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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť 
a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 
návrhy:

1. oceňuje správu Komisie o uplatňovaní smernice 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorej 
cieľom je vytvoriť rámec boja proti diskriminácii spojenej s rasovým alebo etnickým 
pôvodom s cieľom konkretizovať zásadu rovnosti zaobchádzania v členských štátoch pri 
všestrannom dodržiavaní zásady subsidiarity a v súlade so zaužívanými tradíciami 
a postupmi krajín;

2. uznáva, že diskriminácia založená na rasovom alebo etnickom pôvode môže brániť 
dosiahnutiu vysokej úrovne zamestnanosti a sociálnej ochrany, hospodárskej a sociálnej 
súdržnosti a solidarity; 

3. vyzýva členské štáty a sociálnych partnerov, aby v prípade, že tak ešte neurobili, poskytli 
Komisii potrebné informácie;

4. podporuje a nabáda Komisiu, aby podľa článku 226 Zmluvy o ES podnikla kroky voči 
členským štátom, ktoré ešte neposkytli potrebné informácie uvedené v článku 17 smernice 
2000/43/ES; 

5. žiada Komisiu, aby predložila Parlamentu a Rade osobitný akčný plán týkajúci sa 
mechanizmov a metód sledovania a popisu vplyvu vnútroštátnych vykonávacích opatrení; 
zdôrazňuje dôležitosť rozvoja mechanizmov získavania údajov o diskriminácii v súlade 
s predpismi o ochrane údajov ako účinného nástroja na stanovenie, kontrolu a opätovné 
preskúmanie politík a praktík boja proti diskriminácii; 

6. podnecuje Komisiu, aby preskúmala vnútroštátne ustanovenia, ktoré presahujú 
požiadavky Spoločenstva a aby porovnala výhody a nevýhody týchto opatrení;

7. vyslovuje podporu iniciatívam, ktoré sú pod záštitou Európskeho sociálneho fondu (ako 
napr. iniciatíva EQUAL) a program PROGRESS na obdobie 2007 – 2013 a ktoré sú 
zamerané na zlepšenie, okrem iného, sociálnej integrácie zdravotne postihnutých osôb 
a na podporu boja proti diskriminácii; vyzýva členské štáty a inštitúcie Spoločenstva, aby 
podporovali strategické ciele, ktoré v širokej miere zodpovedajú požiadavkám občanov v 
každom veku a aby stanovili primerané rozpočtové prostriedky na posilnenie solidarity 
v rámci Európskej únie a za jej hranicami;  

8. vyzýva zamestnávateľov, aby sa zvýšenou mierou podieľali na presadzovaní a podpore 
procesu odstránenia diskriminácie na pracoviskách; víta dovŕšenie rokovaní európskych 
sociálnych partnerov o rámcovej dohode v oblasti obťažovania a násilia na pracoviskách 
ako príkladu podpory dôstojných pracovných podmienok v Európe; vyzýva Komisiu, aby 
preverila skutočné dodržiavanie a uplatňovanie týchto dohôd;

9. oceňuje rozhodnutie Rady vyhlásiť rok 2007 za Európsky rok rovnosti príležitostí pre 
všetkých; upozorňuje však na potrebu spojiť rok 2007 s rokom 2008, ktorý je Európskym 
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rokom dialógu medzi kultúrami;

10. v rámci európskej stratégie zamestnanosti vyzýva členské štáty, aby vo vnútroštátnych 
akčných plánoch definovali mnohostranné opatrenia určené na uľahčenie integrácie 
menšín do trhu práce; v záujme definovania koherentnejšieho prístupu v tejto oblasti, 
opätovne žiada Komisiu, aby v budúcich usmerneniach pre politiky členských štátov 
v prospech zamestnanosti zobrala do úvahy hlavné odporúčania o politikách, ktoré sa 
uplatnia v tejto oblasti a ktoré do konca roku 2007 predstaví poradná skupina expertov na 
vysokej úrovni, ktorá bola vytvorená na základe rozhodnutia Komisie 2006/33/ES z 20. 
januára 20061;  

11. zastáva názor, že rómska komunita potrebuje špeciálnu sociálnu ochranu, pretože po 
rozšírení sa stala jednou z najpočetnejších menšín Európskej únie a v minulosti bol jej 
rozvoj ako komunity brzdený a obmedzovaný;

12. žiada, aby mimovládne organizácie hrali dôležitú úlohu podávaním návrhov 
a uľahčovaním prideľovania povolení k pobytu obetiam obchodu s ľuďmi;  žiada členské 
štáty, aby presadzovali nariadenia potrebné na zvýšenie počtu vládnych orgánov, ktoré 
prideľujú povolenia k pobytu obetiam vykorisťovania a podporovali inšpektoráty práce 
s cieľom odstrániť všetky formy vykorisťovania a nútenej práce;  

13. vyzýva členské štáty, aby sa ubezpečili, že všetci pracujúci vrátane tých, ktorí čakajú na 
urovnanie sporu, mali prístup k pracovnému súdu a mohli sa dostatočným spôsobom 
brániť proti zamestnávateľom, ktorí ich vykorisťujú; žiada členské štáty, aby zaviedli 
mechanizmus odvolania, ktorý uľahčí prístup ilegálnych migrantov na tieto súdy; 

  
1 Ú. v. EÚ L 21 z 25.01.2006, s. 20.


