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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. naléhavě žádá členské státy, aby zajistily, že do stávajících a budoucích právních rámců 
budou začleněna ustanovení zaměřená na předcházení a řešení všech forem diskriminace, 
se kterými se potýkají romské ženy, jejichž cílem by bylo zlepšit socio-ekonomické 
postavení romských žen a zajistit jim přístup ke kvalitní zdravotní péči, péči o děti 
a vzdělávání jako základních předpokladů pro získání zaměstnání;

2. naléhavě žádá členské státy, aby zajistily, že romské ženy a dívky budou mít rovný 
přístup ke kvalitnímu vzdělávání, a aby zavedly pobídky (např. příležitosti pro profesní 
rozvoj), které by do škol v zanedbanějších socio-ekonomických oblastech přitáhly vysoce 
kvalifikované učitele;

3. vyzývá členské státy, aby zvážily přijetí opatření, která by podporovala plánování 
rodičovství, alternativní řešení předčasných sňatků a sexuální výchovu, aby se tak 
romským ženám a dívkám dostalo plného respektu, pokud jde o jejich svobodu;

4. naléhavě žádá členské státy, aby se zabývaly velmi vysokou mírou nezaměstnanosti 
romských žen, a zejména pak, aby řešily vážné překážky, které v náborovém řízení 
představuje přímá diskriminace;

5. vyzývá vlády členských států, aby zlepšily ekonomickou nezávislost romských žen 
prosazováním možnosti snadného zahájení malého a středního podnikání formou 
samostatné výdělečné činnosti a přístupu k mikropůjčkám a posilováním ekonomiky 
služeb ve čtvrtích obývaných Romy (např. malé supermarkety, restaurace a opravny), 
která by romským ženám pomohla rozšířit jejich vědomosti a odborné znalosti;

6. naléhavě žádá Radu a Komisi, aby vybízely vlády členských států ke shromažďování 
a zveřejňování údajů – aniž by tím došlo k ohrožení osobních údajů – rozčleněných 
podle pohlaví a etnické příslušnosti v oblastech významných pro sociální začlenění Romů;

7. vyzývá vlády členských zemí, aby vytvořily systém (finančních a jiných) pobídek 
pro podniky, které zaměstnávají romské ženy.
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