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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poziva države članice, naj zagotovijo, da bodo vsi obstoječi in prihodnji pravni okvirji 
vsebovali predpise o preprečevanju in reševanju raznih oblik diskriminacije, s katero se 
srečujejo romske ženske, da bi tako izboljšali njihov socialno-ekonomski položaj in jim 
zagotovili dostop do kakovostnega zdravstvenega varstva, otroškega varstva in 
izobraževanja, ki so predpogoj za zaposlovanje;

2. poziva države članice, naj zagotovijo romskim ženskam in dekletom enakopraven dostop 
do kakovostnega izobraževanja ter naj uvedejo spodbude (npr. priložnosti za poklicni 
razvoj), ki bodo privabile kakovostne učitelje v šole v bolj prikrajšanih socialno-
ekonomskih območjih;

3. poziva države članice, naj razmislijo o ukrepih, ki bodo spodbujali načrtovanje družine, 
alternativne ureditve zgodnjim porokam in spolno vzgojo, da bo popolnoma spoštovana 
svoboda romskih žensk in deklet;

4. poziva države članice, naj se spopadejo z reševanjem zelo visokih stopenj brezposelnosti 
med romskimi ženskami, zlasti pa naj obravnavajo resne ovire, ki jih predstavlja 
neposredna diskriminacija v postopkih zaposlovanja;

5. poziva vlade držav članic, naj izboljšajo ekonomsko neodvisnost romskih žensk s 
spodbujanjem preprostejšega samozaposlovanja v malih in srednje velikih podjetjih, 
dostopom do mikrokreditov in s spodbujanjem storitvenega gospodarstva v okviru 
njihovih naselij (npr. majhne trgovine, restavracije in popravljalnice), s katerimi se bo 
povečal obseg znanja in strokovnosti romskih žensk;

6. poziva Svet in Komisijo, naj spodbujata vlade, da bodo na področjih, ki so pomembna za 
socialno vključevanje Romov, zbirale in objavljale podatke, razvrščene po spolu in 
narodnosti, pri tem pa ne bodo ogrozile zasebnosti posameznikov;

7. poziva vlade držav članic, naj oblikujejo sistem spodbud (davčnih in drugih) za podjetja, 
ki zaposlujejo romske ženske.
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