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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. ragina valstybes nares užtikrinti, kad galiojančioje ir kuriamoje teisinėje bazėje būtų 
numatytos nuostatos, kurios užkirs kelią ir spręs įvairių formų diskriminacijos, su kuria 
susiduria romų tautybės moterys, problemas, taip siekiant pagerinti jų socialinę ir 
ekonominę padėtį ir užtikrinti jų prieigą prie kokybiškos sveikatos apsaugos, vaikų 
priežiūros ir šveitimo, nes tai sudaro prielaidas įsidarbinti;

2. ragina valstybes nares užtikrinti, kad romų tautybės moterys ir mergaitės vienodomis 
sąlygomis turėtų prieigą prie kokybiško švietimo ir kad būtų įdiegtos paskatos (pvz., 
suteikiant profesinio lavinimo galimybes), kuriomis būtų siekiama pritraukti aukštos 
kvalifikacijos mokytojus į socialiai ir ekonomiškai skurdžius regionus;

3. ragina valstybes nares apsvarstyti priemones, padedančias skatinti šeimos planavimą, 
alternatyvas ankstyvoms vedyboms ir seksualinį auklėjimą, siekiant, kad romų tautybės 
moterų ir mergaičių laisvė būtų visapusiškai gerbiama; 

4. ragina valstybes nares spręsti aukšto romų tautybės moterų nedarbo lygio problemą, ypač 
spendžiant sudėtingų kliūčių, atsirandančių dėl tiesioginės diskriminacijos atliekant 
įdarbinimo procedūras, problemas;

5. ragina valstybių narių vyriausybes pagerinti romų tautybės moterų ekonomę 
nepriklausomybę sudarant paprastesnes galimybes pradėti savarankišką MVĮ veiklą, gauti 
mikrokreditus taip pat skatinant paslaugų rinką jų pačių gyvenvietėse (pvz., steigti mažus 
prekybos centrus, restoranus, dirbtuves), taip gerinti romų tautybės moterų žinias ir patirtį;

6. ragina Tarybą ir Komisiją skatinti vyriausybes kaupti ir skelbti (nekeliant grėsmės asmens 
tapatybei) pagal lytį ir tautybę suskirstytus duomenis apie romų tautybės vyrų ir moterų 
padėtį tose srityse, kur būtina romų socialinė įtrauktis;

7. ragina valstybių narių vyriausybes parengti verslo, kuriame būtų įdarbinamos romų 
tautybės moterys, skatinimo (finansinio ir kitokio) sistemą.
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