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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Δικαιωμάτων 
των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για την κατάσταση των γυναικών στις 
πολιτικές της ΕΕ, ιδίως στους τομείς της εκπαίδευσης, της ένταξης, της μετανάστευσης, 
της απασχόλησης και των κοινωνικών πολιτικών·

2. καλεί τα κράτη μέλη να προστατεύουν τα δικαιώματα των γυναικών, να προωθούν την
ισότητα και τις ίσες ευκαιρίες και να καταπολεμούν όλες τις μορφές εκμετάλλευσης και 
διακρίσεων στην αγορά εργασίας·

3. προτρέπει τα κράτη μέλη να αυξήσουν την ασφάλεια κατά της εμπορίας ανθρώπων για τις 
γυναίκες που μετακινούνται στο εξωτερικό για λόγους εργασίας·

4. θεωρεί ότι ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο σεβασμό του πολιτιστικού
υπόβαθρου και / ή των παραδόσεων των γυναικών από μειονοτικές κοινότητες·

5. καλεί τα κράτη μέλη να περιλαμβάνουν διατάξεις για την προστασία των δικαιωμάτων 
των γυναικών όσον αφορά την επαγγελματική κινητικότητα κατά το σχεδιασμό των 
εθνικών τους πολιτικών που συνδέονται με την κινητικότητα και/ή τη μετανάστευση και 
τα Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ), με ιδιαίτερη προσοχή στον 
προγραμματισμό και την εφαρμογή των εθνικών ή σε περιφερειακό επίπεδο 
επιχειρησιακών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ) για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 και μετέπειτα·

6. τονίζει ότι, εάν αυτό το ζήτημα αποτελέσει ειδικό στόχο ή προτεραιότητα στο πλαίσιο
των προγραμμάτων αυτών, ή εμφανιστεί ως ειδική οριζόντια προτεραιότητα, οι βέλτιστες 
πρακτικές και τα μέτρα θα αποφέρουν αποτελέσματα σε περιφερειακό και/ή τοπικό 
επίπεδο·

7. καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν εθνικά, περιφερειακά και τοπικά προγράμματα για 
την ένταξη των γυναικών στον εθελοντισμό και σε φιλανθρωπικές δραστηριότητες για 
την κοινότητα·

8. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τις διαδικασίες για τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές:

- να σχεδιασθούν και να τεθούν σε εφαρμογή συγκεκριμένα προγράμματα υπέρ της 
κοινότητας με τη συμμετοχή των γυναικών,

- να δοθεί αυξημένη προσοχή στις ειδικές ανάγκες των γυναικών σε κοινότητες 
εκπατρισμένων πολιτών,

- να υποστηριχθούν εκστρατείες κοινωνικής ευαισθητοποίησης από μη-κερδοσκοπικούς 
οργανισμούς με επίκεντρο τις γυναίκες σε διεθνείς κοινότητες, όπως τις συζύγους και 
συντρόφους εκπατρισμένων,
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- να αναπτυχθούν προγράμματα διαχείρισης της ένταξης, ψυχολογικής υποστήριξης και 
ενσωμάτωσης, τονίζοντας ότι η ύπαρξη συγκεκριμένων μέτρων αποτελούν βοήθεια στην 
πράξη για την κατανόηση και επίλυση προβλημάτων·

9. συνιστά τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για να 
βοηθήσει τις τοπικές κοινότητες υποδοχής να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα με την 
παροχή πληροφοριών, τεχνογνωσίας και καθοδήγησης σχετικά με την ένταξη των 
γυναικών·

10. τονίζει ότι ένα βασικό στοιχείο της κοινωνικής ένταξης είναι η κατανόηση των τοπικών 
συνηθειών και του κοινωνικού περιβάλλοντος·

11. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων και 
των επαγγελματικών προσόντων και να διευκολύνουν την απλούστευση των διαδικασιών 
αναγνώρισης·

12. επισημαίνει ότι σε περίπτωση που η αναγνώριση αυτή καθεαυτή δεν είναι το κύριο 
πρόβλημα, ο χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία μπορεί να οδηγήσει 
σε λανθασμένη εκκίνηση στο νέο περιβάλλον υποδοχής στην ΕΕ.


