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FORSLAG
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Borgernes
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at
indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:
1.

hilser med tilfredshed Kommissionens beretning om gennemførelsen af direktiv
2000/43/EF af 29. juni 2000, der har til formål at fastlægge en ramme for bekæmpelse
af forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse med henblik på at
gennemføre princippet om ligebehandling i medlemsstaterne under fuld overholdelse af
subsidiaritetsprincippet og i overensstemmelse med de respektive nationale traditioner
og praksisser;

2.

anerkender, at forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse kan være til
hinder for opnåelse af et højt beskæftigelsesniveau og et højt socialt beskyttelsesniveau,
for økonomisk og social samhørighed samt solidaritet;

3.

opfordrer medlemsstaterne og de af arbejdsmarkedets parter, der endnu ikke har gjort
det, til at levere de nødvendige informationer til Kommissionen;

4.

støtter Kommissionen i og opfordrer den til at iværksætte overtrædelsesprocedurer i
medfør af EF-traktatens artikel 226 over for de medlemsstater, der endnu ikke har
indsendt de nødvendige oplysninger som fastsat i direktiv 2000/43/EF artikel 17;

5.

anmoder Kommissionen om at forelægge Parlamentet og Rådet en specifik
handlingsplan om mekanismer og metoder til observation og beskrivelse af virkningen
af de nationale gennemførelsesforanstaltninger; fremhæver betydningen af, at der i
overensstemmelse med lovgivningen om databeskyttelse udvikles mekanismer til
indsamling af data vedrørende forskelsbehandling som et effektivt instrument til at finde
frem til, kontrollere og efterprøve politikker og praksisser, der benyttes til bekæmpelse
af forskelsbehandling;

6.

opfordrer Kommissionen til at undersøge de nationale bestemmelser, der går videre end
fællesskabskravene, og til at udarbejde en opgørelse over fordele og ulemper ved disse
foranstaltninger;

7.

bakker op om de initiativer, som støttes af Den Europæiske Socialfond (som for
eksempel Equal-initiativet) og Progress-programmet i perioden 2007-2013, og som
blandt andet har til formål at forbedre den sociale integration af handicappede samt at
fremme kampen mod forskelsbehandling; opfordrer medlemsstaterne og Fællesskabets
institutioner til at arbejde for at fremme de strategiske mål, der bedst imødekommer de
bekymringer, som borgere i alle aldre har, og til at stille de nødvendige midler til
rådighed for at fremme solidariteten i og uden for EU;

8.

opfordrer arbejdsgiverne til i højere grad at medvirke til at fremme og støtte processen
hen mod ikke-forskelsbehandling på arbejdspladsen; glæder sig over, at forhandlingerne
mellem de europæiske arbejdsmarkedsparter om en rammeaftale om chikane og vold på
arbejdspladsen er afsluttet, hvilket er et eksempel på, at anstændige arbejdsvilkår
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fremmes i Europa; opfordrer Kommissionen til at tilse, at disse aftaler rent faktisk
overholdes og gennemføres;
9.

påskønner Rådets beslutning om at gøre 2007 til europæisk år for lige muligheder for
alle, men henleder dog opmærksomheden på, at det er nødvendigt at forbinde 2007 med
2008, som er det europæiske år for interkulturel dialog;

10.

opfordrer inden for rammerne af den europæiske beskæftigelsesstrategi
medlemsstaterne til, at de i deres nationale handlingsplaner identificerer yderligere
foranstaltninger med henblik på at lette integrationen af minoriteter på arbejdsmarkedet;
henstiller, at Kommissionen for at finde frem til en mere konsekvent strategi for denne
integration sikrer, at der i de kommende retningslinjer for medlemsstaternes
beskæftigelsesfremmende politikker tages højde for de vigtigste henstillinger
vedrørende politikker, der skal iværksættes på dette område; disse henstillinger
præsenteres inden udgangen af 2007 af en rådgivende, højtstående ekspertgruppe, der er
oprettet i medfør af Kommissionens afgørelse 2006/33/EF af 20. januar 20061;

11.

mener, at romaer har behov for særlig social beskyttelse, eftersom de som følge af
udvidelsen er blevet et af de mest talstærke mindretal i EU, og fordi de som samfund
historisk set har været udstødt og søgt begrænset i deres udvikling;

12.

kræver, at ikke-statslige organisationer spiller en vigtigere rolle med hensyn til at
foreslå og lette bevilling af opholdstilladelser til ofre for menneskehandel; opfordrer
medlemsstaterne til at vedtage de bestemmelser, der skal til for at øge antallet af
myndigheder, der udsteder opholdstilladelser til ofre for udnyttelse, og til at fremme
tilsynet med arbejdspladser med henblik på at udrydde enhver form for udnyttelse og
tvangsarbejde;

13.

opfordrer medlemsstaterne til at sikre sig, at alle arbejdstagere, herunder også dem, der
venter på at få bragt deres papirer i orden, har adgang til domstolene, således at de får
en rimelig mulighed for at forsvare sig mod arbejdsgivere, der udnytter dem; opfordrer
medlemsstaterne til at udarbejde retsmidler, der kan lette illegale indvandreres adgang
til domstolene.
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