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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la aspecte de gen ale Cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a 
romilor

(2013/2066(INI))

Parlamentul European,
– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special articolele 

1, 14, 15, 21, 23, 24, 25, 34 și 35,

– având în vedere dreptul internațional al drepturilor omului, în special Convenția 
internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială; Declarația ONU 
din 1992 privind drepturile persoanelor care fac parte din minorități naționale sau etnice, 
religioase și lingvistice; Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare 
față de femei și Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului,

– având în vedere convențiile europene care protejează drepturile omului și libertățile 
fundamentale, în special Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale (ECHR); Carta socială europeană și recomandările aferente ale Comitetului 
European al Drepturilor Sociale; Convenția-cadru pentru protejarea minorităților naționale 
a Consiliului Europei și Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea 
violenței împotriva femeilor și a violenței domestice,

– având în vedere articolele 2, 3 și 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană și articolele 8, 
9 și 10 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Un cadru UE pentru strategiile 
naționale de integrare a romilor până în 2020” (COM(2011)0173) și concluziile 
Consiliului European din 24 iunie 2011,

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Strategiile naționale de integrare a 
romilor: o primă etapă în punerea în aplicare a cadrului UE” (COM(2012)0226),

– având în vedere Propunerea de recomandare a Consiliului cu privire la măsurile de 
integrare efectivă a romilor în statele membre (COM(2013)0460),

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Progrese înregistrate în punerea în 
aplicare a strategiilor naționale de integrare a romilor” (COM(2013)0454),

– având în vedere Rezoluția sa din 1 iunie 2006 referitoare la situația femeilor de etnie romă 
în Uniunea Europeană1,

– având în vedere Rezoluția sa din 9 martie 2011 referitoare la Strategia UE privind 
incluziunea romilor2,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,
– având în vedere raportul Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen și avizele 

Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A7-0000/2013),
A. întrucât strategia pentru egalitate între femei și bărbați 2010-2015 impune Comisiei „să 
                                               
1 JO C 298 E, 8.12.2006, p. 283.
2 JO C 199 E, 7.7.2012, p. 112.
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sprijine promovarea egalității de gen în punerea în aplicare a tuturor aspectelor ale 
Strategiei Europa 2020” și întrucât concluziile Consiliului privind Cadrul UE pentru 
strategiile naționale de integrare a romilor solicită ca „o perspectivă de gen să fie aplicată 
în cadrul tuturor politicilor și acțiunilor pentru promovarea incluziunii romilor”;

B. întrucât riscul de sărăcie pentru femeile de etnie romă îl depășește pe cel al bărbaților de 
etnie romă și întrucât familiile de romi cu patru sau mai mulți copii sunt supuse unui risc 
mai mare de sărăcie în UE;

C. întrucât indicatorii folosiți în comun tind să neglijeze probleme precum sărăcia 
persoanelor încadrate în muncă, sărăcia energetică, sărăcia familiilor numeroase și a 
părinților singuri, sărăcia în rândul copiilor și excluziunea socială a femeilor;

D. întrucât femeile de etnie romă în vârstă sunt expuse unui risc mai mare de sărăcie din 
cauza faptului că majoritatea au lucrat în economia informală fără remunerație sau afiliere 
la securitatea socială;

E. întrucât o majoritate covârșitoare de adulți de etnie romă clasificați ca „inactivi” este 
formată din femei și, parțial datorită tradiționalei diviziuni a muncii între femei și bărbați, 
numărul femeilor de etnie romă de vârstă activă încadrate în câmpul muncii cu 
remunerație este de doar jumătate din cel al bărbaților de etnie romă, cifrele fiind similare 
în ceea ce privește activitățile independente;

F. întrucât este cu mult mai greu pentru mamele din familii numeroase sau mamele singure 
să lucreze mai departe de casele și familiile lor din zone rurale dezavantajate;

G. întrucât rata alfabetizării și performanțele educaționale ale femeilor de etnie romă sunt 
mult sub cele ale bărbaților de etnie romă și ale femeilor de alte etnii și întrucât 
majoritatea fetelor de etnie romă părăsesc timpuriu școala, iar o parte semnificativă a 
acestora nu au frecventat niciodată școala;

H. întrucât sarcinile la vârsta adolescenței sau cele neplanificate distrug oportunitățile de 
educație și de muncă ale fetelor;

I. întrucât criza economică a avut un impact negativ asupra sănătății și a bunăstării femeilor 
de etnie romă, agravându-le situația inacceptabilă îndelungată, peste un sfert dintre toate 
femeile de etnie romă fiind limitate în activitățile lor zilnice de probleme de sănătate; 

J. întrucât, din cauza statutului lor socioeconomic scăzut și a discriminării pe care o percep 
în cadrul asistenței medicale, femeile de etnie romă recurg mult mai puțin la servicii 
medicale decât majoritatea populației;

K. întrucât femeile și fetele de etnie romă sunt în mod disproporționat afectate de mai multe 
boli – inclusiv HIV/SIDA –, dar pe lista de priorități programele de prevenire pentru ele se 
află la nivel inferior și sunt subfinanțate, iar accesibilitatea examinărilor rămâne scăzută;

L. întrucât sărăcia extremă crește riscul de trafic cu femei, de prostituție, de violență și de 
alte forme de exploatare care împiedică participarea deplină a femeilor în toate domeniile 
vieții și atingerea egalității de gen,
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1. subliniază că strategiile naționale de integrare a romilor trebuie să se axeze pe 
consolidarea rezilienței socioeconomice a femeilor de etnie romă, adică aptitudinea lor de 
a se adapta la mediul economic care se schimbă rapid, prin realizarea de economii și prin 
prevenirea deprecierii bunurilor;

2. solicită statelor membre să consolideze integrarea principiului de egalitate între femei și 
bărbați în punerea în aplicare a strategiilor lor naționale de integrare a romilor și să 
asocieze punerea lor în aplicare cu strategiile existente privind egalitatea de gen, în special 
prin stabilirea eliminării disparității salariale de gen în cadrul comunităților de romi ca 
obiectiv explicit;

3. solicită Comisiei și statelor membre să realizeze evaluări de impact de gen atunci când 
concep măsurile specifice în cadrul strategiilor lor naționale de integrare a romilor;

4. solicită Comisiei să introducă instrumente mai eficace pentru măsurarea situației 
socioeconomice reale a femeilor de etnie romă, precum includerea cuantificării 
„economiei vieții” și recunoașterea economiei informale în proiectele sale „dincolo de 
PIB”; mai mult, solicită Comisiei să dezvolte și să monitorizeze indicatori specifici 
genului pentru strategiile naționale de integrare a romilor și politicile de incluziune 
socială;

5. solicită guvernelor statelor membre și autorităților locale să implice organizațiile femeilor, 
ONG-urile pentru romi și părțile interesate relevante în punerea în aplicare și 
monitorizarea strategiilor naționale de integrare a romilor și să creeze legături între
organismele pentru egalitatea de gen sau organizațiile pentru drepturile femeilor și 
strategiile de incluziune socială;

6. solicită statelor membre ca în măsurile lor să vizeze în mod explicit femeile de etnie romă 
aflate în situații socioeconomice extrem de defavorizate și să se axeze în același timp și pe 
grupurile expuse riscurilor prin prevenirea și soluționarea factorilor de sărăcire;

7. solicită Comisiei și statelor membre să introducă un obiectiv de reducere a sărăciei în 
rândul copiilor în procesul de integrare a romilor la nivelul UE, să integreze drepturile 
copiilor în măsurile de incluziune socială, să monitorizeze progresul din perspectiva 
sărăciei în rândul copiilor, precum și să identifice și să dezvolte acțiuni prioritare în 
domeniu;

8. solicită statelor membre să includă în strategiile lor naționale de integrare a romilor 
programe adaptate pentru incluziunea activă a femeilor de etnie romă pe piața muncii și să 
asigure disponibilitatea învățării pe tot parcursul vieții pentru a dobândi aptitudini 
necesare pe piață;

9. solicită statelor membre să elaboreze măsuri speciale care vizează familiile numeroase (cu 
patru sau mai mulți copii) și gospodăriile cu părinți singuri, facilitând intrarea pe piața 
muncii, promovând programe de lucru flexibile, extinzând centrele de îngrijire a copiilor 
și examinând modalități de asistență socială adaptate;

10. solicită statelor membre să reintroducă obiectivele de la Barcelona privind îngrijirea 
copiilor și să dezvolte servicii de îngrijire accesibile, de înaltă calitate și la prețuri 
rezonabile pentru întregul ciclu de viață;
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11. solicită statelor membre să adopte toate măsurile necesare pentru a preveni concedierea 
lucrătoarelor în timpul sarcinii sau al maternității și să ia în considerare recunoașterea 
creșterii copiilor ca perioadă care contează la drepturi de pensionare;

12. îndeamnă statele membre și autoritățile locale să mobilizeze instrumentul european de 
microfinanțare pentru ocuparea forței de muncă și incluziune socială pentru a sprijini 
implicarea femeilor de etnie romă fără loc de muncă în activități independente prin sprijin 
financiar, asistență tehnică și măsuri de rezervă accesibile;

13. solicită statelor membre să elaboreze programe specifice care vizează mamele adolescente 
și fetele care au părăsit timpuriu școala, în special să sprijine continuarea studiilor 
neîntrerupte, subvenționând încadrarea lor în câmpul muncii și oferind formare la locul de 
muncă;

14. solicită Comisiei și statelor membre să identifice femeile de etnie romă ca grup-țintă al 
inițiativelor lor în domeniul sănătății, în special în ceea ce privește bolile care sunt 
puternic legate de sistemul endocrin al femeilor și/sau sărăcie, precum osteoporoză, 
probleme musculo-scheletice și boli ale sistemul nervos central; în plus, le îndeamnă să 
facă pe deplin accesibile depistarea și prevenirea cancerului mamar și cervical – inclusiv 
vaccinuri împotriva HPV –, și să aibă ca obiectiv inițierea de asistență medicală pentru 
femeile însărcinate care se află deja în primul lor trimestru de sarcină;

15. solicită statelor membre să faciliteze și să promoveze participarea comunităților de romi la 
conceperea, punerea în aplicare, monitorizarea și evaluarea de programe pentru prevenirea 
bolilor, tratament, îngrijire și sprijin, precum și la reducerea stigmatizării și a discriminării 
din sistemul medical;

16. solicită statelor membre să ancheteze, să interzică și să urmărească în justiție 
discriminarea directă și indirectă împotriva femeilor de etnie romă care își exercită 
drepturile fundamentale și accesează servicii publice, precum și să prevină orice altă 
discriminare;

17. solicită statelor membre să abordeze toate formele de violență împotriva femeilor, 
acordând o atenție specială femeilor de etnie romă, și să acorde sprijin victimelor violenței 
domestice, asigurând resurse adecvate pentru servicii publice aferente și oferind asistență 
și prin servicii de integrare, precum sănătate, ocupare a forței de muncă și educație;

18. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, 
precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.


