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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών 
Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή 
της οδηγίας 2000/43/ΕΚ της 29ης Ιουνίου 2000, σκοπός της οποίας είναι να θεσπισθεί 
πλαίσιο για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 
με στόχο να πραγματωθεί στα κράτη μέλη η αρχή της ίσης μεταχείρισης, σε πνεύμα 
σεβασμού της αρχής της επικουρικότητας και σύμφωνα με τις αντίστοιχες εθνικές 
παραδόσεις και πρακτικές·

2. αναγνωρίζει ότι οι διακρίσεις λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής μπορούν να 
υπονομεύσουν την επίτευξη υψηλού επιπέδου απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας, 
την οικονομική και κοινωνική συνοχή και την αλληλεγγύη·

3. ζητεί από τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους που δεν το έχουν πράξει να 
δώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες στην Επιτροπή·

4. στηρίζει και ενθαρρύνει την Επιτροπή να κινήσει διαδικασίες για παράβαση βάσει του 
άρθρου 226 της συνθήκης ΕΚ εις βάρος των κρατών μελών που δεν έχουν ακόμη 
ανακοινώσει τις απαραίτητες πληροφορίες οι οποίες προβλέπονται από το άρθρο 17 της 
οδηγίας 2000/43/ΕΚ·

5. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ειδικό σχέδιο 
δράσης σχετικά με τους μηχανισμούς και τις μεθόδους παρακολούθησης και περιγραφής 
των επιπτώσεων των εθνικών μέτρων εφαρμογής·  τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης 
μηχανισμών συγκέντρωσης στοιχείων σχετικά με τις διακρίσεις, σύμφωνα με τη 
νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων, ως αποτελεσματικό μέσο για τον εντοπισμό , 
τον έλεγχο και την επανεξέταση των πολιτικών και των πρακτικών καταπολέμησης των 
διακρίσεων·

6. προτρέπει την Επιτροπή να εξετάσει τις εθνικές διατάξεις που κινούνται πέραν των 
κοινοτικών απαιτήσεων και να καταρτίσει έναν ισολογισμό με τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα αυτών των μέτρων·

7. υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες που προωθεί το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (όπως π.χ. 
την πρωτοβουλία EQUAL) και το πρόγραμμα PROGRESS για την περίοδο 2007-2013 
και οι οποίες έχουν ως στόχο να βελτιώσουν, μεταξύ άλλων,  την κοινωνική ένταξη των 
ατόμων με αναπηρία και να προωθήσουν τον αγώνα κατά των διακρίσεων· καλεί τα 
κράτη μέλη και τα ίδια τα κοινοτικά θεσμικά όργανα να καταβάλουν προσπάθειες για την 
προώθηση στρατηγικών στόχων που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανησυχίες των 
πολιτών κάθε ηλικίας και να προβλέψουν κατάλληλες πιστώσεις για την ενίσχυση της 
αλληλεγγύης στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πέρα από τα σύνορά της· 

8. καλεί τους εργοδότες να συμμετέχουν περισσότερο στην προώθηση και τη στήριξη της 
διαδικασίας καταπολέμησης των διακρίσεων στο χώρο εργασίας· εκφράζει την 
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ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων των ευρωπαίων 
κοινωνικών εταίρων σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο  για την παρενόχληση και 
τη βία στο χώρο εργασίας ως παράδειγμα προώθησης της αξιοπρεπούς εργασίας στην 
Ευρώπη·  καλεί την Επιτροπή να φροντίζει ώστε οι συμφωνίες αυτές να τηρούνται 
πράγματι και να εφαρμόζονται·

9. εκτιμά την απόφαση του Συμβουλίου να κηρύξει το 2007 ευρωπαϊκό έτος ίσων ευκαιριών 
για όλους· εφιστά ωστόσο την προσοχή στην ανάγκη σύνδεσης του έτους 2007 με το έτος 
2008, ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισμικού διαλόγου· 

10. στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση, καλεί τα κράτη μέλη να 
καθορίσουν, στα εθνικά σχέδια δράσης, ευρύτερα μέτρα για τη διευκόλυνση της ένταξης 
των μειονοτήτων στην αγορά εργασίας· για τον καθορισμό μιας συνεκτικότερης 
προσέγγισης για την ένταξη αυτή, ζητεί από την Επιτροπή να .λάβει υπόψη, στους 
επόμενους προσανατολισμούς για τις πολιτικές των κρατών μελών υπέρ της 
απασχόλησης, τις κυριότερες συστάσεις σχετικά με τις πολιτικές που θα πρέπει να 
υλοποιηθούν στο πεδίο αυτό και οι οποίες θα υποβληθούν έως το τέλος του 2007 από τη 
συμβουλευτική ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου που συγκροτήθηκε με την 
απόφαση 2006/33/ΕΚ της Επιτροπής της 20ής Ιανουαρίου 20061· 

11. θεωρεί ότι η κοινότητα των Ρομά έχει ανάγκη από ειδική κοινωνική προστασία, διότι, 
μετά τη διεύρυνση, έχει καταστεί μία από τις αριθμητικά σημαντικότερες μειονότητες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και διότι, ως κοινότητα, στην ιστορική πορεία της τέθηκε στο 
περιθώριο και εμποδίστηκε η εξέλιξή της· 

12. ζητεί οι μη κυβερνητικές οργανώσεις να διαδραματίζουν ουσιαστικότερο ρόλο στην 
εισήγηση και τη διευκόλυνση της χορήγησης αδειών παραμονής στα θύματα 
σωματεμπορίας· καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τις αναγκαίες ρυθμίσεις για τη 
αύξηση των κυβερνητικών φορέων που χορηγούν άδειες παραμονής στα θύματα 
εκμετάλλευσης και να ενισχύσουν τις επιθεωρήσεις εργασίας, ώστε να εξαλειφθεί κάθε 
μορφή εκμετάλλευσης και καταναγκαστικής εργασίας·

13. καλεί τα κράτη μέλη να βεβαιωθούν ότι όλοι οι εργαζόμενοι, συμπεριλαμβανομένων των 
εργαζομένων που περιμένουν να νομιμοποιηθούν, έχουν πρόσβαση στα εργατικά 
δικαστήρια, ώστε να τους εξασφαλίζεται η κατάλληλη υπεράσπιση έναντι των εργοδοτών 
που τους εκμεταλλεύονται· καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν μηχανισμό 
προσφυγών προκειμένου να διευκολύνουν την πρόσβαση των παράνομων μεταναστών 
στα δικαστήρια· 
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