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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre os aspetos relativos ao género do quadro europeu para as estratégias nacionais de 
integração dos ciganos

(2013/2066(INI))

O Parlamento Europeu,
– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais e, nomeadamente, os seus artigos 1.º, 

14.º, 15.º, 21.º, 23.º, 24.º, 25.º, 34.º e 35.º,
– Tendo em conta o direito internacional em matéria de direitos humanos e, em particular, a 

Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
Racial, a Declaração da ONU sobre os Direitos das Pessoas Pertencentes a Minorias 
Nacionais ou Étnicas, Religiosas e Linguísticas, de 1992, a Convenção sobre a Eliminação 
de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e a Convenção das Nações 
Unidas sobre os Direitos da Criança,

– Tendo em conta as convenções europeias para a salvaguarda dos direitos humanos e das 
liberdades fundamentais e, em particular, a Convenção para a Proteção dos Direitos do 
Homem e das Liberdades Fundamentais (CEDH), a Carta Social Europeia e as 
recomendações conexas do Comité Europeu dos Direitos Sociais, a Convenção-Quadro 
para a Proteção das Minorias Nacionais do Conselho da Europa e a Convenção do 
Conselho da Europa relativa à prevenção e ao combate à violência contra as mulheres e à 
violência doméstica,

– Tendo em conta os artigos 2.º, 3.º e 6.º do Tratado da União Europeia e os artigos 8.º, 9.º e 
10.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão sobre um quadro europeu para as estratégias 
nacionais de integração dos ciganos até 2020 (COM(2011)0173) e as conclusões do 
Conselho Europeu de 24 de junho de 2011,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão sobre Estratégias nacionais de integração 
dos ciganos: um primeiro passo para a aplicação do quadro da UE” (COM(2012)0226),

– Tendo em conta a proposta de recomendação do Conselho relativa a medidas eficazes para 
a integração dos ciganos nos Estados-Membros (COM (2013)0460),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão sobre os progressos realizados na execução 
das estratégias nacionais de integração dos ciganos (COM (2013)0454),

– Tendo em conta a sua Resolução de 1 de junho de 2006 sobre a situação das mulheres 
romanichéis na União Europeia1,

– Tendo em conta a sua resolução, de 9 de março de 2011, sobre a estratégia da UE a favor 
da integração dos ciganos2,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

                                               
1 JO C 298 E de 8.12.2006, p. 283.
2 JO C 199 E de 7.7.2012, p. 112.
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– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos 
Géneros e os pareceres da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais (A7-0000/2013),

A. Considerando que a estratégia para a igualdade entre homens e mulheres 2010-2015 
determina que a Comissão deve «apoiar a promoção da igualdade de género na aplicação 
de todos os aspetos da estratégia Europa 2020» e que, nas conclusões do Conselho sobre 
um quadro da UE para as estratégias nacionais de integração dos ciganos, se requer «a 
aplicação de uma perspetiva de igualdade de género em todas as políticas e ações para 
promover a inclusão dos ciganos»;

B. Considerando que as mulheres romanichéis estão mais expostas ao risco de pobreza do
que os homens da mesma etnia e que as famílias ciganas com quatro ou mais filhos são as 
que se encontram numa situação de maior risco de pobreza na UE;

C. Considerando que os indicadores habitualmente utilizados tendem a ignorar problemas 
como a pobreza dos trabalhadores, a precariedade energética, a pobreza das famílias 
numerosas e das famílias monoparentais, a pobreza infantil e a exclusão social das 
mulheres;

D. Considerando que as mulheres idosas de etnia cigana estão expostas a um risco de pobreza 
mais elevado em virtude de a maioria delas ter trabalhado na economia informal, sem 
qualquer remuneração ou vínculo com a segurança social;

E. Considerando que a esmagadora maioria dos adultos da comunidade rom caracterizados 
como «inativos» são mulheres e que, em parte devido à tradicional divisão de trabalho 
entre homens e mulheres, o número de mulheres idosas de etnia cigana no ativo com 
emprego remunerado representa apenas cerca de metade dos ciganos homens, sendo este 
valor semelhante em termos de emprego não assalariado;

F. Considerando que é consideravelmente mais difícil para as mães de famílias numerosas ou 
mães solteiras obter emprego fora das suas casas nas regiões rurais desfavorecidas;

G. Considerando que a taxa de alfabetização e de desempenho educativo das mulheres 
ciganas está muito aquém dos valores obtidos pelos ciganos homens e pelas mulheres não 
ciganas, que a maioria das raparigas ciganas abandona a escola precocemente e que uma 
parte significativa delas nunca frequentou a escola;

H. Considerando que a gravidez não desejada na adolescência constitui um elemento inibidor 
tanto a nível escolar como a nível de oportunidades de emprego para as raparigas;

I. Considerando que a crise económica teve um impacto negativo sobre a saúde e o 
bem-estar das mulheres ciganas, agravando as suas já por si degradadas e inaceitáveis 
condições de vida, e que mais de um quarto das mulheres de etnia cigana se veem 
limitadas nas suas atividades diárias por problemas de saúde; 

J. Considerando que, devido ao seu baixo estatuto socioeconómico e à discriminação de que 
são alvo em matéria de cuidados de saúde, as mulheres ciganas recorrem muito menos a 
serviços médicos do que a maioria da população;

K. Considerando que as mulheres e as raparigas ciganas são afetadas de forma 
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desproporcionada por várias doenças, incluindo o VIH/SIDA, e que, apesar disso, os 
programas de prevenção que lhes são destinados são habitualmente considerados não 
prioritários e financiados muito aquém das necessidades, para além de a acessibilidade aos 
exames de despistagem permanecer muito reduzida;

L. Considerando que a pobreza extrema aumenta o risco de tráfico de mulheres, de 
prostituição infantil, de violência e de outras formas de exploração que dificultam a plena 
participação das mulheres em todos os domínios da vida e a consecução da igualdade 
entre homens e mulheres;

1. Salienta que as estratégias nacionais de integração dos ciganos devem centrar-se no 
reforço da resiliência socioeconómica das mulheres ciganas, ou seja, na sua capacidade de 
adaptação à rápida evolução do contexto económico, realizando economias e evitando a 
redução dos seus haveres;

2. Insta os Estados-Membros a reforçarem a integração da dimensão de género na execução 
das suas estratégias nacionais de integração dos ciganos e a conjugarem a sua aplicação 
com as atuais estratégias de promoção da igualdade entre homens e mulheres, em especial 
definindo explicitamente como objetivo a eliminação das disparidades salariais entre as 
comunidades ciganas;

3. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a procederem a avaliações de impacto sobre a 
igualdade de género na elaboração das medidas específicas no âmbito das suas estratégias 
nacionais de inclusão dos ciganos;

4. Convida a Comissão a introduzir instrumentos mais eficazes de avaliação da situação 
socioeconómica das mulheres ciganas, tais como a inclusão da quantificação da 
«economia da vida» e o reconhecimento da economia informal no seu projeto intitulado 
«Para além do PIB»;  convida ainda a Comissão a desenvolver e a utilizar indicadores de 
género específicos para as estratégias nacionais de integração dos ciganos e as políticas de 
inclusão social;

5. Exorta os Governos dos Estados-Membros e as autoridades locais a envolverem neste 
desígnio de integração as organizações de mulheres, as ONG que operam no domínio do 
apoio aos ciganos e as pertinentes partes interessadas na aplicação e no acompanhamento 
das estratégias nacionais de inclusão dos ciganos e a estabelecerem ligações entre 
organismos responsáveis pela igualdade de género ou organizações de defesa dos direitos 
das mulheres e as estratégias de inclusão social;

6. Solicita aos Estados -Membros que tenham explicitamente em atenção as mulheres 
ciganas que se encontram numa situação socioeconómica extremamente precária, 
concentrando-se simultaneamente nos grupos de risco, mediante a prevenção e o combate 
aos fatores de empobrecimento;

7. Convida a Comissão e os Estados-Membros a introduzirem um objetivo que vise a 
redução da pobreza infantil no processo de integração dos ciganos na União Europeia, a 
integração da questão dos direitos da criança nas medidas de inclusão social, o 
acompanhamento dos progressos realizados no combate à pobreza infantil, bem como a 
identificação e o desenvolvimento de ações prioritárias neste domínio;
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8. Exorta os Estados-Membros a incluírem nas suas estratégias nacionais de integração dos 
ciganos programas especialmente concebidos para a integração ativa das mulheres ciganas 
no mercado de trabalho e a facilitarem a aprendizagem ao longo da vida, no sentido de 
lhes permitir a aquisição das qualificações exigidas pelo mercado laboral;

9. Insta os Estados-Membros a desenvolverem medidas específicas orientadas para as 
famílias numerosas (com 4 ou mais filhos) e as famílias monoparentais, facilitando a 
entrada no mercado de trabalho, promovendo a criação de horários flexíveis, 
desenvolvendo as estruturas de acolhimento de crianças e prevendo uma proteção social 
adequada;

10. Convida os Estados-Membros a reintroduzirem os objetivos de Barcelona relativos às 
estruturas de acolhimento de crianças e a desenvolverem serviços de saúde acessíveis, a 
preços módicos e de elevada qualidade ao longo da vida;

11. Insta os Estados-Membros a tomarem todas as medidas necessárias para prevenir o 
despedimento de trabalhadoras durante a gravidez ou maternidade, e a ponderarem o 
reconhecimento do tempo dedicado à educação dos filhos como um período que entra no 
cálculo da pensão de reforma;

12. Convida os Estados-Membros e as autoridades locais a mobilizarem o Instrumento de 
Microfinanciamento Europeu para o emprego e a inclusão social no objetivo de apoiar a 
participação das mulheres ciganas desempregadas nas atividades não assalariadas, através 
de ajuda financeira, medidas de assistência técnica e medidas de apoio facilmente 
acessíveis;

13. Solicita aos Estados-Membros que desenvolvam programas especificamente orientados 
para as mães adolescentes e para o abandono escolar precoce das raparigas, em particular, 
com o objetivo de apoiar a continuação de uma educação ininterrupta, subsidiando a sua 
“presunção de emprego” e fornecendo formação no local de trabalho;

14. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a identificarem explicitamente as mulheres 
ciganas como um grupo-alvo das suas iniciativas de saúde, nomeadamente no que diz 
respeito à patologias que estão fortemente ligadas ao sistema hormonal feminino e/ou à 
pobreza, tais como a osteoporose, os problemas músculo-esqueléticos e as patologias do 
sistema nervoso central; insta, além disso, a que sejam totalmente disponibilizados os 
dispositivos de prevenção e de despistagem do cancro da mama e do colo do útero, 
incluindo as vacinas contra o vírus do papiloma humano (HPV), e a que sejam criados 
serviços de cuidados de saúde para as mulheres grávidas a partir do primeiro trimestre de 
gravidez;

15. Convida os Estados-Membros a facilitarem e promoverem a participação de comunidades 
ciganas tanto na conceção, execução, acompanhamento e avaliação da prevenção de 
doenças, como no tratamento, na prestação de cuidados e no apoio à programação, bem 
como na redução da estigmatização e da discriminação no sistema médico;

16. Solicita aos Estados-Membros que investiguem, proíbam e reprimam a discriminação 
direta e indireta das mulheres ciganas no exercício dos seus direitos fundamentais e no 
acesso aos serviços públicos, procurando evitar qualquer forma de discriminação;
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17. Exorta os Estados-Membros a abordarem todas as formas de violência contra as mulheres, 
com especial atenção para as mulheres ciganas, e a apoiarem as vítimas de violência 
doméstica, garantindo os recursos adequados para a utilização dos serviços públicos e 
prestando igualmente assistência através de serviços de base, como a saúde, o emprego e a 
educação;

18. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 
bem como aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.


