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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a 
vnitřní věci jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá zprávu Komise o uplatňování směrnice 2000/43/ES zde dne 29. června 2000, jejímž 
záměrem je stanovit rámec pro potírání diskriminace založené na rase nebo etnickém 
původu s cílem prosadit v členských státech zásadu rovného zacházení při plném 
respektování zásady subsidiarity a v souladu s příslušnými tradicemi a postupy 
v jednotlivých státech;

2. uznává, že diskriminace založená na rase nebo etnickém původu může ohrozit dosažení 
vysoké úrovně zaměstnanosti a sociální ochrany, hospodářské a sociální soudržnosti a 
solidarity;

3. vyzývá členské státy a sociální partnery, kteří tak dosud neučinili, aby poskytli Komisi 
nezbytné informace;

4. je toho názoru a vyzývá Komisi k tomu, aby zahájila řízení pro porušení povinnosti podle 
článku 226 Smlouvy o ES proti těm členským státům, které dosud Komisi nesdělily 
nezbytné informace podle článku 17 směrnice 2000/43/ES;

5. žádá Komisi, aby předložila Parlamentu a Radě specifický akční plán týkající se 
mechanismů a metod sledování a popisu dopadu prováděcích opatření na úrovni 
jednotlivých států; zdůrazňuje, že je důležité vytvořit mechanismy, pokud jde o 
shromažďování údajů o diskriminaci – v souladu s právními předpisy o ochraně údajů –
jakožto účinný nástroj k identifikaci, kontrole a přezkumu politik a postupů souvisejících 
s potíráním diskriminace;

6. doporučuje Komisi, aby přezkoumala vnitrostátní ustanovení, která jdou nad rámec 
požadavků stanovených Společenstvím, a aby vyhodnotila výhody a nevýhody těchto 
opatření;

7. domnívá se, že iniciativy podporované Evropským sociálním fondem (jako např. 
iniciativa EQUAL) a programem PROGRESS na období 2007–2013, jejichž cílem je mj. 
zlepšit sociální integraci osob se zdravotním postižením a rovněž podporovat potírání 
diskriminace; vyzývá členské státy a rovněž orgány Společenství, aby usilovaly o 
prosazování strategických cílů, jež by lépe reagovaly na obavy občanů všech věkových 
kategorií, a aby vyčlenily odpovídající výši finančních prostředků na posílení solidarity
v rámci Evropské unie i za jejími hranicemi;

8. vyzývá zaměstnavatele, aby se ve větší míře zapojili do prosazování a podpory procesu 
nediskriminace v zaměstnání; příznivě hodnotí závěr jednání evropských sociálních 
partnerů o rámcové dohodě ve věci obtěžování a násilí na pracovišti, jakožto příklad 
hodný následování, pokud jde o vytvoření důstojných pracovních podmínek v Evropě; 
vyzývá Komisi, aby pozorně sledovala, zda jsou takové dohody skutečně dodržovány a 
uplatňovány;
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9. oceňuje rozhodnutí Rady, aby byl rok 2007 vyhlášen Evropským rokem rovných 
příležitostí pro všechny; upozorňuje však na to, že je zapotřebí propojit rok 2007 s rokem 
2008, který bude Evropským rokem mezikulturního dialogu;

10. v rámci strategie zaměstnanosti EU vyzývá členské státy, aby ve svých národních akčních 
plánech stanovily opatření širšího rázu, jež by usnadňovala integraci menšin na trhu práce; 
s cílem stanovit koherentnější přístup ve věci výše zmíněné integrace vyzývá Komisi, aby 
zohlednila v příštích pokynech týkajících se politik členských států v oblasti 
zaměstnanosti základní doporučení ohledně politik zaváděných na tomto poli, jež do 
konce roku 2007 předloží poradní skupina odborníků na vysoké úrovni zřízená na základě 
rozhodnutí Komise 2006/33/ES ze dne 20. ledna 20061;

11. domnívá se, že romské komunitě – která se stala po rozšíření jednou z početně 
nejsilnějších menšin v Evropské unii a která byla jako komunita v historické perspektivě
odsunuta na okraj společnosti, přičemž jejímu vývoji byly kladeny překážky – je zapotřebí 
zajistit speciální sociální ochranu;

12. žádá, aby nevládní organizace hrály větší roli při podávání návrhů na povolení k pobytu 
pro oběti obchodování s lidmi a mohly usnadňovat udělování těchto povolení; vyzývá 
členské státy, aby prosadily potřebné předpisy s cílem zvýšit počet vládních subjektů, jež 
vydávají povolení k pobytu obětem vykořisťování, a aby podporovaly pracovní inspekce
zaměřené na vymýcení všech forem vykořisťování a vynucené práce;

13. vyzývá členské státy, aby zajistily všem pracovníkům, včetně těch, kteří čekají na 
legalizaci svého postavení, přístup k soudům řešícím pracovněprávní spory, aby se mohli
přiměřeným způsobem bránit proti takovým zaměstnavatelům, kteří je vykořisťují; vyzývá 
členské státy, aby zavedly nápravné mechanismy, jež by umožnily nelegálním 
přistěhovalcům k těmto soudům přístup.

  
1 Úř. věst. L 21, 25.1.2006, s. 20.
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