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Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck medlemsstaterna att se till att de gällande 
och framtida rättsliga ramarna omfattar bestämmelser om att förhindra och bekämpa de 
många olika typer av diskriminering som romska kvinnor stöter på för att förbättra deras 
socioekonomiska ställning och garantera dem tillgång till hälso- och sjukvård, 
barnomsorg och utbildning av god kvalitet, vilket är förutsättning för anställning.

2. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck medlemsstaterna att garantera att romska 
kvinnor och flickor har tillgång till utbildning av god kvalitet på lika villkor och att införa 
incitament (exempelvis möjligheter till fortbildning inom yrket) för att locka goda 
lärarkrafter till skolor i socioekonomiskt missgynnade områden.

3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att överväga åtgärder avsedda att främja 
familjeplanering, alternativ till tidiga äktenskap och sexualupplysning, för att romska 
kvinnor och flickor till fullo ska kunna åtnjuta respekt för sin frihet.

4. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta itu med de mycket höga 
arbetslöshetstalen bland romska kvinnor, och att särskilt ta itu med de allvarliga hinder 
som direkt diskriminering i rekryteringsförfarandena utgör.

5. Europaparlamentet uppmanar regeringarna i medlemsstaterna att förbättra de romska 
kvinnornas ekonomiska oberoende genom att främja en lätt start av egenföretagande i små 
och medelstora företag, tillgång till mikrokrediter och stimulera en tjänsteekonomi inom 
deras egna kolonier (exempelvis små stormarknader, restauranger och reparationstjänster) 
för att bredda de romska kvinnornas erfarenheter och kunskaper.

6. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att uppmuntra regeringarna att 
samla in och offentliggöra – utan att riskera individuell identifiering – uppgifter 
uppdelade per kön och etnisk tillhörighet i områden som är av betydelse för romernas 
sociala integrering.

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaternas regeringar att utarbeta ett system som 
stimulerar (genom skatter och på andra sätt) företag som anställer romska kvinnor.
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