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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru 
drepturile femeii și egalitatea de gen, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază că trebuie mărit gradul de conștientizare a situației femeilor în politicile UE, în 
special în politicile referitoare la educație, integrare, migrație, ocuparea forței de muncă și 
în politicile sociale;

2. invită statele membre să protejeze drepturile femeilor, să promoveze egalitatea și 
egalitatea de șanse și să combată toate formele de exploatare și discriminare pe piața 
muncii;

3. îndeamnă statele membre să mărească securitatea împotriva traficului de ființe umane în 
cazul femeilor care se deplasează în străinătate pentru a munci;

4. consideră că ar trebui acordată o atenție deosebită respectării contextului cultural și/sau 
tradițiilor femeilor din comunitățile minoritare;

5. invită statele membre să includă în politicile lor naționale legate de mobilitate și/sau 
migrare și în programele lor naționale de reformă (PNR), dispoziții privind protejarea 
drepturilor femeilor în contextul mobilității ocupaționale, acordând o atenție deosebită 
programării și implementării la nivel național sau regional, a programelor operaționale 
finanțate prin Fondul Social European (FSE) pentru perioada de programare 2014-2020, 
dar și ulterior;

6. subliniază faptul că, dacă această problemă figurează ca un obiectiv special sau ca o 
prioritate în cadrul acestor programe, sau dacă apare ca o prioritate orizontală specială, vor 
începe să apară bune practici iar măsurile vor da rezultate la nivel regional și/sau local;

7. invită statele membre să încurajeze proiectele naționale, regionale și locale pentru 
includerea femeilor în activități de voluntariat, precum și în activități de caritate în folosul 
comunității;

8. încurajează statele membre să faciliteze procedurile pentru autoritățile locale și regionale: 

- să proiecteze și să pună în practică anumite programe de consolidare a comunității, cu 
participarea femeilor;

- să acorde o atenție sporită nevoilor speciale ale femeilor din comunitățile de expatriați; 

- să sprijine campaniile sociale de conștientizare ale organizațiilor non-profit, axate pe  
problematica femeilor din comunitățile internaționale, cum ar fi soții și partenerii de 
expatriați; 

- să elaboreze programe de consiliere pentru integrare, consiliere psihologică și proiecte 
de integrare; subliniază că măsurile concrete oferă un ajutor practic în înțelegerea și 
rezolvarea problemelor;
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9. recomandă înființarea unei rețele europene de servicii de consiliere pentru a ajuta 
comunitățile gazdă locale să se ocupe de această problemă prin furnizarea de informații, 
know-how și de orientare în ceea ce privește integrarea femeilor;

10. subliniază faptul că înțelegerea obiceiurilor locale și a mediului social local reprezintă un 
element esențial al integrării sociale;

11. invită statele membre să asigure recunoașterea reciprocă a diplomelor și a calificărilor 
profesionale și să faciliteze simplificarea procedurilor de recunoaștere;

12. subliniază faptul că, în cazurile în care problema principală nu este recunoașterea propriu-
zisă, perioada de timp necesară finalizării procesului poate da naștere la un start greșit în 
noul mediu gazdă în UE.


