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SUGESTÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão do 
Emprego e dos Assuntos Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Exorta os Estados-Membros a velarem por que os quadros jurídicos existentes e futuros 
incluam disposições destinadas a prevenir e a acometer as múltiplas formas de 
discriminação enfrentadas pelas mulheres Roma, a fim de melhorar o seu estatuto 
socio-económico e de lhes assegurar o acesso a cuidados de saúde de qualidade, a 
infra-estruturas de acolhimento de crianças e à educação, enquanto condições prévias para 
o emprego;

2. Insta os Estados-Membros a garantirem que as mulheres e as raparigas Roma tenham 
acesso, em condições de igualdade, a uma educação de qualidade, bem como a 
introduzirem incentivos (nomeadamente, oportunidades de desenvolvimento profissional), 
no intuito de atrair professores altamente qualificados às escolas situadas em zonas mais 
desfavorecidas do ponto de vista socio-económico;

3. Solicita aos Estados-Membros que ponderem a adopção de medidas vocacionadas para a 
promoção do planeamento familiar, medidas alternativas aos casamentos precoces e a 
educação sexual, por forma a que as mulheres e raparigas Roma possam beneficiar do 
pleno respeito da sua liberdade;

4. Exorta os Estados-Membros a tomarem medidas tendentes a fazer face às taxas de 
desemprego extremamente elevadas entre as mulheres Roma e, em particular, a abordarem
a questão que se prende com os graves entraves causados pela discriminação directa no 
âmbito dos processos de recrutamento;

5. Solicita aos Governos dos Estados-Membros que melhorem a independência económica 
das mulheres Roma, facilitando, para o efeito, quer o arranque de PME de molde a 
fomentar o trabalho por conta própria, quer o acesso ao microcrédito, e estimulando o 
sector dos serviços nos seus próprios aglomerados (nomeadamente, pequenos 
supermercados, restaurantes e oficinas de reparação), a fim de expandir os conhecimentos 
e os saberes das mulheres Roma;

6. Insta o Conselho e a Comissão a incentivarem os governos à recolha e publicação - sem
risco de identificação individual - de dados, discriminados por sexo e etnia em áreas 
relevantes para a inclusão social dos Roma; 

7. Solicita aos Governos dos Estados-Membros que promovam um sistema de incentivos 
(fiscais e outros) para as empresas que empreguem mulheres Roma. 
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