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SUGESTII

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

1. salută raportul intermediar al Comisiei1  și propunerea de recomandare a Consiliului din 
26 iunie 2013 cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor în statele membre2, în 
special în ceea ce privește accesul pe piața forței de muncă, locuințele, educația și 
asistența medicală, prin care solicită statelor membre să introducă acțiuni pozitive și să 
includă strategiile de integrare a romilor în măsurile de combatere a sărăciei și a 
excluziunii sociale;

2. solicită statelor membre care au primit, în plus, în cadrul semestrului european, 
recomandări specifice pentru fiecare țară cu privire la aspecte legate de romi, să le aplice 
rapid și să combată discriminarea, inclusiv la locul de muncă, să implice societatea civilă, 
inclusiv organizațiile romilor, în procesul decizional și să aloce nu numai fonduri ale 
Uniunii, ci și fonduri naționale și alte fonduri pentru îndeplinirea angajamentelor asumate 
prin strategiile naționale de integrare a romilor;

3. solicită Comisiei să urmărească și mai detaliat aplicarea recomandărilor sale și să își 
folosească toate instrumentele pentru a se asigura că statele membre își îmbunătățesc 
legislația și combat discriminarea și segregarea;

4. subliniază că șansele de angajare și ratele scăzute de ocupare în rândul femeilor rome, 
datorate în mare măsură lipsei de locuri de muncă și de oportunități de formare 
profesională, practicilor discriminatorii, lipsei accesului la educație, precum și nivelului 
scăzut de educație și formare profesională, reprezintă o problemă majoră; subliniază, prin 
urmare, că rezolvarea unei mai bune inserții profesionale și a unei rate mai ridicate de 
ocupare, precum și combaterea discriminării în școală și pe piața forței de muncă se 
numără printre cele mai importante instrumente pentru atingerea unei rate de ocupare mai 
mari, reducerea dependenței de asistență socială și reducerea riscului de sărăcie, 
consolidând astfel, autonomia financiară și îmbunătățind semnificativ incluziunea socială 
a femeilor rome;

5. solicită statelor membre și Comisiei să abordeze problema egalității între bărbați și femei 
într-o manieră coerentă în aplicarea Strategiei Europa 2020 și a programelor naționale de 
reformă și să acorde o prioritate deosebită rezolvării obstacolelor din calea participării 
femeilor pe piața muncii;

6. solicită Comisiei să monitorizeze și să evalueze dacă strategiile naționale de integrare a 
romilor iau în considerare perspectiva de gen și situația discriminărilor multiple și 
intersectoriale cu care se confruntă femeile rome în cele patru domenii prioritare 
identificate (ocuparea forței de muncă, sănătate, locuințe și educație), precum și, în mod 
special, în ceea ce privește combaterea discriminării și protecția drepturilor fundamentale;

                                               
1 COM(2012) 226 final.
2 COM(2013) 460 final.
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7. solicită Comisiei și statelor membre să analizeze și să elimine obstacolele din calea 
participării femeilor rome pe piața muncii și, în plus, să evidențieze rolul femeilor în 
trezirea interesului copiilor și al membrilor comunității pentru educație și, ulterior, pentru 
participarea pe piața muncii;

8. îndeamnă statele membre să analizeze obstacolele care împiedică femeile rome să 
desfășoare activități economice independente, pentru a putea crea ulterior programe care 
să permită întreprinzătoarelor rome înregistrarea accesibilă, rapidă și ieftină și să mărească 
accesibilitatea creditelor, inclusiv a microcreditelor, pentru această categorie, concomitent 
cu organizarea de programe relevante de îndrumare și de formare;

9. solicită statelor membre să dezvolte sisteme de microcredite pentru crearea de mici 
întreprinderi, ale căror beneficiari principali să fie femeile rome;

10. reiterează faptul că diferențele în materie de educație în rândul romilor au o dimensiune de 
gen importantă, rata de alfabetizare a femeilor rome fiind, conform datelor, în medie de 
68%, comparativ cu 81% pentru bărbații romi, iar rata de școlarizare în învățământul 
primar fiind de doar 64% pentru fetele rome, diferență ce este prezentă și la nivelul ratelor 
de înscriere la cursurile de calificare profesională; observă, totuși, că există diferențe 
semnificative între statele membre în ceea ce privește aceste statistici;

11. subliniază că accesul limitat la educație crește riscul de căsătorii timpurii și de sarcini 
precoce în rândul adolescentelor, conducând la abandon școlar și la limitarea 
oportunităților de angajare la vârsta adultă, fapt care, alături de alți factori, determină un 
risc mai mare de sărăcie; îndeamnă, în consecință, toate părțile interesate să întrerupă 
acest cerc vicios; 

12. consideră că o mai bună educație sexuală în rândul elevilor romi ar putea avea un impact 
pozitiv în reducerea, de exemplu, a abandonului școlar, care este adesea, o consecință a 
sarcinii precoce și a căsătoriei timpurii;

13. solicită statelor membre să conceapă și să lanseze programe de planificare familială 
(campanii de conștientizare, accesibilitate financiară) în vederea îmbunătățirii sănătății 
materne a femeilor rome; solicită, de asemenea, statelor membre să reducă mortalitatea 
infantilă, mortalitatea maternă și nașterile premature prin urmărirea și monitorizarea 
timpurie a femeilor însărcinate și prin consultații înainte și după naștere;

14. invită statele membre ca, atunci când aplică strategiile naționale de integrare a romilor, și 
invită Comisia, atunci când coordonează și evaluează aceste strategii, să accentueze 
prioritizarea măsurilor de susținere a educației fetelor, de combatere a abandonului școlar 
și a absenteismului;

15. solicită Comisiei, de asemenea, să includă o perspectivă de gen în furnizarea serviciilor 
medicale, inclusiv pentru a asigura accesul la acestea pentru fetele și femeile din 
comunitățile rome marginalizate;

16. solicită Comisiei și statelor membre să introducă cursuri de pregătire sistematice pentru 
furnizorii de servicii sociale și programe medicale, vizând aspectele de gen și 
particularitățile culturale;
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17. subliniază că educația fetelor rome are consecințe complexe pentru îmbunătățirea vieții 
romilor, fiind de altfel, și una dintre condițiile esențiale pentru creșterea potențialului de 
angajare a femeilor rome, pentru facilitarea accesului acestora la piața forței de muncă și 
pentru asigurarea unor venituri sigure; educația romilor este, de asemenea, esențială în 
eliminarea sărăciei și a excluziunii sociale; observă, de asemenea, că o mai bună 
cunoașterea a culturii rome în rândul profesorilor ar putea contribui la reducerea 
excluziunii; solicită, prin urmare, statelor membre să combată segregarea, să asigure o 
educație mai incluzivă și mai accesibilă, care să țină cont de diferențele culturale, să 
implice asistenții școlari de origine romă, dar și părinții în viața școlară, tratând ca 
prioritate corelarea între îmbunătățirea abilităților profesionale și cerințele de pe piața 
forței de muncă;

18. subliniază necesitatea de a asigura accesul egal și nediscriminatoriu la sistemele de 
educație și formare; invită statele membre să promoveze programe de instruire a cadrelor 
didactice pentru a îmbunătăți educația copiilor romi, în special a fetelor; subliniază, de 
asemenea, în acest context, importanța deosebită a grupului social de referință al fetelor, 
părinților, rudelor sau prietenilor, care joacă un rol central în educația și consilierea 
profesională;  solicită, de asemenea, statelor membre să promoveze educația fetelor de-a 
lungul procesului, printre altele, prin sprijinirea persoanelor care au cea mai mare 
influență asupra tinerilor; 

19. solicită Comisiei sprijinirea unei educații integrate, sensibilă la problematica de gen și la 
particularitățile culturale, prin creșterea atractivității educației pentru comunitățile de romi 
marginalizate;

20. solicită statelor membre să promoveze includerea măsurilor pozitive în strategiile de 
resurse umane, precum cursuri de formare, programe de alfabetizare și stagii de pregătire 
pentru romi, ca modalitate de promovare a oportunităților lor de angajare în sectorul 
serviciilor publice și în sectorul privat;

21. subliniază faptul că tinerii romi sunt deosebit de vulnerabili la șomaj, fiind supuși riscului 
de a fi excluși din societate pe termen lung, ceea ce înseamnă că, în mod implicit, aceștia 
sunt expuși unui risc mai ridicat de sărăcie; subliniază, așadar, faptul că trebuie asigurată 
posibilitatea de participare și absolvire a învățământului primar și/sau secundar, precum și 
formarea profesională într-o etapă ulterioară, ceea ce poate conduce, alături de politici 
vizând combaterea discriminării și crearea de locuri de muncă, la o creștere semnificativă 
a capacității de inserție profesională a tinerilor romi și de participare a acestora la 
sistemele de securitate socială ale statelor membre; solicită, de asemenea, statelor membre 
să ofere burse de studii  și îndrumare specifică pentru elevii romi la nivel secundar și 
terțiar, astfel încât un număr tot mai mare de elevi romi, în special fete rome, să poată 
dobândi un nivel adecvat de educație;

22. încurajează statele membre să acționeze pentru a mări numărul de participanți romi la 
cursurile formare profesională și la educația continuă, pentru a le crește șansele pe piața 
forței de muncă și pentru a scădea ponderea sărăciei;

23. solicită susținerea și promovarea intrării populației de etnie romă pe piața muncii; observă 
că, pentru a diferenția serviciile și măsurile de administrare a muncii și pentru a dezvolta 
procese de îndrumare, este nevoie de personal de sprijin și de responsabili de caz de 
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origine romă;

24. solicită Comisiei și statelor membre să creeze un sistem specific de îndrumare și de 
asistență școlară pentru tinerii romi, prin intermediul educației publice și al serviciilor 
sociale, de la vârsta preșcolară până la universitate, acordând o atenție deosebită 
aspectelor legate de gen;

25. consideră că este necesară ajustarea sistemelor de protecție socială pentru a promova  o 
viață decentă pentru toți, stimulând, totodată, participarea activă pe piața forței de muncă, 
îmbunătățind perspectivelor de locuri de muncă pe piața primară a forței de muncă și 
combătând discriminarea; solicită promovarea integrării populației rome și deschiderea 
mai mare și orientarea mai precisă a serviciilor sociale și de sănătate pentru problematica 
romilor;

26. constată că îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate și creșterea eforturilor vizând 
asigurarea unui acces egal la facilități adecvate de îngrijire a copiilor, în vederea 
reconcilierii vieții de familie cu viața profesională, precum și la educație de calitate din 
copilărie, la servicii de dezvoltare pentru copii și la educația bazată pe parteneriatul cu 
părinții, în special în mediul rural, ar avea un impact pozitiv asupra integrării romilor și a 
integrării profesionale a femeilor rome; subliniază, în acest context, responsabilitatea 
statelor membre de a investi în creșterea personalului și a calității structurilor de îngrijire a 
copiilor, pentru a realizarea obiectivele de la Barcelona privind structurile de îngrijire;

27. invită statele membre să folosească integral oportunitățile oferite de Fondurile Structurale, 
în special de Fondul Social European (FSE) pentru a îmbunătăți atât educația, cât și 
ocuparea  forței de muncă în rândul romilor, astfel încât romii să aibă șanse reale de 
incluziune socială și de ieșire din sărăcie;  îndeamnă statele membre să monitorizeze 
progresele în mod regulat, în special în ceea ce privește educația și formarea tinerilor 
romi, mai ales a femeilor;  

28. solicită asigurarea unui tratament egal în ceea ce privește locuințele și reducerea 
nesiguranței.

29. subliniază faptul că prevenirea marginalizării trebuie să înceapă din copilărie; consideră că 
este esențial să se adopte o abordare care să vizeze generații diferite de femei pentru a 
pune capăt transmiterii sărăciei de la o generație la alta;

30. invită statele membre să elimine segregarea teritorială, evacuările forțate și lipsa de 
locuințe cu care se confruntă bărbații și femeile rome și să stabilească politici eficiente și 
transparente în materie de locuințe;

31. solicită dezvoltarea și promovarea  limbii și a culturii rome, dezvoltarea structurilor 
administrative implicate în problematica romilor, consolidarea politicilor vizând romii și a 
aplicării acestora, precum și o mai mare participare în cooperarea internațională în 
problematica romilor;

32. îndeamnă statele membre să soluționeze problema violenței împotriva femeilor, a 
violenței domestice și a exploatării sexuale sub toate formele sale, precum și să combată 
traficul de ființe umane, care afectează multe femei rome și care se datorează deseori 
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sărăcirii și excluziunii sociale a acestora, ca urmare a lipsei unui loc de muncă și a 
educației;

33. solicită Comisiei să ia în considerare concluziile Consiliului, care afirmă că „ar trebui 
acordată o atenție deosebită intereselor și dificultăților femeilor și fetelor rome” și care 
solicită includerea unei perspective de gen în toate politicile și măsurile de incluziune a 
romilor;

34. solicită Comisiei să adopte o abordare sistematică a echității de gen și a participării active 
a femeilor rome ca agenți ai schimbării, întrucât în prezent, aceste aspecte lipsesc din 
strategiile naționale de integrare a romilor;

35. solicită Comisiei și statelor membre să includă în toate domeniile prioritare ale strategiei 
UE privind incluziunea romilor, ca obiectiv orizontal, consolidarea capacităților și 
conferirea mai multor drepturi și posibilități de afirmare pentru femeile rome;

36. solicită Comisiei și statelor membre să incorporeze o implicare mai puternică și mai 
eficientă a femeilor rome în aplicarea strategiilor naționale de integrare a romilor;

37. îndeamnă statele membre și statele în curs de aderare să se asigure că strategiile lor 
naționale vor încuraja programe de afirmare, de consolidare a capacităților și de stimulare 
a spiritului de conducere pentru femeile și fetele rome, care joacă un rol deosebit în 
procesul de construire a unei comunității;

38. solicită Comisiei și statelor membre să colecteze, să analizeze și să publice date statistice 
fiabile, defalcate pe gen, pentru a permite evaluarea și actualizarea corespunzătoare a 
strategiilor și să măsoare impactul proiectelor și intervențiilor din cadrul strategiilor 
asupra femeilor rome.
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