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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

42. subliniază că sensibilizarea cu privire la 

incluziunea structurală și sistemică nu este 

necesară doar din prisma societății în 

globalitatea sa, ci este, de asemenea, 

deosebit de importantă în cadrul activității 

factorilor de decizie și a părților interesate 

de la toate nivelurile administrative, 

precum și a altor organisme publice 

implicate; invită toate părțile interesate și 

instituțiile de formare din sectorul public să 

realizeze o analiză aprofundată a cauzelor 

discriminării și marginalizării și să 

organizeze campanii de sensibilizare 

privind necesitatea eradicării xenofobiei și 

a rasismului, precum și a tuturor formelor 

de marginalizare care conduc la excluziune 

sistemică; invită Comisia să pună în 

aplicare și să monitorizeze cu rigurozitate 

legislația UE în domeniul discriminării; 

invită serviciile publice de ocupare a forței 

de muncă (SPOFM) să furnizeze servicii 

de înaltă calitate, adaptate în funcție de 

nevoi; 

42. subliniază că sensibilizarea cu privire la 

incluziunea structurală și sistemică nu este 

necesară doar din prisma societății în 

globalitatea sa, ci este, de asemenea, 

deosebit de importantă în cadrul activității 

factorilor de decizie și a părților interesate 

de la toate nivelurile administrative, 

precum și a altor organisme publice 

implicate; invită toate părțile interesate și 

instituțiile de formare din sectorul public să 

realizeze o analiză aprofundată a cauzelor 

discriminării și marginalizării și să 

organizeze campanii de sensibilizare 

privind necesitatea eradicării xenofobiei și 

a rasismului, precum și a tuturor formelor 

de marginalizare care conduc la excluziune 

sistemică, printre care atitudinea 

discriminatorie față de romi; invită 

Comisia să pună în aplicare și să 

monitorizeze cu rigurozitate legislația UE 

în domeniul discriminării; invită serviciile 

publice de ocupare a forței de muncă 

(SPOFM) să furnizeze servicii de înaltă 

calitate, adaptate în funcție de nevoi; 

Or. en 

 

 


