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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. nalega, by państwa członkowskie zagwarantowały, że istniejące już oraz przyszłe ramy 
prawne zawierać będą przepisy mające na celu zapobieganie i zaradzenie różnym formom 
dyskryminacji, które dotykają kobiety romskie, tak aby poprawić ich status społeczno-
gospodarczy i zapewnić ich dostęp do opieki zdrowotnej wysokiej jakości, opieki nad 
dziećmi i edukacji, jako warunków wstępnych do zatrudnienia;

2. nalega, by państwa członkowskie zagwarantowały oparty na równych warunkach dostęp 
romskich kobiet i dziewcząt do edukacji o wysokiej jakości oraz by wprowadziły zachęty 
(np. możliwości rozwoju zawodowego) mające na celu przyciągnięcie nauczycieli 
o wysokich kwalifikacjach do szkół znajdujących się w na mniej uprzywilejowanych pod 
względem społeczno-gospodarczym obszarach;

3. wzywa państwa członkowskie do rozważenia środków służących promowaniu planowania 
rodziny, rozwiązań alternatywnych do wczesnego małżeństwa oraz wychowania 
seksualnego, tak aby wolność romskich kobiet i dziewcząt była w pełni respektowana;

4. nalega, by państwa członkowskie podjęły się rozwiązania problemu bardzo wysokiego 
poziomu bezrobocia wśród kobiet romskich, a zwłaszcza aby zareagowały na poważne 
bariery, jakie powstają w wyniku bezpośredniej dyskryminacji w procedurach 
rekrutacyjnych;

5. wzywa rządy państw członkowskich do zwiększenia ekonomicznej niezależności kobiet 
romskich poprzez promowanie łatwego samozatrudnienia przez zakładanie własnych 
MŚP, dostępu do mikrokredytów oraz poprzez stymulowanie gospodarki opartej na 
usługach w obrębie ich własnych osiedli (np. małe sklepy, restauracje i zakłady 
naprawcze) w celu rozszerzania wiedzy i doświadczeń kobiet romskich;

6. nalega, by Rada i Komisja zachęciły rządy do gromadzenia i publikowania – bez 
narażania osób na identyfikację – danych podzielonych pod względem płci i pochodzenia 
etnicznego w obszarach mających znaczenie dla społecznej integracji Romów;

7. wzywa rządy państw członkowskich do stworzenia systemu zachęt (podatkowych 
i innych) dla zakładów zatrudniających kobiety romskie.
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