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ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 
komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tervitab komisjoni aruannet 29. juuni 2000. aasta direktiivi 2000/43/EÜ kohaldamise 
kohta, tuletades meelde, et direktiivi eesmärk oli kehtestada raamistik rassilise ja etnilise 
päritoluga seotud diskrimineerimise vastu võitlemiseks, et tagada liikmesriikides 
kooskõlas subsidiaarsuspõhimõttega ning lähtuvalt asjaomase riigi traditsioonidest ja 
tavadest võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamine;

2. on arvamusel, et rassil või etnilisel päritolul põhinev diskrimineerimine võib pärssida 
tööhõivet, sotsiaalset kaitset, majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust ning solidaarsust; 

3. kutsub liikmesriike ja tööturu osapooli üles andma komisjonile vajalikku teavet, kui nad 
seda veel teinud pole;

4. toetab komisjoni kohtumenetluste korral Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 226 
rikkumise asjus liikmesriikide suhtes, kes pole direktiivi 2000/43/EÜ artiklis 17 sätestatud 
teavet edastanud, ja julgustab komisjoni selliseid kohtumenetlusi alustama; 

5. palub komisjonil edastada Euroopa Parlamendile ja nõukogule asjaomane tegevuskava, 
mis käsitleb riiklike rakendusmeetmete mõju jälgimis- ja kirjeldamismehhanisme ja -
meetodeid; rõhutab, et diskrimineerimisalaste andmete kogumise mehhanisme tuleb 
kooskõlas andmekaitset käsitlevate õigusaktidega arendada, kuna see on tõhus vahend, 
mille abil määrata kindlaks, kontrollida ja vaadata üle diskrimineerimise vastu võitlemise 
strateegiat ja tavasid; 

6. kutsub komisjoni üles uurima riiklike sätteid, mis lähevad ühenduse nõuetest kaugemale, 
ning koostama kokkuvõtet nimetatud meetmete plussidest ja miinustest;

7. toetab Euroopa Sotsiaalfondi edendatavaid algatusi (nagu näiteks algatus EQUAL) ja 
perioodiks 2007–2013 ette nähtud programmi PROGRESS, mille abil parandada 
muuhulgas puuetega isikute lõimimist ühiskonda ning edendada võitlust 
diskrimineerimise vastu; kutsub liikmesriike ja ühenduse institutsioone võtma kohustust 
edendada strateegilisi eesmärke, mis suures ulatuses kattuvad erinevatesse 
vanuserühmadesse kuuluvate kodanike muredega, ning nägema ette piisavalt vahendeid 
solidaarsuse tugevdamiseks Euroopa Liidu sees ja väljaspool selle piire;  

8. kutsub tööandjaid üles osalema senisest rohkem diskrimineerimisevastase võitluse 
edendamisel ja toetamisel töökohal; tervitab palavalt Euroopa tööturu osapoolte vahelisi 
läbirääkimisi, mille tulemusel otsustati väärika tööhõive edendamise eeskujuna sõlmida 
töökohal toimuva ahistamise ja vägivalla alane raamkokkulepe; kutsub komisjoni üles 
kontrollima nende kokkulepete tegelikku järgimist ja täitmist; 

9. tõstab esile nõukogu otsust nimetada 2007. aasta Euroopa võrdsete võimaluste aastaks; 
juhib sellele vaatamata tähelepanu vajadusele siduda 2007. aasta 2008. aastaga, mis on 
Euroopa kulutuuride vahelise dialoogi aasta;
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10. kutsub liikmesriike üles määratlema Euroopa tööhõivestrateegia raames riiklikes 
tegevuskavades tõhustatud meetmeid vähemuste lõimimiseks tööturule; palub 
lähenemisviisi ühtlustamiseks nimetatud küsimuses võtta komisjonil liikmesriikide 
tööhõive edendamise poliitika suunistes arvesse nimetatud valdkonda käsitlevaid olulisi 
soovitusi, mida 2007. aasta lõpuks esitab kõrgetasemeline eksperdirühm, mis loodi 
komisjoni 20. jaanuari 2006. aasta otsusega 2006/33/EÜ1;  

11. on seisukohal, et romi kogukond vajab erilist sotsiaalset kaitset, kuna laienemise 
tulemusel on see muutunud arvuliselt üheks Euroopa Liidu suurimaks vähemuseks ning 
ajalooliselt on selle areng kogukonnana olnud takistatud ja pärsitud;

12. palub valitsusvälistel organisatsioonidel etendada olulist rolli inimkaubanduse ohvritele 
elamisloa andmisel ja selle saamise hõlbustamisel; palub liikmesriikidel võtta vastu 
asjakohased õigus- ja haldusaktid, mille abil suurendada nende valitsusasutuste hulka, kes 
väljastavad kurnamisohvritele elamislubasid, ning edendada tööinspektsiooni, et juurida 
välja igasugune kurnamine ja sunnitöö;  

13. kutsub liikmesriike üles tagama kõikidele töötajatele, sealhulgas nendele, kelle õiguslik 
seisund pole veel selgunud, juurdepääs töövaidluskomisjonidele, et nad saaksid ennast 
asjakohasel viisil kurnavate tööandjate vastu kaitsta; palub liikmesriikidel luua 
kaebemehhanism, mille abil hõlbustada ebaseaduslike sisserändajate juurdepääsu 
töövaidluskomisjonidele. 

  
1  ELT L 21, 25.1.2006, lk 20.
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