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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. naliehavo vyzýva členské štáty, aby zaručili začlenenie ustanovení zameraných 
na prevenciu a riešenie rôznych foriem diskriminácie, ktorej čelia rómske ženy, 
do jestvujúcich a budúcich právnych rámcov s cieľom zlepšiť ich sociálno-ekonomické 
postavenie a zabezpečiť im prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti, starostlivosti 
o deti a vzdelávaniu, ktoré sú základnými podmienkami zamestnanosti;

2. naliehavo vyzýva členské štáty, aby zaručili rovnoprávny prístup rómskych žien a dievčat 
ku kvalitnému vzdelávaniu a zaviedli stimuly (napr. príležitosti na kariérny rozvoj), ktoré 
pritiahnu vysokokvalifikovaných učiteľov do škôl v znevýhodnených sociálno-
ekonomických oblastiach;

3. vyzýva členské štáty, aby zvážili opatrenia zamerané na podporu plánovaného 
rodičovstva, alternatív k sobášom v útlom veku a sexuálnej výchovy, aby bola plne 
rešpektovaná sloboda rómskych žien a dievčat;

4. naliehavo vyzýva členské štáty, aby riešili veľmi vysokú mieru nezamestnanosti 
rómskych žien a zaoberali sa najmä vážnymi prekážkami, ktoré predstavuje priama 
diskriminácia vo výberových konaniach;

5. vyzýva vlády členských štátov, aby posilnili hospodársku nezávislosť rómskych žien 
podporou jednoduchého začatia samostatnej zárobkovej činnosti malých a stredných 
podnikateľov, podporou prístupu k mikropôžičkám a stimuláciou ekonomiky služieb 
v rámci rómskych osídlení (napr. malé obchody, reštaurácie a opravovne) s cieľom 
rozšíriť znalosti a kvalifikáciu rómskych žien;

6. naliehavo vyzýva Radu a Komisiu, aby nabádali vlády k zberu a uverejňovaniu údajov 
rozdelených podľa pohlaví a etnického pôvodu v oblastiach relevantných pre sociálne 
začlenenie Rómov bez toho, aby bolo možné identifikovať jednotlivcov;

7. vyzýva vlády členských štátov, aby vytvorili systém stimulov (daňových a iných) pre 
podniky, ktoré zamestnávajú rómske ženy.
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