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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Praw Kobiet i 
Równouprawnienia, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla potrzebę podniesienia świadomości w kwestii sytuacji kobiet w polityce 
europejskiej, w szczególności w odniesieniu do kształcenia, integracji, migracji, 
zatrudnienia i polityki społecznej;

2. wzywa państwa członkowskie do ochrony praw kobiet, promowania równości i równych 
szans oraz zwalczania wszelkich form wykorzystywania i dyskryminacji na rynku pracy;

3. wzywa państwa członkowskie do zwiększenia – w ramach walki z handlem żywym 
towarem – bezpieczeństwa kobiet wyjeżdżających za granicę do pracy;

4. uważa, że należy poświęcić szczególną uwagę ochronie środowiska kulturowego i/lub 
tradycji kobiet ze społeczności mniejszościowych;

5. wzywa państwa członkowskie do uwzględnienia przy układaniu polityki krajowej 
związanej z mobilnością i/lub migracją oraz w ich krajowych programach reform 
postanowień mających na celu ochronę praw kobiet w kontekście mobilności zawodowej; 
szczególny nacisk należy położyć na programowanie i wdrażanie programów 
operacyjnych na szczeblu krajowym lub regionalnym zasilanych z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w okresie programowania na lata 2014-2020 i później;

6. podkreśla, że jeżeli ta kwestia stanie się specjalnym celem lub priorytetem w ramach 
takich programów, lub będzie postrzegana jako specjalny priorytet horyzontalny, wkrótce 
pojawią się dobre praktyki, a przedsięwzięte środki przyniosą rezultaty na szczeblu 
regionalnym i/lub lokalnym;

7. wzywa państwa członkowskie do wspierania krajowych, regionalnych i lokalnych 
projektów na rzecz włączenia kobiet do działalności wolontariackiej i charytatywnej na 
rzecz wspólnoty;

8. zachęca państwa członkowskie do uproszczenia na szczeblu władz regionalnych i 
lokalnych procedur mających na celu: 

- układanie i wdrażanie specjalnych programów służących tworzeniu poczucia 
wspólnoty z udziałem kobiet,

- poświęcanie większej uwagi specjalnym potrzebom kobiet w społecznościach 
ekspatriantów, 

- wspieranie kampanii podnoszenia świadomości społecznej organizowanych przez 
organizacje non profit dotyczących tematyki kobiet w społecznościach 
międzynarodowych, jak np. żon i partnerek ekspatriantów, 

- opracowywanie programów szkoleniowych w zakresie integracji, pomocy 
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psychologicznej i projektów integracyjnych; podkreśla, że konkretne środki są 
pomocne w zrozumieniu i rozwiązaniu problemów w praktyce;

9. zaleca utworzenie europejskiej sieci usług doradczych, aby pomóc przyjmującym 
lokalnym społecznościom w uporaniu się z problemem przez dostarczanie informacji, 
wiedzy praktycznej i wskazówek dotyczących integracji kobiet;

10. podkreśla, że kluczowym elementem integracji społecznej jest zrozumienie zwyczajów 
lokalnych i środowiska społecznego;

11. wzywa państwa członkowskie do zagwarantowania wzajemnego uznawania dyplomów i 
kwalifikacji zawodowych oraz do usprawniania procesu upraszczania procedur uznawania 
dyplomów i kwalifikacji;

12. zwraca uwagę, że w przypadkach gdy uznanie samo w sobie nie stanowi dużego 
problemu, czas potrzebny do zakończenia procesu może być przyczyną niefortunnego 
startu w nowym kraju goszczącym w UE.


