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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Kvinders 
Rettigheder og Ligestilling, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i 
det beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger behovet for i højre grad at fokusere på kvindernes situation i EU's politikker, 
især politikkerne vedrørende uddannelse, integration, migration, beskæftigelse og sociale 
anliggender;

2. opfordrer medlemsstaterne til at beskytte kvinders rettigheder, fremme ligestilling og lige 
muligheder og bekæmpe alle former for udnyttelse og forskelsbehandling på 
arbejdsmarkedet;

3. opfordrer medlemsstaterne til at forbedre beskyttelsen mod menneskehandel for kvinder, 
der flytter til udlandet i arbejdsmæssig sammenhæng;

4. mener, at særlig opmærksomhed bør rettes mod respekt for mindretalsgruppers kvinders 
kulturelle baggrund og/eller traditioner;

5. opfordrer medlemsstaterne til at medtage bestemmelser om beskyttelse af kvinders 
rettigheder, hvad angår erhvervsmæssig mobilitet, når de udformer deres nationale 
politikker om mobilitet og/eller migration og deres nationale reformprogrammer, idet der 
bør lægges særlig vægt på planlægning og gennemførelse af nationale eller regionale 
operationelle programmer, der finansieres af Den Europæiske Socialfond i 2014-2020-
programmeringsperioden og derefter;

6. understreger, at hvis dette spørgsmål defineres som et særligt mål eller en prioritet inden 
for disse programmer eller fremstår som en særlig horisontal prioritet, vil god praksis 
begynde at dukke op, og flere foranstaltninger vil give resultater på regionalt og/eller 
lokalt plan;

7. opfordrer medlemsstaterne til fremme nationale, regionale og lokale projekter til fordel for 
inddragelse af kvinder i frivilligt arbejde og velgørende aktiviteter til gavn for 
lokalsamfundet;

8. opfordrer medlemsstaterne til at lette procedurerne, således at de lokale og regionale 
myndigheder kan 

- udforme og gennemføre særlige programmer, der fremmer opbygning af lokalsamfund 
med kvinders deltagelse

- lægge større vægt på de særlige behov hos kvinder i indvandrergrupper, 

- støtte nonprofitorganisationers sociale oplysningskampagner med fokus på kvinder i 
internationale samfundsgrupper, såsom udenlandske ægtefæller og partnere 

- udvikle integrationsfremmende coaching-programmer, psykologisk rådgivning og 
integrationsprojekter understreger, at de konkrete foranstaltninger fungerer som 
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praktisk hjælp til at forstå og løse problemer;

9. anbefaler, at der oprettes et europæisk net af rådgivningstjenester, der kan hjælpe lokale 
værtssamfund med at løse dette problem ved at give oplysninger, viden og vejledning om 
integration af kvinder;

10. understreger, at et centralt element i den sociale integration er forståelse af lokale 
sædvaner og det sociale miljø;

11. opfordrer medlemsstaterne til at sikre gensidig anerkendelse af eksamensbeviser og 
faglige kvalifikationer og til at forenkle anerkendelsesprocedurerne;

12. påpeger, at i tilfælde, hvor selve godkendelsen ikke er det vigtigste problem, kan den tid, 
det tager at fuldføre processen, forpurre starten i et nyt EU-værtsland.


