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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, 
pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi 
naslednje pobude:

1. odobrava poročilo Komisije o izvajanju direktive 2000/43/ES z dne 29. junija 2000, katere 
cilj je vzpostavitev okvira za boj proti diskriminaciji na podlagi rase ali etničnega porekla, 
da se udejanji načelo enakosti obravnavanja v državah članicah, ob popolnem spoštovanju 
načela subsidiarnosti in v skladu z nacionalno tradicijo in prakso;

2. ugotavlja, da lahko diskriminacija na podlagi rase ali etničnega porekla onemogoči 
doseganje visoke ravni zaposlitve in socialne varnosti, družbene in gospodarske kohezije 
in solidarnosti;

3. spodbuja države članice in socialne partnerje, ki tega še niso storili, da Komisiji 
posredujejo potrebne podatke;

4. podpira in spodbuja Komisijo pri začetku postopkov za ugotavljanje kršitev na podlagi 
člena 226 pogodbe o ES proti tistim državam članicam, ki še niso posredovale potrebnih 
podatkov iz člena 17 direktive 2000/43/ES;

5. poziva Komisijo, naj Parlamentu in Svetu predloži poseben akcijski načrt o mehanizmih 
in metodah opazovanja ter ugotavljanja učinka nacionalnih izvedbenih ukrepov; poudarja 
pomen razvoja mehanizmov za zbiranje podatkov o diskriminaciji (v skladu z zakonodajo 
o varstvu podatkov) kot učinkovitega orodja za ugotavljanje, nadzorovanje in pregled 
politike in prakse boja proti diskriminaciji;

6. poziva Komisijo, naj preuči nacionalne določbe, ki presegajo zahteve Skupnosti in naj 
sestavi pregled prednosti in slabosti teh ukrepov;

7. podpira pobude Evropskega socialnega sklada (kot je denimo pobuda EQUAL) in 
programa PROGRESS za obdobje 2007-2013, katerih namen je med drugim izboljšati 
družbeno vključevanje invalidnih oseb ter spodbujati boj proti diskriminaciji; poziva 
države članice in institucije Skupnosti, naj si prizadevajo za doseganje strateških ciljev, ki 
najbolj ustrezajo zaskrbljenosti državljanov vseh starosti, in naj prerazporedijo ustrezna 
sredstva za večjo solidarnost znotraj Evropske unije in zunaj njenih meja;

8. poziva delodajalce k večjemu sodelovanju pri spodbujanju in podpori procesu 
nediskriminacije na delovnem mestu; odobrava zaključek pogajanj evropskih socialnih 
partnerjev o okvirnem sporazumu v zvezi z nadlegovanjem in nasiljem na delovnem 
mestu, saj je to primer spodbujanja dostojanstvenega dela v Evropi; poziva Komisijo k 
nadziranju, da se bodo ti sporazumi dejansko spoštovali in izvrševali;

9. ceni odločitev Sveta, da je leto 2007 evropsko leto enakih možnosti za vse; opozarja pa na 
potrebo, da se leto 2007 poveže z letom 2008, ki bo evropsko leto medkulturnega dialoga;

10. poziva države članice, naj v okviru evropske strategije za zaposlovanje v nacionalnih 
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akcijskih načrtih opredelijo obsežnejše ukrepe za olajšanje vključitve manjšin v trg dela; 
poziva Komisijo, naj, da se opredeli doslednejši pristop k takemu vključevanju, v 
prihodnjih smernicah za zaposlovalno politiko držav članic upošteva glavna priporočila o 
politiki, ki naj se izvaja na tem področju, ki jih bo do konca leta 2007 predstavila skupina 
strokovnjakov na visoki ravni, ki jo je ustanovil sklep Komisije 2006/33/ES z dne 20. 
januarja 20061;

11. meni, da potrebuje romska skupnost posebno družbeno zaščito, saj je po širitvi postala ena 
izmed najštevilčnejših manjšin Evropske unije, v preteklosti pa je kot skupnost izobčena 
in je bil oviran njen razvoj;

12. poziva naj imajo nevladne organizacije večjo vlogo pri predlaganju in spodbujanju 
izdajanj dovoljenj za bivanje žrtvam trgovine z ljudmi; poziva države članice, naj 
spodbujajo potrebno ureditev, da se poveča število upravnih organov, ki izdajajo 
dovoljenja za bivanje žrtvam izkoriščanja, in naj spodbujajo delovanje delovnih inšpekcij, 
da se tako izkorenini vsaka oblika izkoriščanja in prisilnega dela;

13. poziva države članice, naj se prepričajo, da imajo vsi delavci, vključno s tistimi, ki čakajo 
na ureditev statusa, pravico do sodnega varstva pri delovnih sodiščih, da se jim omogoči 
ustrezno obrambo pred izkoriščevalskimi delodajalci; poziva države članice, naj 
vzpostavijo pritožbeni mehanizem, da se olajša izvrševanje pravice do sodnega varstva 
pred delovnimi sodišči za nezakonite priseljence.
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