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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy fokozni kell a nők helyzetével kapcsolatos tudatosságot az EU 
politikái terén, különösen az oktatási, az integrációs, a migrációs, a foglalkoztatási és a 
szociális politikán belül;

2. felszólítja a tagállamokat, hogy biztosítsanak védelmet a nők jogai számára, segítsék elő 
az egyenlőséget és az esélyegyenlőséget és küzdjék le a munkaerőpiacon a kihasználás és 
a hátrányos megkülönböztetés minden formáját;

3. sürgeti a tagállamokat, hogy fokozzák a munkavállalás céljából külföldre költöző nők 
emberkereskedelemmel szembeni védelmét; 

4. úgy véli, hogy fokozott figyelmet kell fordítani a kisebbségi közösségekből származó nők 
kulturális hátterére, illetve hagyományaira;

5. felszólítja a tagállamokat, hogy a mobilitáshoz és/vagy migrációhoz kapcsolódó nemzeti 
politikáik és nemzeti reformprogramjaik kialakításakor foglaljanak bele azokba a nők 
jogainak védelmére irányuló rendelkezéseket, különös figyelmet fordítva a 2014–2020-as 
programozási időszakra vonatkozóan és azon túl az Európai Szociális Alapból (ESZA) 
finanszírozott nemzeti és regionális szintű operatív programok programozására és 
végrehajtására;

6. hangsúlyozza, hogy amennyiben ez a kérdés e programokon belül külön célkitűzést, 
illetve prioritást jelent, vagy külön horizontális prioritást élvez, a megfelelő gyakorlati 
megoldások el fognak kezdeni megmutatkozni és az intézkedések regionális és/vagy helyi 
szintű eredményeket fognak hozni;

7. kéri a tagállamokat, hogy ösztönözzék a nemzeti, regionális és helyi projekteket arra, hogy 
vonják be a nőket a közösséget szolgáló önkéntes és karitatív tevékenységekbe;

8. arra biztatja a tagállamokat, hogy könnyítsék meg az eljárásokat a helyi és regionális 
hatóságok számára, hogy azok: 

- a nők részvételével egyedi közösségépítő programokat alakítsanak ki és hajtsanak 
végre;

- fokozott figyelmet fordítsanak a kivándorolt közösségekben élő nők különleges 
szükségleteire; 

- támogassák a nonprofit szervezetek társadalmi tudatosságot fokozó kampányait, 
amelyek a nemzetközi közösségében élő nőkre, például a kivándorolt házastársakra és 
élettársakra összpontosítanak; 

- integrációt segítő programokat, pszichológiai tanácsadást és integrációs projekteket 
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fejlesszenek ki; hangsúlyozza, hogy a problémák megértéséhez és megoldásához 
gyakorlati segítséget jelentenek a konkrét intézkedések;

9. azt ajánlja, hogy hozzák létre az Európai Tanácsadó Szolgálat Hálózatát, hogy a nők 
integrációjával kapcsolatos tájékoztatással, know-how-val és iránymutatással segítésék a 
befogadó közösségeket a problémával való megküzdés terén;

10. hangsúlyozza, hogy a társadalmi integráció alapvető eleme a helyi szokások és a 
társadalmi környezet megértése;

11. felszólítja a tagállamokat, hogy biztosítsák a diplomák és szakmai képesítések kölcsönös 
elismerését, és egyszerűsítsék le az elismertetésre irányuló eljárásokat;

12. rámutat arra, hogy azokban az esetekben, amikor nem maga az elismerés jelenti a fő 
problémát, az eljárás lezárásának folyamatához igénybe vett idő rossz kezdetet jelenthet 
az EU-n belüli befogadó környezetben.


