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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. настоятелно приканва държавите-членки да гарантират, че съществуващата и 
бъдещите правни рамки включват разпоредби за предотвратяване и преодоляване 
на многобройните видове дискриминация, пред които са изправени жените роми, с 
цел да се повиши техният социално-икономически статус и да се гарантира 
достъпът им до висококачествени здравни грижи, грижи за деца и образование като 
предпоставки за техния достъп до пазара на труда;

2. настоятелно приканва държавите-членки да гарантират, че жените и момичетата 
роми имат достъп на равни начала до качествено образование, и да въведат стимули 
(напр. възможности за професионално развитие) за привличане на добри учители в 
училищата в необлагодетелстваните в социално и икономическо отношение райони;

3. призовава държавите-членки да обсъдят мерки, предназначени за насърчаване на 
семейното планиране, на възможните решения, заместващи ранните бракове, и на 
сексуалното образование, с оглед на пълното зачитане на свободата на  жените и 
момичетата роми;

4. настоятелно приканва държавите-членки да предприемат мерки по отношение на 
високия процент безработни сред жените роми и по-специално по отношение на 
значителните пречки, свързани с пряката дискриминация в рамките на процедурите 
по наемане на работа;

5. призовава правителствата на държавите-членки да повишат икономическата 
независимост на жените роми чрез улесняване на създаването на МСП и оттам на 
самостоятелната заетост, както и на достъпа до микрокредитиране, и чрез 
стимулиране на сферата на услугите в местата, в които са се заселили (напр. малки 
супермаркети, ресторанти и работилници за поправки), с цел да се разширят 
познанията и уменията на жените роми;

6. настоятелно приканва Съвета и Комисията да насърчат правителствата да събират и 
публикуват - без риск от разпознаване на данните на отделните личности - разбивки 
на данни по полова и етническа принадлежност в области, които са от значение за 
социалното приобщаване на ромите;

7. призовава правителствата на държавите-членки да създадат система от стимули (от 
фискален и друг характер) за предприятията, които наемат на работа жени роми.
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