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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. üdvözli a személyek közötti, faji vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő 
bánásmód elvének alkalmazásáról szóló, 2000. június 29-i 2000/43/EK irányelv 
alkalmazásáról szóló bizottsági jelentést, amelynek célja az egyenlő bánásmód elvének 
érvényesítése a tagállamokban a szubszidiaritás elvének teljes tiszteletben tartása mellett 
és a vonatkozó nemzeti hagyományoknak és gyakorlatoknak megfelelően;

2. elismeri, hogy a faji vagy etnikai származáson alapuló megkülönböztetés veszélyeztetheti 
a magas szintű foglalkoztatottság és szociális védelem elérését, a gazdasági és társadalmi 
kohéziót, valamint a szolidaritást;

3. sürgeti azokat a tagállamokat és szociális partnereket, akik még nem juttatták el a 
szükséges információkat a Bizottságnak;

4. támogatja és ösztönzi a Bizottságot, hogy az EK-Szerződés 22. cikke értelmében 
kezdeményezzen jogsértési eljárást azon tagállamokkal szemben, amelyek a 2000/43/EK 
irányelv 17. cikkében előírt információkat mindmáig nem juttatták el hozzá;

5. kéri a Bizottságot, hogy nyújtson be egyedi cselekvési tervet a Parlamentnek és a 
Tanácsnak a nemzeti végrehajtási intézkedések hatásának megfigyelési és leírási 
mechanizmusairól és módszereiről; hangsúlyozza, hogy fontos lenne olyan 
mechanizmusok kidolgozása, amelyek a megkülönböztetésről való, az adatvédelmi 
jogszabályokkal összhangban történő adatgyűjtésre vonatkoznak, mivel ez hatékony 
eszköz lenne a megkülönböztetés elleni politikák és az ellene folyó küzdelemben 
megvalósuló gyakorlatok azonosítására, ellenőrzésére és felülvizsgálatára;

6. ösztönzi a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a közösségi elvárásokon túlmutató nemzeti 
rendelkezéseket, és készítsen mérleget ezen intézkedések előnyeiről és hátrányairól;

7. támogatja a 2007 és 2013 közötti időszakra az Európai Szociális Alap által (például az 
EQUAL-kezdeményezés) és a PROGRESS program által támogatott kezdeményezéseket, 
amelyek célja többek között a fogyatékkal élők társadalmi integrációja, valamint a 
megkülönböztetések elleni küzdelem előmozdítása; felkéri a tagállamokat és a megfelelő 
közösségi intézményeket, hogy törekedjenek a polgárok aggodalmaira leginkább választ 
adó stratégiai célkitűzések előmozdítására, és bocsássanak rendelkezésre megfelelő 
forrásokat az Európai Unión belüli és azon kívüli nagyobb fokú szolidaritás 
előmozdítására;

8. felkéri a munkaadókat, hogy nagyobb mértékben vegyenek részt a munkahelyi 
megkülönböztetést eltörlő folyamat előmozdításában és támogatásában; üdvözli, hogy az 
európai szociális partnerek lezárták a munkahelyi zaklatásról és erőszakról szóló 
keretmegállapodásról folytatott tárgyalásaikat, ami jó példája a méltóságteljes munka 
támogatásának Európában; felkéri a Bizottságot az ilyen megállapodások tiszteletben 
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tartásának és hatékony alkalmazásának figyelemmel követésére;

9. nagyra becsüli a Tanács azon döntését, hogy 2007 az esélyegyenlőség európai éve legyen; 
mindazonáltal felhívja a figyelmet arra, hogy a 2007-es évet össze kell kötni a 2008-assal, 
amely a kultúrák közötti párbeszéd európai éve lesz;

10. felkéri a tagállamokat, hogy az európai foglalkoztatási stratégia keretében a nemzeti 
cselekvési tervekben határozzanak meg a kisebbségek munkaerő-piaci integrációja 
megkönnyítését célzó mélyrehatóbb intézkedéseket; az ezen integrációra irányuló 
következetesebb megközelítés érdekében kéri a Bizottságot, hogy a foglalkoztatottság 
előmozdítását célzó tagállami politikákhoz nyújtott következő iránymutatásokban vegye 
figyelembe azokat az e területen megvalósítandó politikákra vonatkozó főbb javaslatokat, 
amelyeket a 2006. január 20-i 2006/33/EK bizottsági határozatban1 létrehozott magas 
szintű szakértői csoport nyújt majd be 2007 végéig;

11. úgy véli, hogy a roma közösségnek különös szociális védelemre van szüksége, mivel a 
bővítést követően az Európai Unió egyik legnagyobb számú kisebbséggé vált, és mint 
közösség, történelmileg a kirekesztéssel és fejlődésének akadályozásával kellett 
szembenéznie;

12. kéri, hogy a nem kormányzati szervezetek vállaljanak nagyobb szerepet az 
emberkereskedelem áldozatai tartózkodási engedélye kiadásának előmozdításában és 
megkönnyítésében; felkéri a tagállamokat a kizsákmányolás áldozatai számára 
tartózkodási engedélyt kiállító kormányzati intézmények számának növeléséhez szükséges 
szabályozás előmozdítására, valamint a munkahelyi ellenőrzések előmozdítására a 
kizsákmányolás és a kényszermunka minden formájának felszámolása érdekében;

13. felkéri a tagállamokat, hogy bizonyosodjanak meg arról, hogy minden munkavállaló 
számára – beleértve a helyzetük rendezésére várókat is – elérhetők a munkaügyi 
bíróságok, méghozzá úgy, hogy megfelelő védelemben részesülnek az őket 
kizsákmányoló munkaadókkal szemben; felkéri a tagállamokat, hogy hozzanak létre olyan 
panasztételi mechanizmust, amely megkönnyíti az illegális bevándorlók hozzáférését 
ezekhez a bíróságokhoz.

  
1 HL L 21., 2006.1.25., 20. o.


