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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir 
vidaus reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. teigiamai vertina Komisijos pateiktą 2000 m. birželio 29 d. Direktyvos 2000/43/CE, 
įgyvendinančios vienodo požiūrio principą asmenims nepriklausomai nuo jų rasės arba 
etninės priklausomybės, kurios tikslas – sukurti kovos su diskriminacija dėl rasės ar 
etninės kilmės sistemą, taikymo ataskaitą, taip siekiant užtikrinti, kad valstybėse narėse 
būtų veiksmingai taikomas vienodo elgesio principas, visiškai laikantis subsidiarumo 
principo ir valstybėse narėse susiformavusių tradicijų ir taikomos praktikos;

2. pripažįsta, kad diskriminacija dėl rasės ar tautybės gali trukdyti pasiekti aukštą užimtumo 
ir socialinės apsaugos lygį, ekonominę ir socialinę sanglaudą bei užtikrinti solidarumą; 

3. ragina valstybes nares ir socialinius partnerius pateikti Komisijai visą būtiną informaciją, 
jeigu to dar nepadarė;

4. remia Komisiją ir ją ragina pagal EB sutarties 226 straipsnį pradėti pažeidimo procedūrą 
prieš valstybes nares, kurios dar nepateikė informacijos, kuri laikoma būtina pagal 
Direktyvos 2000/43/EB 17 straipsnio nuostatas; 

5. prašo Komisijos Parlamentui ir Tarybai pateikti specialųjį veiksmų planą, kuriame būtų 
pateikiamas valstybėse taikomų priemonių poveikio aprašymas ir nurodytos kontrolės 
priemonės bei būdai; pabrėžia, kad svarbu, vadovaujantis duomenų apsaugą 
reglamentuojančiais teisės aktais, sukurti duomenų apie diskriminaciją rinkimo sistemą, 
kaip veiksmingą priemonę, siekiant apibrėžti, stebėti ir persvarstyti kovos su 
diskriminacija politiką ir šioje srityje taikomą praktiką; 

6. ragina Komisiją išnagrinėti nacionalines nuostatas, pralenkiančias Bendrijos poreikius, ir 
įvertinti tokių nuostatų privalumus ir trūkumus;

7. pritaria Europos socialinio fondo remiamoms iniciatyvoms (pvz., EQUAL iniciatyvai) ir 
PROGRESS programai 2007 –2013 m. laikotarpiui, kuriomis siekiama, inter alia, gerinti 
socialinę neįgalių asmenų integraciją ir skatinti kovą su diskriminacija; ragina valstybes 
nares ir Bendrijos institucijas įsipareigoti remti strateginius tikslus, kuriuos nustatant būtų 
nuosekliai atsižvelgiama į įvairaus amžiaus piliečiams rūpimas problemas, ir ragina skirti 
tinkamų išteklių siekiant padidinti solidarumą Europos Sąjungoje ir už jos ribų;  

8. ragina darbdavius aktyviau dalyvauti skatinant ir remiant kovos su diskriminacija darbo 
vietoje procesą; teigiamai vertina rezultatus, pasiektus per Europos socialinių partnerių 
derybas dėl pagrindų susitarimo dėl priekabiavimo ir smurto darbo vietoje, kaip Europos 
orumo darbe skatinimo pavyzdį; ragina Komisiją prižiūrėti, kad šio susitarimo būtų 
laikomasi ir kad jis būtų taikomas;

9. teigiamai vertina Tarybos sprendimą 2007 metus paskelbti Europos lygių galimybių 
visiems metais; taigi atkreipia dėmesį į tai, kad būtina susieti 2007 m. su 2008 m., 
Europos kultūrų dialogo metais;
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10. atsižvelgdamas į Europos darbo strategiją ragina valstybes nares nacionaliniuose veiksmų 
planuose nustatyti griežtesnes priemones, kuriomis būtų siekiama palengvinti mažumų 
integravimą į darbo rinką; siekdamas nuoseklesnio požiūrio šiuo klausimu dar kartą prašo 
Komisijos, kad rengdama būsimas užimtumo skatinimo politikos gaires valstybėms 
narėms Komisija atsižvelgtų į svarbiausias rekomendacijas dėl šiuo klausimu taikytinos 
politikos, kurias iki 2007 m. pabaigos pateiks konsultacinė aukšto lygio ekspertų darbo 
grupė, sukurta vadovaujantis 2006 m. sausio 20 d. Komisijos sprendimu 2006/33/EB1;  

11. mano, kad romų bendruomenę reikia ypatingai saugoti, nes ši bendruomenė po plėtros 
tapo viena iš didžiausių Europos Sąjungos mažumų bendruomenių, be to, anksčiau jos, 
kaip bendruomenės, vystymasis buvo stabdomas ir žlugdomas;

12. prašo nevyriausybinių organizacijų atlikti svarbų vaidmenį siūlant suteikti gyvenimo 
leidimus prekybos žmonėmis aukoms ir siekiant palengvinti šių leidimų suteikimo tvarką; 
prašo valstybių narių parengti nuostatas, kurios būtinos siekiant padidinti vyriausybės 
institucijų, teikiančių gyvenimo leidimus išnaudojimo aukoms, skaičių ir ragina valstybes 
nares skatinti darbo inspekcijas ir taip siekti panaikinti visokį išnaudojimą ir priverstinį 
darbą;  

13. ragina valstybes nares užtikrinti, kad visi darbuotojai, įskaitant neteisėtai dirbančius 
asmenis, galėtų kreiptis į darbo teismus ir taip tinkamai pasipriešinti juos išnaudojantiems 
darbdaviams; prašo valstybių narių nustatyti pagalbos prašymo tvarką, kuri palengvintų 
neteisėtų imigrantų prieigą prie šių teismų.

  
1  OL L 21, 2006 1 25, p. 20.


