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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och 
rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens rapport om tillämpningen av 
direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 vilket syftar till att upprätta en ram för 
bekämpning av diskriminering på grund av ras eller etniskt ursprung så att principen om 
likabehandling skall kunna genomföras i medlemsstaterna med full hänsyn till 
subsidiaritetsprincipen och i överensstämmelse med nationella traditioner och nationell 
praxis.

2. Europaparlamentet inser att diskriminering på grund av ras eller etniskt ursprung kan 
äventyra möjligheterna att uppnå en hög sysselsättningsnivå och ett gott socialt skydd, 
ekonomisk och social sammanhållning och solidaritet.

3. Europaparlamentet uppmanar de medlemsstater och arbetsmarknadsparter som ännu inte 
har överlämnat den nödvändiga informationen till kommissionen att göra detta.

4. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att inleda överträdelseförfaranden i 
enlighet med artikel 226 i EG-fördraget mot de medlemsstater som ännu inte har 
överlämnat den nödvändiga informationen enligt artikel 17 i direktiv 2000/43/EG, och 
stöder den i denna verksamhet.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att för parlamentet och rådet lägga fram en 
särskild handlingsplan angående mekanismer och metoder för observation och 
beskrivning av effekterna av nationella genomförandebestämmelser. Parlamentet betonar 
vikten av att man utarbetar mekanismer för insamling av uppgifter om diskriminering, i 
linje med lagstiftningen om uppgiftsskydd, som ett effektivt instrument för att fastställa, 
granska och ompröva strategier och praxis för bekämpning av diskriminering.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att granska de nationella bestämmelser som 
går utöver gemenskapskraven och att göra en sammanställning av fördelarna och 
nackdelarna med dessa bestämmelser.

7. Europaparlamentet stöder de initiativ som främjas av Europeiska socialfonden
(exempelvis initiativet Equal) och programmet Progress för perioden 2007−2013, vilka 
bland annat har som mål att förbättra funktionshindrades integration i samhället och att 
främja bekämpningen av diskriminering. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och 
gemenskapens institutioner att arbeta för att främja strategiska mål som i högre grad tar 
hänsyn till alla medborgarnas farhågor, oavsett ålder, och att ställa tillräckliga medel till 
förfogande för ökad solidaritet inom Europeiska unionen och utanför dess gränser.

8. Europaparlamentet uppmanar arbetsgivarna att i större utsträckning delta i arbetet för att 
främja och stödja icke-diskriminering på arbetsplatsen. Parlamentet gläder sig över att de 
europeiska arbetsmarknadsparterna avslutat förhandlingarna om ett ramavtal om
trakasserier och våld på arbetsplatsen, vilket är ett exempel på främjande av anständigt 
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arbete i Europa. Parlamentet uppmanar kommissionen att övervaka att dessa avtal faktiskt 
respekteras och tillämpas.

9. Europaparlamentet uppskattar rådets beslut att utropa år 2007 till Europeiska året för lika 
möjligheter för alla. Parlamentet vill dock påminna om att det är viktigt att koppla år 2007 
till år 2008, Europeiska året för interkulturell dialog.

10. Inom ramen för den europeiska sysselsättningsstrategin uppmanar Europaparlamentet 
medlemsstaterna att i de nationella handlingsplanerna fastställa mer omfattande åtgärder 
som syftar till att underlätta minoriteters integration på arbetsmarknaden. I syfte att skapa
en mer enhetlig metod för denna integration uppmanar parlamentet kommissionen att i de 
kommande riktlinjerna för medlemsstaternas sysselsättningspolitik ta hänsyn till de 
viktigaste rekommendationerna om den politik som bör genomföras på detta område, 
vilka kommer att läggas fram före utgången av 2007 av den rådgivande expertgrupp på 
hög nivå som inrättats genom kommissionens beslut 2006/33/EG av den 20 januari 20061.

11. Europaparlamentet anser att romerna är i behov av ett särskilt socialt skydd eftersom
denna folkgrupp efter utvidgningen blivit en av de numerärt största minoriteterna i 
Europeiska unionen och eftersom den under tidernas gång marginaliserats och hindrats i 
sin utveckling.

12. Europaparlamentet uppmanar icke-statliga organisationer att inta en större roll när det 
gäller att lägga fram förslag om och underlätta beviljande av uppehållstillstånd till 
personer som fallit offer för människohandel. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
arbeta för att införa de bestämmelser som krävs för att öka antalet myndigheter som 
utfärdar uppehållstillstånd till utnyttjade personer, och att främja arbetsinspektioner i syfte 
att utrota alla former av utnyttjande och tvångsarbete.

13. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att alla arbetstagare, inbegripet de 
som väntar på att få sin situation reglerad, har tillgång till arbetsdomstolarna, så att de på 
ett tillbörligt sätt kan skyddas mot arbetsgivare som utnyttjar dem. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att inrätta ett överklagandeförfarande varigenom olagliga invandrare ges 
bättre tillgång till dessa domstolar.
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