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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 potențialul precar de angajare al femeilor rome, datorat atât practicilor 
discriminatorii, cât și nivelului scăzut de educație, este o problemă foarte importantă și că 
abordarea potențialului precar de angajare este cel mai important instrument în atingerea 
unei rate de angajări mai mari, în reducerea dependenței de asistență socială și a riscului 
de sărăcie;

2. reiterează faptul că diferențele în materie de educație în rândul romilor au o dimensiune de 
gen importantă, conform datelor, rata de alfabetizare a femeilor rome fiind în medie de 
68%, comparativ cu 81% pentru bărbați romi, iar rata de școlarizare în învățământul privat 
fiind de doar 64% pentru fetele rome; 

3. subliniază că accesul limitat la educație crește riscul de căsătorii precoce și de sarcini în 
rândul adolescentelor, ceea ce duce la abandon școlar și care are, de asemenea, drept 
consecință limitarea oportunităților de angajare la vârsta adultă, fapt care în cele din urmă, 
determină un risc mai mare de sărăcie;

4. consideră că o mai bună educație sexuală în rândul elevilor romi ar putea avea un impact 
pozitiv in reducerea, de exemplu, a abandonului școlar, care este adesea o consecință a 
sarcinii și a căsătoriei precoce;

5. subliniază că educarea fetelor rome care are un impact complex asupra îmbunătățirii vieții 
romilor;  de exemplu, educarea fetelor rome este o condiție esențială pentru creșterea 
potențialului de angajare a femeilor rome, oferindu-le o oarecare securitate a veniturilor, și 
este esențială în eliminarea sărăciei; solicită, prin urmare, statelor membre să asigure 
sisteme de educație mai incluzive și mai eficace, tratând ca prioritate corelarea între 
îmbunătățirea abilităților profesionale și cerințele de pe piața forței de muncă;

6. subliniază că tinerii romi sunt deosebit de vulnerabili la șomaj, fiind supuși riscului de a fi 
excluși permanent din societate; subliniază așadar că trebuie asigurată posibilitatea de 
absolvire a învățământului primar și/sau secundar, precum și formarea profesională într-o 
etapă ulterioară, cea ce poate conduce la o creștere semnificativă a șanselor de angajare 
pentru tinerii romi;

7. consideră că remodelarea sistemelor de protecție socială este necesară pentru a scădea 
dependența de asistența socială, stimulând totodată participarea activă pe piața forței de 
muncă;

8. constată că depunerea unor eforturi mai mari în furnizarea accesului la facilitățile de 
îngrijire a copiilor pentru reconcilierea vieții de familie cu viața profesională în zonele 
rurale ar putea avea un impact pozitiv.


