
PA\741778RO.doc PE412.168v01-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

2008/2137(INI)

17.9.2008

PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

destinat Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

privind situația socială a rromilor și îmbunătățirea accesului acestora pe piața 
muncii din UE 
(2008/2137(INI))

Raportoare: Lívia Járóka



PE412.168v01-00 2/3 PA\741778RO.doc

RO

PA_NonLeg



PA\741778RO.doc 3/3 PE412.168v01-00

RO

SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru ocuparea 
forței de muncă și afaceri sociale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. îndeamnă statele membre să garanteze că prezentele și viitoarele cadre legislative conțin 
dispoziții referitoare la prevenirea și rezolvarea formelor multiple de discriminare la care 
sunt supuse femeile rome, astfel încât să se amelioreze statutul socio-economic al acestora 
și să li se asigure accesul la servicii medicale, servicii de îngrijire a copiilor și la o 
educație de calitate, acestea constituind condiții prealabile angajării;

2. îndeamnă statele membre să garanteze accesul egal al femeilor și fetelor rrome la o bună 
educație și să introducă stimulente (cum ar fi posibilități de dezvoltare profesională) 
pentru a atrage profesori buni în școlile situate în zone mai defavorizate din punct de 
vedere socio-economic;

3. invită statele membre să aibă în vedere măsuri care promovează planingul familial, 
aranjamente alternative pentru căsătoriile la o vârstă fragedă și educația sexuală, astfel 
încât să li se respecte libertatea femeilor și fetelor de etnie rromă;

4. îndeamnă statele membre să încerce să găsească soluții pentru rata de șomaj extrem de 
ridicată a femeilor rrome și să acorde atenție mai ales obstacolelor majore ridicate de 
discriminarea directă în cadrul procesului recrutării

5. solicită guvernelor statelor membre să îmbunătățească independența economică a femeilor 
rrome promovând proceduri facile de înființare de IMM-uri care au ca obiect activități 
independente, un acces mai bun la microcredite și stimulând economia bazată pe servicii 
la nivelul propriilor comunități (de exemplu magazine, restaurante, ateliere de reparații) 
pentru a lărgi aria de cunoștințe și de expertiză a femeilor rrome;

6. îndeamnă Consiliul și Comisia să încurajeze guvernele să colecteze și să publice date (fără 
a se face identificări individuale) cere să conțină indicatori referitori la sex și etnie, în 
domeniile care sunt relevante pentru integrarea socială a rromilor;

7. invită guvernele statelor membre să conceapă un sistem de stimulare (fiscală sau de alt 
tip) pentru întreprinderile care angajează femei rrome.
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