
PA\741778DA.doc PE412.168v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 










 2009

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

2008/2137(INI)

17.9.2008

UDKAST TIL UDTALELSE
fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om romaernes sociale situation og deres forbedrede adgang til arbejdsmarkedet 
i EU
(2008/2137(INI))

Rådgivende ordfører: Lívia Járóka



PE412.168v01-00 2/3 PA\741778DA.doc

DA

PA_NonLeg



PA\741778DA.doc 3/3 PE412.168v01-00

DA

FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og 
Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at garantere, at eksisterende og fremtidige 
retlige rammer indeholder bestemmelser til forebyggelse og bekæmpelse af de mange 
forskellige former for forskelsbehandling, som romakvinder står over for, for at forbedre 
deres socioøkonomiske status og sikre deres adgang til sundhedsydelser, børnepasning og 
uddannelse af høj kvalitet som forudsætninger for beskæftigelse;

2. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at garantere, at romakvinder og -piger har lige 
adgang til uddannelse af høj kvalitet, og til at indføre incitamenter (f.eks. faglige 
udviklingsmuligheder) til at tiltrække lærere af høj kvalitet til skoler i dårligere stillede 
socioøkonomiske områder;

3. opfordrer medlemsstaterne til at overveje foranstaltninger, der har til formål at fremme 
familieplanlægning, alternative foranstaltninger til tidligt ægteskab og seksualoplysning, 
således at romakvinder og -piger kan nyde fuld respekt for deres frihed;

4. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at fokusere på de meget høje ledighed blandt 
romakvinder og navnlig til at afvikle de alvorlige forhindringer, som direkte 
diskrimination i ansættelsesprocedurerne udgør;

5. opfordrer medlemsstaternes regeringer til at forbedre romakvinders økonomiske 
uafhængighed ved at fremme nem etablering af selvstændige SMV'er, adgang til 
mikrokreditter og ved at stimulere en serviceøkonomi i deres egne bosættelser (f.eks. 
mindre supermarkeder, restauranter og reparationsværksteder) for at udvide romakvinders 
viden og ekspertise;

6. opfordrer indtrængende Rådet og Kommissionen til at tilskynde regeringerne til at 
indsamle og offentliggøre - uden fare for individuel identifikation - data, der er opdelt 
efter køn og etnisk tilhørsforhold, på de områder, der vedrører romaernes sociale 
integration;

7. opfordrer medlemsstaternes regeringer til at etablere en incitamentsordning 
(skattemæssige og andre incitamenter) for virksomheder, der ansætter romakvinder.
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