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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. προτρέπει τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι τα ισχύοντα και τα μελλοντικά νομικά 
πλαίσια θα περιλαμβάνουν διατάξεις για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των 
ποικίλων μορφών διακρίσεων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες Ρομά, ούτως ώστε να 
βελτιωθεί η κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση και να εξασφαλισθεί η πρόσβασή τους 
σε ποιοτικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, παιδικής μέριμνας και εκπαίδευσης που 
αποτελούν προϋποθέσεις για την απασχόληση·

2. προτρέπει τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια Ρομά θα έχουν 
πρόσβαση, επί ίσοις όροις, σε ποιοτική εκπαίδευση και να θεσπίσουν κίνητρα (π.χ. 
ευκαιρίες ανάπτυξης στον επαγγελματικό τομέα) για να προσελκύσουν υψηλής ποιότητας 
εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία στις υποβαθμισμένες από κοινωνικοοικονομική 
άποψη περιοχές·

3. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν μέτρα για να προωθήσουν τον οικογενειακό 
προγραμματισμό, εναλλακτικές λύσεις έναντι του πρόωρου γάμου και τη σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση, ούτως ώστε οι γυναίκες και τα κορίτσια Ρομά να απολαύουν πλήρους 
σεβασμού της ελευθερίας τους·

4. προτρέπει τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για τα υψηλά ποσοστά ανεργίας μεταξύ των 
γυναικών Ρομά, ειδικότερα δε, να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά εμπόδια εξαιτίας των 
άμεσων διακρίσεων που υφίστανται στις διαδικασίες πρόσληψης·

5. καλεί τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να ενισχύσουν την οικονομική ανεξαρτησία των 
γυναικών Ρομά διευκολύνοντας την ίδρυση νέων ΜΜΕ  στο πλαίσιο της 
αυτοαπασχόλησης και την πρόσβαση σε μικροπιστώσεις, καθώς και προωθώντας τον  
τομέα της παροχής υπηρεσιών μέσα στους οικισμούς Ρομά (π.χ. μικρά πολυκαταστήματα, 
εστιατόρια και καταστήματα επιδιόρθωσης) με στόχο τη διεύρυνση της γνώσης και της 
εμπειρογνωμοσύνης των γυναικών Ρομά·

6. προτρέπει το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις στη συλλογή 
και τη δημοσίευση - χωρίς το φόβο αποκάλυψης προσωπικών στοιχείων - δεδομένων
κατανεμημένων ανά φύλο και εθνότητα σε τομείς σημαντικούς για την κοινωνική 
ενσωμάτωση των Ρομά·

7. καλεί τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να θεσπίσουν ένα σύστημα κινήτρων 
(φορολογικών και άλλων) για τις επιχειρήσεις που απασχολούν γυναίκες Ρομά.
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