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ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse 
komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et roma naiste madal tööalane konkurentsivõime, mille põhjuseks on nii nende 
diskrimineeriv kohtlemine kui ka nende madal haridustase, on suur probleem, ning 
seetõttu on tööalase konkurentsivõime tõstmine olulisim vahend tööhõive määra 
tõstmiseks ja sotsiaalabisõltuvuse ning vaesusriski vähendamiseks;

2. kinnitab, et romade haridustasemes on sugupoolte vahel suuri erinevusi. Andmete 
kohaselt on roma naiste kirjaoskuse määr keskmiselt 68%, võrreldes roma meeste 81%-ga 
ning roma tüdrukute algkoolis õppijate määr on vaid 64%;

3. rõhutab, et piiratud juurdepääs haridusele suurendab liigvarajaste abielude ja raseduste 
riski, mis toob kaasa õpingute varajase katkestamise ja samuti vähendab 
tööhõivevõimalusi täiskasvanueas, mis omakorda suurendab vaesusriski;

4. on seisukohal, et roma õpilastele antava seksuaalhariduse suurendamine võiks positiivse 
mõjuna vähendada õpingute katkestamist, mis on tihti liigvarajaste raseduste ja abielude 
tagajärjeks;

5. rõhutab, et roma tüdrukutele hariduse andmine aitab kaasa roma inimeste elu 
parandamisele tervikuna. Näiteks, kuna see aitab tagada mõningase sissetulekukindluse, 
on see oluline tingimus roma naiste tööalase konkurentsivõime tõstmiseks ja on 
hädavajalik vaesuse kaotamiseks; kutsub seetõttu liikmesriike üles tagama, et 
haridussüsteemid oleksid kaasavamad ja tõhusamad, ning seadma prioriteediks töötajate 
oskuste taseme ja tööturu nõudmiste parema ühildamise;

6. rõhutab, et eriti palju kannatavad töötuse tõttu roma noored, kel on oht jääda ühiskonnast 
alaliselt kõrvale; rõhutab seetõttu põhihariduse ja/või keskhariduse, hiljem ka kutseõppe 
lõpetamise võimaluse tagamise olulisust, mis võib märgatavalt suurendada roma noorte 
tööhõivet;

7. on seisukohal, et sotsiaalhoolekandesüsteemide ümberkujundamine on vajalik, et 
vähendada sotsiaalabisõltuvust ja ühtlasi soodustab see ka aktiivset osalemist tööturul;

8. märgib, et kui maapiirkondades parandada pere-ja tööelu ühildamiseks juurdepääsu 
lapsehoiuteenustele, võiks sel olla positiivne mõju.


