asigurându-se că se ţine 
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suficient seama de prevederile noii Convenţii a Naţiunilor Unite privind drepturile 
persoanelor cu handicap; 

32. solicită Comisiei şi statelor membre să recunoască existenţa multiplelor forme de 
discriminare şi să se asigure că aceasta va fi luată în considerare în programele şi politicile 
viitoare.
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