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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za pravice žensk in enakost spolov 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da je treba izboljšati ozaveščanje o položaju žensk v politikah EU, zlasti politik 
s področja izobraževanja, integracije, migracij, zaposlovanja in sociale;

2. poziva države članice, naj zaščitijo pravice žensk, spodbujajo enakopravnost in enake 
možnosti ter se borijo proti vsem oblikam izkoriščanja in diskriminacije na trgu dela;

3. poziva države članice, naj izboljšajo zaščito žensk, ki se zaradi dela preselijo v drugo 
državo, pred trgovino z ljudmi;

4. meni, da bi bilo treba veliko pozornosti nameniti spoštovanju kulture, iz katere prihajajo, 
in/ali tradicij žensk iz manjšinskih skupnosti;

5. poziva države članice, naj v oblikovanje nacionalnih politik, povezanih z mobilnostjo 
in/ali migracijo in nacionalnimi programi reform (NPR) vključijo določbe za zaščito 
pravic žensk na področju poklicne mobilnosti, pri tem pa naj se zlasti posvetijo 
načrtovanju in izvajanju operativnih programov na nacionalni in regionalni ravni, ki se 
financirajo iz Evropskega socialnega sklada (ESS) za programsko obdobje 2014–2020 in 
naprej;

6. poudarja, da če bo to vprašanje postalo poseben cilj ali prednostna naloga znotraj teh 
programov oziroma horizontalna prednostna naloga, se bodo začele pojavljati dobre 
prakse in ukrepi, ki bodo dali rezultate na regionalni in/ali lokalni ravni;

7. poziva države članice, naj spodbujajo nacionalne, regionalne in lokalne projekte za 
vključitev žensk v dejavnosti prostovoljstva in dobrodelnosti v prid skupnosti;

8. spodbuja države članice, naj poenostavijo postopke, s katerimi bodo lokalni in regionalni 
organi: 

- s sodelovanjem žensk oblikovali in udejanjili posebne programe za razvoj skupnosti,

- namenili več pozornosti posebnim potrebam žensk v izseljenskih skupnostih, 

- podprli kampanje neprofitnih organizacij za družbeno ozaveščenost, osredotočene na 
ženske v mednarodnih skupnostih, kot so izseljeni zakonci in partnerji,  

- razvili programe usposabljanja s področja vključevanja, psihološko svetovanje in 
projekte vključevanja; poudarja, da konkretni ukrepi nudijo praktično pomoč pri 
razumevanju in reševanju problemov,

9. priporoča ustanovitev evropske mreže svetovalnih storitev, da bi z zagotavljanjem 
informacij, strokovnega znanja in smernic za vključevanje žensk lokalnim skupnostim 
gostiteljicam pomagali reševati to težavo;
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10. poudarja, da je najpomembnejši element družbene vključenosti razumevanje lokalnih 
navad in družbenega okolja;

11. poziva države članice, naj poskrbijo za obojestransko priznavanje diplom in strokovne 
usposobljenosti ter poenostavijo postopke priznavanja;

12. poudarja, da se lahko zaradi časa, potrebnega za končanje postopka, v primerih, kjer 
priznanje ni največja težava, gostovanje v novem okolju v EU slabo začne.


