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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по правата на 
жените и равенството между половете да включи в предложението за резолюция, което 
ще приеме, следните предложения:

1. подчертава, че е необходимо да се повиши осведомеността относно положението на 
жените в контекста на политиките на ЕС, особено в областта на образованието, 
интеграцията, миграцията, заетостта и социалните политики;

2. призовава държавите членки да защитават правата на жените, да насърчават 
равенството и равните възможности и да се борят с всички форми на експлоатация и 
дискриминация на пазара на труда;

3. призовава държавите членки да повишат сигурността по отношение на трафика на 
хора за жените, които заминават за други държави с цел работа;

4. счита, че следва да бъде отделено специално внимание на зачитането на културните 
особености и/или традиции на жените от малцинствени общности;

5. призовава държавите членки да включат разпоредби за защита на правата на жените 
по отношение на професионалната мобилност при изготвянето на техните 
национални политики, свързани с мобилност и/или миграция, и техните национални 
програми за реформи, със специално внимание по отношение на планирането и 
прилагането на национално или регионално равнище на оперативни програми, 
финансирани от Европейския социален фонд (ЕСФ) за програмния период 2014-
2020 г. и след това;

6. подчертава, че ако този въпрос представлява специална цел или приоритет в 
рамките на тези програми или присъства като специален хоризонтален приоритет, 
добрите практики ще започнат да излизат наяве и мерките ще доведат до резултати 
на регионално и/или местно равнище;

7. призовава държавите членки да насърчат национални, регионални и местни проекти 
за включване на жени в доброволчески и благотворителни дейности за общността;

8. насърчава държавите членки да улеснят процедурите за местните и регионални 
органи:

- да проектират и реализират специфични програми за изграждане на общността с 
участието на жени;

- да обръщат нарастващо внимание на специалните нужди на жените в 
емигрантски общности; 

- да подкрепят социални информационни кампании на организации с нестопанска 
цел с фокус върху жените в международни общности, като например съпруги и 
партньори на експатриати;
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- да разработят обучителни програми за интеграция, психологични консултации и 
проекти за интеграция; подчертава, че конкретните мерки са от практическа 
полза при разбирането и разрешаването на проблемите;

9. препоръчва установяването на европейска мрежа от служби за консултиране, която 
да подпомогне местните приемащи общности да се справят с този проблем, като 
предоставят информация, ноу-хау и насоки относно интеграцията на жените;

10. подчертава, че ключов елемент от социалната интеграция е разбирането на местните 
обичаи и социалната среда;

11. призовава държавите членки да гарантират реципрочно признаване на дипломи и 
професионални квалификации и да улеснят опростяването на процедурите за 
признаване;

12. отбелязва, че в случаите, в които признаването само по себе си не представлява 
основния проблем, времето, което отнема приключването на този процес, може да 
повиши риска от лошо начало в приемащата среда в ЕС.


