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EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä 
oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. panee tyytyväisenä merkille komission kertomuksen 29. kesäkuuta 2000 annetun 
neuvoston direktiivin 2000/43/EY soveltamisesta, jossa pyritään vahvistamaan puitteet 
rodusta tai etnisestä alkuperästä johtuvan syrjinnän torjumiselle, jotta yhdenvertaisen 
kohtelun periaate toteutuisi jäsenvaltioissa toissijaisuusperiaatetta täysin kunnioittaen 
kansallisten perinteiden ja toimintatapojen mukaisesti;

2. tunnustaa, että rotuun tai etniseen alkuperään perustuva syrjintä voi estää korkean 
työllisyyden ja sosiaalisen suojelun tason saavuttamisen, taloudellisen ja sosiaalisen 
koheesion ja solidaarisuuden;

3. pyytää niitä jäsenvaltioita ja työmarkkinajärjestöjä, jotka eivät sitä vielä ole tehneet, 
toimittamaan tarvittavat tiedot komissiolle;

4. tukee ja rohkaisee komissiota käynnistämään EY:n perustamissopimuksen 226 artiklan 
mukaisia rikkomismenettelyitä sellaisia jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät ole vielä 
toimittaneet direktiivin 2000/43/EY 17 artiklassa tarkoitettuja tietoja;

5. pyytää komissiota esittämään parlamentille ja neuvostolle erityisen toimintasuunnitelman 
kansallisten toimien vaikutusten tarkkailu- ja kuvausmenetelmistä ja järjestelmistä; 
korostaa, että on erityisen tärkeää kehittää syrjintää koskevien tietojen 
keräämismenetelmiä tietosuojalainsäädännön mukaisesti tehokkaana välineenä syrjinnän 
torjumista koskevan politiikan ja toimintatapojen määrittelemisessä, valvomisessa ja 
uudelleen tarkastelussa;

6. kannustaa komissiota tarkastelemaan yhteisön vaatimuksia pidemmälle menevää 
kansallista lainsäädäntöä ja laatimaan yhteenvedon sellaisten säännösten eduista ja 
haitoista;

7. tukee Euroopan sosiaalirahaston (esimerkiksi Equal-aloitteen) ja Progress-ohjelman 
kauden 2007–2013 aloitteita, joilla pyritään parantamaan mm. vammaisten sopeutumista 
yhteiskuntaan ja edistämään syrjinnän torjumista; pyytää jäsenvaltioita ja yhteisön 
toimielimiä edesauttamaan strategisten tavoitteiden saavuttamista, joilla vastataan kaiken 
ikäisten kansalaisten huolenaiheisiin ja järjestämään riittävästi varoja solidaarisuuden 
parantamiseksi Euroopan unionissa ja sen rajojen ulkopuolella;

8. pyytää työnantajia osallistumaan laajemmin syrjinnän torjumiseen työpaikoilla; panee 
tyytyväisenä merkille, että eurooppalaisten työmarkkinajärjestöjen väliset neuvottelut 
työpaikoilla ilmenevän ahdistelun ja väkivallan vastaisesta puitesopimuksesta saatiin 
päätökseen esimerkkinä ihmisarvoisten työpaikkojen edistämisestä Euroopassa; pyytää 
komissiota tarkkailemaan, että näitä sopimuksia todella myös noudatetaan ja sovelletaan;
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9. arvostaa neuvoston päätöstä julistaa vuosi 2007 kaikille yhtäläisten mahdollisuuksien 
eurooppalaiseksi teemavuodeksi; pyytää kiinnittämään kuitenkin huomiota myös 
tarpeeseen yhdistää vuosi 2007 vuoteen 2008, joka on kulttuurien välisen vuoropuhelun 
eurooppalainen teemavuosi;

10. eurooppalaisen työllisyysstrategian puitteissa pyytää jäsenvaltioita määrittämään 
kansallisissa toimintasuunnitelmissaan laajempia toimia vähemmistöjen työmarkkinoille 
integroitumisen helpottamiseksi; johdonmukaisemman integraatiota edistävän 
lähestymistavan kehittämiseksi pyytää komissiota ottamaan huomioon seuraavissa 
jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoissa komission 20. tammikuuta 2006
tekemällä päätöksellä 2006/33/EY1 perustetun korkean tason asiantuntijaryhmän keskeiset 
suositukset tällä alalla tarvittavista toimista, jotka se esittää vuoden 2007 loppuun 
mennessä;

11. katsoo, että romanit tarvitsevat erityistä suojelua, sillä laajentumisen seurauksena siitä tuli 
lukumääräisesti yksi merkittävimmistä vähemmistöistä Euroopan unionissa ja
romaniyhteisöä on perinteisesti syrjitty ja sen kehitystä on estetty;

12. pyytää kansalaisjärjestöille merkittävämpää roolia ehdotettaessa ja helpotettaessa 
oleskelulupien myöntämistä ihmiskaupan uhreille; pyytää jäsenvaltioita edistämään 
tarvittavaa lainsäädäntöä hyväksikäytön uhreille oleskelulupia myöntävien hallitustason 
elinten määrän lisäämiseksi ja tukemaan työpaikoilla tehtäviä tarkastuksia 
kaikentyyppisen hyväksikäytön ja pakkotyön kitkemiseksi;

13. pyytää jäsenvaltioita varmistamaan, että kaikki työntekijät, myös asemansa laillistamista 
odottavat, voivat kääntyä työtuomioistuinten puoleen puolustautuakseen heitä 
hyväksikäyttäviä työnantajia vastaan; pyytää jäsenvaltioita perustamaan 
valitusmenettelyitä, joilla laittomat maahanmuuttajat voivat vedota näihin 
tuomioistuimiin.
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