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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. sürgeti a tagállamokat annak biztosítására, hogy a meglévő és a jövőbeni jogi keretekbe 
foglaljanak be rendelkezéseket a roma nők által elszenvedett, számos formát öltő 
megkülönböztetés megelőzésére és kezelésére annak érdekében, hogy társadalmi-
gazdasági helyzetük javuljon, és biztosítsák számukra a minőségi egészségügyi ellátáshoz, 
a gyermekgondozáshoz és oktatáshoz mint a foglalkoztatás előfeltételeihez való 
hozzáférést;

2. sürgeti a tagállamokat annak biztosítására, hogy a roma nők és lányok a többiekkel 
egyenlő feltételekkel juthassanak jó minőségű oktatáshoz, és vezessenek be ösztönzőket 
(például szakmai fejlődési lehetőségeket) annak érdekében, hogy a társadalmi-gazdasági 
szempontból hátrányos helyzetben lévő területekre jó színvonalú tanárokat vonzzanak;

3. felhívja a tagállamokat, hogy vegyenek fontolóra olyan intézkedéseket, amelyek célja a 
családtervezés, a korai házasságkötésekkel szembeni alternatív megoldások és a szexuális 
nevelés előmozdítása, annak érdekében, hogy a roma nők és lányok szabadságát teljes 
mértékben tiszteletben tartsák;

4. sürgeti a tagállamokat, hogy foglalkozzanak a roma nők magas munkanélküliségi 
arányának kérdésével, és különösen számolják fel a munkaerő-felvételi eljárások során 
gyakorolt közvetlen megkülönböztetés jelentette komoly akadályokat;

5. felhívja a tagállamok kormányait, hogy javítsák a roma nők gazdasági függetlenségét 
azáltal, hogy elősegítik a kis- és középvállalkozások önálló vállalkozóként való 
beindításának könnyítését, a mikrohitelekhez való hozzáférést, valamint hogy élénkítik a 
településen belüli szolgáltatási ágazatot (például a kisboltokat, éttermeket és 
javítóműhelyeket) a roma nők ismereteinek és szakértelmének bővítése érdekében;

6. sürgeti a Tanácsot és a Bizottságot, hogy ösztönözzék a kormányokat az egyéni 
beazonosítás veszélye nélkül – nemek és etnikai hovatartozás szerinti bontásban 
gyűjtsenek és tegyenek közzé adatokat a romák társadalmi integrációja szempontjából 
fontos területeken;

7. felhívja a tagállamok kormányait, hogy dolgozzanak ki (adóügyi és egyéb) ösztönzőkből 
álló rendszert a roma nőket foglalkoztató vállalkozások számára.
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