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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão dos Direitos da Mulher e 
da Igualdade dos Géneros, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Salienta a necessidade de uma maior sensibilização para a situação das mulheres nas 
políticas da UE, em especial nos domínios da educação, integração, migração, emprego e 
políticas sociais;

2. Apela aos Estados-Membros para que protejam os direitos das mulheres, promovam a 
igualdade e a igualdade de oportunidades e combatam todas as formas de exploração e de 
discriminação no mercado de trabalho;

3. Exorta os Estados-Membros a aumentarem a proteção contra o tráfico de seres humanos, 
nomeadamente das mulheres que se deslocam além-fronteiras para fins profissionais;

4. Entende que deve ser dada uma atenção especial ao respeito pela herança cultural e/ou 
tradições das mulheres oriundas de comunidades minoritárias;

5. Apela aos Estados-Membros para que incluam disposições em matéria de proteção dos 
direitos das mulheres, no que diz respeito à mobilidade profissional, na definição das suas 
políticas nacionais relacionadas com a mobilidade e/ou a migração e dos seus Programas 
Nacionais de Reforma (PNR), votando particular atenção à programação e implementação 
dos programas operacionais a nível nacional e regional, financiados pelo Fundo Social 
Europeu (FSE) para o período de programação de 2014 e 2020 e para além deste período;

6. Salienta que, se este aspeto constituir objetivo ou prioridade especial destes programas, ou 
se afigurar prioridade transversal especial, começarão a surgir boas práticas e as medidas 
tomadas traduzir-se-ão em resultados a nível regional e/ou local;

7. Solicita aos Estados-Membros que incentivem projetos nacionais, regionais e locais que 
visem a inclusão das mulheres em atividades de beneficência e de voluntariado para a 
comunidade;

8. Encoraja os Estados-Membros a facilitarem os procedimentos a seguir pelas autoridades 
locais e regionais no sentido de:

- Conceber e pôr em prática programas específicos que visem o desenvolvimento da 
coletividade com a participação das mulheres;

- Votar uma maior atenção às necessidades especiais das mulheres pertencentes a 
comunidades expatriadas; 

- Apoiar campanhas de sensibilização social levadas a cabo por organizações sem fins 
lucrativos sobre as mulheres nas comunidades internacionais, nomeadamente cônjuges 
e parceiras expatriadas; 

- Desenvolver programas de formação para a integração, projetos de aconselhamento 
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psicológico e de integração; salienta que a adoção de medidas concretas tem uma 
utilidade prática na compreensão e resolução de problemas;

9. Recomenda a criação de uma Rede Europeia de Serviços de Aconselhamento para ajudar 
as comunidades locais de acolhimento a gerirem este problema, facultando, para o efeito, 
informações, saber-fazer e orientação no que diz respeito à integração das mulheres;

10. Assinala que um elemento fundamental para a integração social é a compreensão dos 
hábitos locais e do meio social;

11. Exorta os Estados-Membros a assegurarem o reconhecimento recíproco de diplomas e de 
qualificações profissionais e a facilitarem a simplificação dos procedimentos de 
reconhecimento;

12. Salienta que, nos casos em que o reconhecimento não constitua por si só o principal 
problema, o tempo necessário para concluir o processo pode dar origem a um período 
inicial problemático no novo meio de acolhimento na UE.


