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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že kľúčovým problémom je nízka zamestnateľnosť rómskych žien spôsobená 
jednak diskriminačnými praktikami a jednak ich nízkou úrovňou vzdelania, a že riešenie 
problému nízkej zamestnateľnosti je preto najdôležitejším nástrojom na dosiahnutie vyššej 
miery zamestnanosti, zníženie ich závislosti od sociálnej pomoci a obmedzenie rizika 
chudoby;

2. opakuje, že nedostatky vo vzdelaní Rómov majú závažný rodový rozmer a že z údajov 
vyplýva, že miera gramotnosti dosahuje u rómskych žien v priemere 68 % v porovnaní 
s 81 % u rómskych mužov a že miera zápisu rómskych dievčat do základných škôl 
predstavuje len 64 %;

3. zdôrazňuje, že obmedzený prístup ku vzdelávaniu zvyšuje riziko vstupu do manželstva 
a otehotnenia vo veľmi mladom veku, čo vedie k predčasnému ukončeniu školskej 
dochádzky a za následok má aj obmedzenie pracovných príležitostí v dospelosti, 
čo v konečnom dôsledku zvyšuje riziko chudoby;

4. zastáva názor, že zlepšenie sexuálnej výchovy medzi rómskymi študentmi by mohlo mať 
pozitívny vplyv na zníženie miery ukončovania školskej dochádzky, ktoré je často 
následkom otehotnenia a vstupu do manželstva vo veľmi mladom veku;

5. zdôrazňuje, že vzdelávanie rómskych dievčat má komplexný vplyv na zlepšovanie životov 
Rómov; je to napr. zásadnou podmienkou na zvýšenie zamestnateľnosti rómskych žien, 
čo poskytuje určitú istotu príjmu, a je nevyhnutné na prekonanie chudoby; vyzýva preto 
členské štáty, aby zabezpečili inkluzívnejšie a účinnejšie systémy vzdelávania, pričom 
prioritou by malo byť zlepšovanie pracovných zručností tak, aby zodpovedali dopytu na 
trhu práce;

6. zdôrazňuje, že rómska mládež je nezamestnanosťou obzvlášť ohrozená, v dôsledku čoho 
je vystavená riziku trvalého vylúčenia z väčšinovej spoločnosti; vyzdvihuje preto, že je 
dôležité zaručiť možnosť dokončenia primárneho a/alebo sekundárneho vzdelávania, ako 
aj odbornej prípravy v neskoršej fáze života, čo môže dramaticky zvýšiť zamestnateľnosť 
rómskej mládeže;

7. zastáva názor, že reforma sociálnych systémov je nevyhnutná s cieľom znížiť závislosť 
od sociálnej pomoci a zároveň stimulovať aktívnu účasť na trhu práce;

8. poznamenáva, že pozitívny vplyv vo vidieckych oblastiach by mohlo mať zintenzívnenie 
úsilia pri poskytovaní prístupu k zariadeniam starostlivosti o deti, aby sa tak umožnilo 
zosúladiť rodinný a pracovný život.


