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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по правата на 
жените и равенството между половете да включи в предложението за резолюция, което 
ще приеме, следните предложения:

1. подчертава, че ниската пригодност за заетост сред жените от ромски произход, 
вследствие както на дискриминационни практики, така и на тяхното ниско ниво на 
образованост, е ключов проблем, и следователно справянето с него е най-важният 
инструмент за постигане на по-високо равнище на заетост, за намаляване на 
зависимостта от социална помощ и за намаляване на риска от бедност;

2. заявява отново, че пропуските в образованието на ромите имат сериозно измерение, 
свързано с пола, като според налични данни, равнището на грамотност при жените 
от ромски произход е средно 68 %, сравнено с 81 % при мъжете от ромски 
произход, а процентът на записване в начални училища на момичета от ромски 
произход е едва 64 %;

3. подчертава, че ограниченият достъп до образование повишава риска от ранни 
бракове и ранна бременност, които водят до ранно напускане на училище и 
впоследствие до ограничаване на възможностите за заетост след навършване на 
пълнолетие, което в крайна сметка става причина за по-високия риск от бедност;

4. счита, че повишаването на сексуалното образование сред учащите от ромски 
произход би могло да има положителна роля за намаляване на случаите на 
напускане на училище, което често е последица от ранна бременност и ранен брак;

5. подчертава, че образованието на момичетата от ромски произход е от комплексно 
значение за подобряването на живота на ромите. Например, то е решаващо условие 
за повишаване на пригодността за заетост на жените от ромски произход, с цел 
постигане на относителна сигурност на доходите, и е жизненоважно за 
преодоляване на бедността; във връзка с това призовава държавите членки да 
осигурят по-приобщаващи и ефективни образователни системи, чиито приоритет да 
бъде повишаването на уменията за работа в съответствие с изискванията на пазара 
на труда;

6. подчертава, че младите хора от ромски произход са особено уязвими от 
безработица, което води до риск от трайно изключване от обществото; във връзка с 
това изтъква, колко е важно да се гарантира възможността за завършване на начално 
и/или средно образование, както и на професионално обучение на по-късен етап, 
благодарение на което пригодността за заетост на младите хора от ромски произход 
може значително да се повиши;

7. счита, че преобразуването на системите за социална сигурност е необходимо, за да 
бъде намалена зависимостта от социална помощ, като едновременно се насърчава 
активното участие на пазара на труда;

8. отбелязва, че повишаването на усилията за осигуряване на достъп до заведения за 



PE514.570v01-00 4/4 PA\940244BG.doc

BG

детски грижи, с цел съвместяване на семейния и професионалния живот в селски 
райони, би могло да има положителен ефект.


