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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví jako 
věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje potřebu zvyšovat povědomí o postavení žen v politikách EU, zejména ve 
vzdělávací, integrační, migrační a sociální politice a v politice zaměstnanosti; 

2. vyzývá členské státy, aby chránily práva žen, prosazovaly rovnost žen a rovné příležitosti
a bojovaly proti všem formám vykořisťování a diskriminace na pracovním trhu;

3. naléhavě vyzývá členské státy, aby zvýšily ochranu žen, které se stěhují do zahraničí
z pracovních důvodů, před obchodem s lidmi;

4. domnívá se, že zvláštní pozornost by měla být věnována ochraně kulturního zázemí 
a/nebo tradic žen z menšinových společenství;

5. vyzývá členské státy, aby pamatovaly na ustanovení o ochraně práv žen v oblasti profesní 
mobility při přípravě vnitrostátních politik souvisejících s mobilitou a/nebo migrací a při 
vytváření národních reformních programů (NRP), a to zejména se zvláštním ohledem na 
plánování a provádění národních a regionálních operačních programů dotovaných
z Evropského sociálního fondu (ESF) pro plánovací období 2014–2020 a později;

6. zdůrazňuje, že bude-li tato otázka zvláštním cílem nebo prioritou těchto programů nebo se 
stane zvláštní horizontální prioritou, vyjdou najevo správné postupy a příslušná opatření 
přinesou výsledky na regionální a/nebo místní úrovni;

7. vyzývá členské státy, aby podpořily celostátní, regionální a místní projekty na začleňování 
žen do dobrovolnických a charitativních činností pro místní komunitu;

8. vybízí členské státy, aby zjednodušily postupy s cílem umožnit místním a regionálním 
orgánům: 

– navrhovat a uskutečňovat specifické programy ve prospěch místních komunit za účasti 
žen,

– věnovat zvýšenou pozornost zvláštním potřebám žen v přistěhovaleckých komunitách, 

– podporovat kampaně neziskových organizací na zvyšování sociálního povědomí, které 
se zaměřují na ženy v mezinárodních komunitách, jako jsou manželky nebo partnerky 
pocházející z jiných zemí; 

– rozvíjet programy odborného vedení v oblasti integrace, psychologické poradenství a
integrační projekty; zdůrazňuje, že konkrétní opatření představují praktickou pomoc 
při chápání a řešení problémů;

9. doporučuje vytvořit evropskou poradenskou síť, která by místním hostitelským 
společenstvím napomáhala vypořádat se s tímto problémem tím, že by jim poskytovala 
informace, know-how a odborné vedení v oblasti integrace žen;
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10. zdůrazňuje, že pro sociální integraci je klíčové porozumět místním zvykům a sociálnímu 
prostředí; 

11. vyzývá členské státy, aby zajistily vzájemné uznávání diplomů a profesní kvalifikace
a aby zjednodušily postupy uznávání;

12. poukazuje na to, že v případech, kdy samotné uznání nepředstavuje hlavní problém, doba, 
kterou celý proces zabírá, může být příčinou špatného začátku v novém hostitelském 
prostředí v EU.


