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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по граждански 
свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. Приветства доклада на Комисията относно прилагането на Директива 2000/43/ЕО от 
29 юни 2000 г., която представлява опит за установяване на рамка за борба с 
дискриминацията, основана на расов или етнически произход, с цел да се гарантира 
прилагането на принципа за равно третиране в държавите-членки, едновременно с 
това в пълно съответствие с принципа за субсидиарност и като се зачитат 
различните национални традиции и процедури;

2. Признава, че дискриминацията, основана на расов или етнически произход може да 
компрометира постигането на високо равнище на заетост и социална защита, 
икономическо и социално единство и солидарност;

3. Настоятелно призовава държавите-членки и социалните партньори, които все още 
не са сторили това, да предоставят на Комисията необходимата информация; 

4. Подкрепя и насърчава Комисията да даде ход на процедури при нарушение, 
съгласно член 226 от Договора за ЕО срещу държавите-членки, които все още не са 
предоставили информацията, която се изисква в член 17 от Директива 2000/43/EО;

5. Призовава Комисията да представи на Парламента и Съвета специфичен план за 
действие относно механизмите и методите за наблюдение и описание на 
въздействието на националните мерки за прилагане; подчертава значението на това 
да бъдат разработени начини за събиране на информация относно дискриминацията 
в съответствие със законодателството, което урежда защитата на данните, като 
ефективно средство за установяване, контролиране и преразглеждане на политики и 
процедури за борба с дискриминацията;

6. Насърчава Комисията да разгледа националните разпоредби, които отиват отвъд 
изискванията на Общността и да изготви таблица, показваща равновесието между 
ползите от и недостатъците на тези мерки;

7. Подкрепя мерките, лансирани от Европейския социален фонд (като инициативата 
„EQUAL”) и програмата „PROGRESS” за 2007-2013 г., чиято цел е, наред с другото, 
да подобри социалната интеграция на хора с увреждания и да продължи борбата 
срещу дискриминацията; призовава държавите-членки и институциите на 
Общността да предприемат всички усилия за насърчаването на стратегически цели, 
които по-ефективно да отговарят на тревогите на гражданите от всички възрасти и 
да определят адекватни фондове за по-голяма степен на солидарност в Европейския 
съюз и извън границите му;

8. Призовава работодателите да участват по-обширно в насърчаването и подкрепата на 
липсата на дискриминация на работното място; приветства приключването на 
преговорите на европейските социални партньори относно рамковото споразумение 
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относно тормоза и насилието на работното място, като пример за това, как да се 
насърчават достойните условия на труд в Европа;  призовава Комисията да провери, 
дали действително се спазват и се прилагат такива споразумения;

9. Високо оценява решението на Съвета да обяви 2007 г. за Европейска година за 
равни възможности за всички; обръща, обаче, внимание към нуждата да се свърже 
2007 г. с 2008 г., Европейската година на междукултурен диалог; 

10. Като част от Европейската стратегия за заетост, призовава държавите-членки да 
установят в техните национални планове за действие по-широкообхватни мерки, с 
оглед да се улесни интеграцията на малцинствата в техните пазари на труда;  за да 
се създаде по-последователен подход към такава интеграция, призовава Комисията 
да вземе предвид, в следващите си насоки за политиките на заетост на държавите-
членки, ключовите препоръки по отношение на политиките, които трябва да бъдат 
приложени в тази област, които трябва да бъдат представени до края на 2007 г. от 
консултативната група от специалисти на високо равнище, създадена с Решение на 
Комисията 2006/33/ЕО от 20 януари 20061;

11. Счита, че ромската общност се нуждае от специална социална защита откакто, след 
разширяването, се превърна в едно от най-многобройните малцинства в 
Европейския съюз и, като общност, в миналото е била изолирана и възпрепятствана 
в своето развитие;

12. Призовава неправителствените организации да играят по-голяма роля в 
предлагането и улесняването на издаване на разрешителни за пребиваване на 
жертвите на трафика с хора; призовава държавите-членки да насърчават 
прилагането на правилата, необходими за увеличаването на броя правителствени 
органи, издаващи разрешителни за пребиваване на жертвите на експлоатация и да 
дадат ход на инспекции на труда, за да изкоренят всички форми на експлоатация и 
насилствен труд;

13. Призовава държавите-членки да гарантират, че всички работници, включително 
тези, които чакат разрешително за работа, имат достъп до промишлени съдилища, с 
цел да им се позволи да се защитават адекватно от работодателите, които ги 
експлоатират; призовава държавите-членки да установят механизъм за обжалване, 
за да улеснят достъпа на незаконните имигранти до тези съдилища.
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