EIROPAS PARLAMENTS
2004

«««
«
«
«
«
«
«
«««

2009

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

PAGAIDU
0000/0000(INI)
14.3.2007

ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai
par 2000. gada 29. jūnija Direktīvas 2000/43/EK, ar ko ievieš vienādas
attieksmes principu pret personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības
piemērošanu
(0000/0000(INI))
Atzinumu sagatavoja: Patrizia Toia

PA\658206LV.doc

LV

PE 386.284v03-00

LV

PA_NonLeg

PA\658206LV.doc

LV

PE 386.284v03-002/4PA\658206L

IEROSINĀJUMI
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību,
tieslietu un iekšlietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:
1. atzinīgi vērtē Komisijas ziņojumu par 2000. gada 29. jūnija Direktīvas 2000/43/EK
piemērošanu, kuras mērķis ir radīt sistēmu ar rasi un etnisko piederību saistītas
diskriminācijas apkarošanai, lai visās dalībvalstīs konkretizētu vienādas attieksmes
principu, pilnībā ievērojot subsidiaritātes principu un atbilstīgi valsts tradīcijām un
attiecīgajai praksei;
2. atzīst, ka diskriminācija, kas balstīta uz rasi vai etnisko izcelsmi, var bremzēt paaugstināta
nodarbinātības un sociālās aizsardzības līmeņa sasniegšanu, kavēt ekonomisko un sociālo
kohēziju, kā arī solidaritāti;
3. aicina dalībvalstis un sociālos partnerus sniegt Komisijai nepieciešamo informāciju, ja tās
vēl to nav izdarījušas;
4. atbalsta un aicina Komisiju uzsākt pienākumu neizpildes procedūru saskaņā ar EK līguma
226. pantu pret tām dalībvalstīm, kuras vēl nav sniegušas direktīvas 2000/43/EK 17. pantā
norādīto informāciju;
5. prasa, lai Komisija iesniedz Parlamentam un Padomei īpašu rīcības plānu, kas attiecas uz
valsts līmenī piemērojamo pasākumu ietekmes novērošanas un aprakstīšanas
mehānismiem un metodēm; uzsver to, ka ir svarīgi attīstīt mehānismus ar diskrimināciju
saistīto datu vākšanai saskaņā ar datu aizsardzības likumdošanu, jo tas ir efektīvs
instruments, lai izstrādātu, kontrolētu un pārskatītu diskriminācijas apkarošanas politiku
un praksi;
6. mudina Komisiju izskatīt valstu pasākumus, kuri pastāv papildus Kopienas prasībām, un
izstrādāt pārskatu par šo pasākumu priekšrocībām un trūkumiem;
7. atzinīgi vērtē Eiropas Sociālā fonda atbalstītās iniciatīvas (piemēram, iniciatīvu EQUAL)
un programmu PROGRESS 2007.–2013. gadam, jo to mērķis ir uzlabot arī personu ar
invaliditāti sociālo integrāciju, kā arī veicināt diskriminācijas apkarošanu; aicina
dalībvalstis un Kopienas iestādes uzņemties atbalstīt tādus stratēģiskos mērķus, kas lielā
mērā saistīti ar jebkura vecuma pilsoņu problēmām, kā arī paredzēt tam atbilstošas
apropriācijas, lai stiprinātu solidaritāti Eiropas Savienībā un arī ārpus tās robežām;
8. aicina darba devējus aktīvāk iesaistīties diskriminācijas novēršanas procesa veicināšanā
darba vietās un to atbalstīt; ļoti atzinīgi vērtē Eiropas sociālo partneru sarunu noslēgšanos
saistībā ar pamatnolīgumu par uzmākšanos un vardarbību darba vietā un uzskata to par
paraugu tam, kā veicināt cieņu pret nodarbinātību Eiropā; aicina Komisiju pārbaudīt, vai
šie nolīgumi patiešām tiek ievēroti un piemēroti;
9. ir gandarīts par Padomes lēmumu 2007. gadu izsludināt par Eiropas Iespēju vienlīdzības
gadu; vērš arī uzmanību uz nepieciešamību saistīt 2007. gadu ar 2008. gadu – Eiropas
starpkultūru dialoga gadu;
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10. saskaņā ar Eiropas nodarbinātības stratēģiju aicina dalībvalstis savos rīcības plānos
paredzēt pastiprinātus pasākumus, kuru mērķis būtu veicināt minoritāšu integrāciju darba
tirgū; lai šajā nolūkā izstrādātu saskanīgāku pieeju, atkārtoti prasa, lai Komisija saistībā ar
dalībvalstu politikas nākotnes orientāciju nodarbinātības jomā ņem vērā galvenos
ieteikumus par politiku, kas īstenojama šajā jomā, ko līdz 2007. gada beigām iesniegs
augsta līmeņa ekspertu konsultatīvā grupa, kuru izveidoja ar Komisijas 2006. gada
20. janvāra lēmumu 2006/33/EK1;
11. uzskata, ka romu kopienai ir nepieciešama īpaša sociālā aizsardzība, jo pēc paplašināšanās
tā ir kļuvusi par vienu no skaitliski lielākajām Eiropas Savienības etniskajām minoritātēm
un tās kā kopienas attīstība pagātnē ir tikusi kavēta un apgrūtināta;
12. prasa, lai nevalstiskās organizācijas aktīvi darbojas, ierosinot cilvēku tirdzniecības
upuriem piešķirt uzturēšanās atļaujas un veicinot to piešķiršanu; prasa, lai dalībvalstis
atbalsta tādu tiesību aktu pieņemšanu, kuru rezultātā tiktu palielināts to valsts iestāžu
skaits, kas piešķir uzturēšanās atļaujas ekspluatācijas upuriem, kā arī lai tās veicina
inspicēšanu darba vietās, lai novērstu jebkura veida ekspluatāciju un piespiedu darbu;
13. aicina dalībvalstis nodrošināt, lai visi nodarbinātie, tostarp arī tie, kuri gaida legalizāciju,
varētu piekļūt darba tiesai un lai viņi varētu saņemt atbilstīgu aizstāvību pret darba
devējiem, kas viņus ekspluatē; prasa, lai dalībvalstis izveido pārsūdzēšanas kārtību, kas
atvieglotu nelegālo imigrantu iespējas piekļūt šīm tiesām.
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