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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. benadrukt dat het EU-beleid, en met name het onderwijs-, integratie-, migratie-, 
werkgelegenheids- en sociaal beleid, meer oog moet hebben voor de situatie van vrouwen;

2. verzoekt de lidstaten de rechten van vrouwen te beschermen, gelijkheid en gelijke kansen 
te bevorderen en alle vormen van uitbuiting en discriminatie op de arbeidsmarkt te 
bestrijden;

3. dringt er bij de lidstaten op aan dat vrouwen die met het oog op werk naar het buitenland 
gaan, niet het slachtoffer van mensenhandel worden;

4. is van mening dat bijzondere aandacht moet worden besteed aan de eerbiediging van de 
culturele achtergrond en/of tradities van vrouwen uit minderheidsgroepen;

5. verzoekt de lidstaten bij de opstelling van hun nationaal mobiliteits- en/of migratiebeleid 
en van hun nationale hervormingsprogramma's bepalingen op te nemen die de rechten van 
vrouwen op het gebied van beroepsmobiliteit beschermen, waarbij specifiek aandacht 
wordt besteed aan de programmering en de uitvoering van door het Europees Sociaal 
Fonds (ESF) gefinancierde operationele programma's op nationaal of regionaal niveau 
voor de programmeringsperiode 2014-2020 en daarna;

6. benadrukt dat, indien dit thema een speciale doelstelling of prioriteit in deze programma's 
is of een speciale horizontale prioriteit wordt, er goede praktijken zullen opduiken en de 
maatregelen op regionaal en/of lokaal niveau vruchten zullen afwerpen;

7. verzoekt de lidstaten nationale, regionale en lokale projecten aan te moedigen voor de 
integratie van vrouwen in vrijwilligers- en liefdadigheidswerk ten dienste van de 
gemeenschap;

8. moedigt de lidstaten aan procedures voor de lokale en regionale autoriteiten te 
bevorderen: 

- om specifieke programma's voor gemeenschapsopbouw te ontwikkelen en uit te 
voeren waaraan vrouwen deelnemen;

- om meer aandacht te besteden aan de specifieke behoeften van vrouwen die in het 
buitenland wonen; 

- om bewustmakingscampagnes van non-profitorganisaties te steunen die gericht zijn op 
vrouwen in internationale gemeenschappen, zoals echtgenotes en partners van expats; 

- om integratiebegeleidingsprogramma's, psychologisch advies en integratieprojecten te 
ontwikkelen, en benadrukt hierbij dat concrete maatregelen in de praktijk helpen om 
problemen te begrijpen en op te lossen;
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9. dringt aan op de oprichting van een Europees advies- en dienstverleningsnetwerk om 
lokale gastgemeenschappen te helpen bij de aanpak van dit probleem door informatie, 
kennis en begeleiding inzake de integratie van vrouwen te verstrekken;

10. benadrukt dat een cruciaal aspect van sociale integratie het begrijpen van lokale gebruiken 
en de sociale omgeving is;

11. verzoekt de lidstaten de wederzijdse erkenning van diploma's en beroepskwalificaties te 
garanderen en de vereenvoudiging van de erkenningsprocedures te bevorderen;

12. wijst erop dat in gevallen waar de erkenning zelf niet het grootste probleem is, de tijd die 
het vergt om het proces af te ronden kan zorgen voor een valse start in de nieuwe 
gastomgeving in de EU.


