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IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu 
brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A tā kā romi ir Eiropas lielākā etniskā minoritāte un ES dzīvo aptuveni 6 miljoni romu 
izcelsmes cilvēku, no kuriem lielākajai daļai ir kādas dalībvalsts pilsonība; tā kā 
jēdziens “romi” attiecas uz dažādām grupām, tostarp romiem, čigāniem, klejotājiem, 
manušiem, aškaliem, sintiem un bojašiem; tā kā ikvienam ES iedzīvotājam ir 
vienlīdzīgas tiesības un pienākums kļūt par pilntiesīgu, aktīvu un integrētu sabiedrības 
locekli, bet statistika liecina, ka romu cilvēktiesības Eiropā joprojām tiek ierobežotas un 
apmēram 80 % romu izcelsmes cilvēku dzīvo zem savas valsts nabadzības riska 
sliekšņa; tā kā romi ir Eiropas kultūras un vērtību daļa un ir devuši savu ieguldījumu ES 
kultūras bagātībā, daudzveidībā, ekonomikā un kopīgajā vēsturē; tā kā ar nacionālajām 
minoritātēm saistītā kultūras mantojuma aizsardzībai un stiprināšanai ir izšķirīga 
nozīme sociālajā kohēzijā; tā kā romu izcelsmes cilvēkiem ir jābūt iespējai pilnībā 
piedalīties viņu situācijas uzlabošanas pasākumu plānošanā, īstenošanā, novērtēšanā un 
uzraudzībā un reāli to ietekmēt;

B. tā kā romu izcelsmes sievietes un meitenes gan sabiedrībā kopumā, gan pašas savā 
kopienā bieži tiek pakļautas ar antičigānismu, seksismu un kaitīgiem stereotipiem 
saistītai intersekcionālai diskriminācijai; tā kā viņas ir viena no visnelabvēlīgākajā 
situācijā esošajām iedzīvotāju grupām dalībvalstīs, dzīvo nepiemērotās apmetnēs ar 
nevienlīdzīgu piekļuvi izglītībai, darbam, veselības aprūpes pakalpojumiem, ūdensvada 
ūdenim un sanitārijai, attiecībā uz šo labumu pieejamību saskaras ar konkrētiem 
šķēršļiem, kā arī ir viena no iedzīvotāju grupām, ko vissmagāk skārusi Covid-19 
pandēmija;

C. tā kā romu kopiena ir minoritāte, kurai draud sociālā atstumtība izglītības nevienlīdzīgas 
pieejamības vai zema izglītības līmeņa dēļ, kā rezultātā tās locekļiem trūkst darba tirgū 
nepieciešamās kvalifikācijas un līdz ar to pasliktinās viņu dzīves apstākļi un veselības 
stāvoklis; tā kā mācību kavējumu, priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas un tādu jauniešu 
īpatsvars, kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu (NEET), romu vidū ir daudz 
augstāks nekā vidējais rādītājs, proti, mācības priekšlaicīgi pamet 68 % romu skolēnu, 
turpretī stratēģijā “Eiropa 2020” izvirzītais mērķis ir 10 %; tā kā tikai 18 % romu 
izcelsmes bērnu turpina izglītību augstākās izglītības mācību iestādēs; tā kā ir jāuzlabo 
izglītības atbalsts, karjeras plānošana un jāmaina izglītības nozarē strādājošo attieksme 
pret romu skolēniem, lai palīdzētu viņiem apgūt profesionālās prasmes un uzlabot viņu 
piekļuvi darba tirgum;

D. tā kā 72 % no romu izcelsmes jaunietēm vecumā no 16 līdz 24 gadiem ir NEET 
situācijā, bet romu izcelsmes jauniešiem šis rādītājs ir 55 %; tā kā 28 % no visām EU-
MIDIS II apsekojumā aptaujātajām romu izcelsmes sievietēm kā savu 
pamatnodarbošanos minējušas mājsaimniecības pienākumus salīdzinājumā ar 6 % no 
visiem romu izcelsmes vīriešiem; tā kā romu sieviešu vidū šis rādītājs ir lielāks nekā 
sabiedrībā kopumā1; tā kā dzimumu stereotipi, tradīcijas un patriarhālās struktūras kaitē 
gan sievietēm, gan vīriešiem, vājina sieviešu tiesības un traucē panākt dzimumu 

1 FRA, Eiropas Savienības minoritāšu un diskriminācijas otrais apsekojums, 2016.
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līdztiesību, un tās nekādā gadījumā nevar izmantot kā attaisnojumu vardarbībai vai 
apspiešanai: tā kā ir būtiski svarīgi jau no agrīnas bērnības izmantot izglītības 
instrumentus, kas ļauj izglītībā ņemt vērā dzimumu līdztiesības aspektu, lai cīnītos pret 
stereotipiem;

E. tā kā liela daļa romu izcelsmes iedzīvotāju jau ļoti agrā vecumā kļūst neatkarīgi un 
veido ģimeni; tā kā romu jaunietes, kuras ir nodibinājušas ģimeni un dzīvo 
nepiemērotās apmetnēs, ir pakļautas lielam atstumtības un marginalizācijas riskam; tā 
kā šī parādība ir jāizprot un jārisina, kopā ar romiem īstenojot dzimumu līdztiesības 
pasākumus; tā kā ir vajadzīgi mērķtiecīgi un dzimumsensitīvi ieguldījumi jo īpaši 
attiecībā uz romu izcelsmes jauniešiem, kuri agri apprecas, pamet skolu un sāk strādāt, 
kā rezultātā viņiem nākas strādāt mazkvalificētu darbu un viņu personiskās izaugsmes 
iespējas ir mazas; tā kā tādējādi izšķirīga nozīme jaunu romu izcelsmes ģimeņu atbalstā 
ir konsultācijām, ģimenes lomai un zināšanām par seksuālajām un reproduktīvajām 
tiesībām, un tam ir nepieciešams kultūras ziņā sensitīvs darbs, kura pamatā ir 
pamatzināšanas par aspektiem, kādos romu kultūra un tradīcijas atšķiras no vispārējās 
sabiedrības kultūras;

F. tā kā romu izcelsmes sievietes ir īpaši pakļautas nabadzības, sociālās atstumtības un 
smagas materiālās nenodrošinātības riskam; tā kā viņām nav piekļuves mājokļiem un 
izglītībai un viņu nodarbinātības līmenis ir ievērojami zemāks nekā romu vīriešiem vai 
nodarbinātības līmenis sabiedrībā kopumā, un joprojām tiek pārkāptas viņu veselības 
tiesības; tā kā joprojām ļoti lielā mērā netiek nodrošinātas LGBTI+ romu, romu sieviešu 
ar invaliditāti un vecāka gadagājuma romu īpašās vajadzības;

G. tā kā romu izcelsmes sievietes ziņo par daudz zemāku nodarbinātības līmeni (16 %) 
nekā romu izcelsmes vīrieši (34 %); tā kā dzimumu nelīdztiesība sabiedrībā kopumā, 
kur ir nodarbināts 71 % vīriešu un 57 % sieviešu, salīdzinoši joprojām ir nozīmīga, bet 
tā nav tik liela kā romu izcelsmes cilvēku vidū2;

H. tā kā sievietēm īpaši svarīga ir piekļuve veselības aprūpes pakalpojumiem, jo īpaši 
droša, savlaicīga un pilnīga reproduktīvās veselības un tiesību (SRVT) pieejamība, jo tā 
ir pamats dzimumu līdztiesības sasniegšanai;

I. tā kā Rietumbalkānos dzīvo ievērojams skaits romu izcelsmes cilvēku, kuru 
paredzamais dzīves ilgums, veselības stāvoklis un izglītības un nodarbinātības līmenis ir 
sliktāks nekā cilvēkiem, kuri dzīvo Eiropas Savienībā;

J. tā kā romu izcelsmes sievietes pastāvīgi tiek atstumtas no jēgpilnas līdzdalības 
sabiedrībā un demokrātijā, un viņām trūkst pārstāvības gan Eiropas, gan valstu 
parlamentos, kā arī gan reģionālā, gan vietējā līmenī; tā kā ir būtiski atbalstīt dzimumu 
līdztiesības un minoritāšu līdztiesības veicināšanu romu kopienā; tā kā romu situācijas 
uzlabošanas plānošanā, īstenošanā, novērtēšanā un uzraudzībā būtu jāpiemēro dzimumu 
līdztiesības aspekta integrēšanas princips;

K. tā kā nediskriminācijas princips un līdztiesība ir pamatvērtības, kas nostiprinātas 
Līgumā par Eiropas Savienību un Eiropas Savienības Pamattiesību hartā; tā kā romu 
izcelsmes cilvēki jau no agras bērnības saskaras ar īpašiem šķēršļiem sabiedrisko 
pakalpojumu pieejamībā nodarbinātības, mājokļu un izglītības jomā; tā kā šāda 

2 FRA, Eiropas Savienības minoritāšu un diskriminācijas otrais apsekojums, 2016.
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diskriminācija vēl vairāk skar sievietes, jo viņām bieži ir jāuzņemas lielākā daļa 
mājsaimniecības darbu; tā kā joprojām ļoti lielā mērā netiek nodrošinātas to cilvēku 
vajadzības, kuri tikuši diskriminēti seksuālās orientācijas dēļ;

L. tā kā romu kopienu ir būtiski skārusi Covid-19 krīzes ekonomiskā un sociālā ietekme; tā 
kā daudzi ir zaudējuši ikdienas ienākumu avotus un viņiem ir mazāk pieejami sociālie 
pabalsti, un situāciju vēl vairāk sarežģī karantīnas pasākumi; tā kā pandēmijas laikā 
dažos apvidos ir palielinājies naida noziegumu un romu tautības pilsoņu diskriminācijas 
gadījumu skaits, kas rada nesamērīgu risku sievietēm un meitenēm,

1. ar nožēlu konstatē, ka pēc ES programmas attiecībā uz romu integrācijas valsts 
stratēģijām (NRIS) līdz 2020. gadam pieņemšanas ir panākts ļoti niecīgs progress 
attiecībā uz romu sieviešu iespēcināšanu un iekļaušanu;

2. mudina Komisiju nodrošināt, ka romu izcelsmes sievietes un meitenes tiek iekļautas 
dzimumu līdztiesības stratēģijas īstenošanā un — saskaņā ar stratēģijas vispārējo 
intersekcionalitātes principu — visos politikas izstrādes posmos visās ES politikas 
jomās, tostarp ES atveseļošanas plānā un nostiprinātajā daudzgadu finanšu shēmā (DFS) 
2021.–2027. gadam; aicina Komisiju garantēt dzimumu līdztiesības perspektīvu 
vērienīgā ES programmā attiecībā uz NRIS laikposmam pēc 2020. gada; aicina 
Komisiju un dalībvalstis iekļaut un integrēt uz dzimumu līdztiesību un bērniem vērstu 
pieeju, kas būtu balstīta uz romu izcelsmes sieviešu un bērnu vajadzību analīzi un 
mērķtiecīgiem pasākumiem, nākamajā NRIS koncentrējoties uz romu izcelsmes sieviešu 
tiesībām, iespēcināšanu un dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanu;

3. mudina dalībvalstis panākt reālus rezultātus, papildus NRIS īstenojot vietēja mēroga 
pasākumus šādās četrās galvenajās jomās: piekļuve izglītībai, nodarbinātībai, veselības 
aprūpei un mājokļiem; tāpēc aicina dalībvalstu valdības, vietējās pārvaldes iestādes un 
attiecīgā gadījumā ES iestādes ar sieviešu organizāciju, romu NVO un attiecīgo 
ieinteresēto personu starpniecību iesaistīt romu sievietes NRIS sagatavošanā, īstenošanā, 
izvērtēšanā un uzraudzībā un izveidot saiknes starp dzimumu līdztiesības struktūrām, 
sieviešu tiesību organizācijām un sociālās iekļaušanas stratēģijām, lai vairotu kopienu 
uzticēšanos un garantētu, ka tiek ņemti vērā vietējie apstākļi; turklāt aicina Komisiju, 
īstenojot stratēģiju “Eiropa 2020”, saskaņoti risināt ar dzimumu līdztiesību saistītos 
jautājumus un pievērsties valsts reformu programmām; aicina Komisiju un dalībvalstis 
vērsties pret antičigānismu kā pret rasisma veidu, kas var izraisīt strukturālu 
diskrimināciju;

4. aicina Komisiju iesniegt ziņojumu par romu integrācijas norisi ES, kurā būtu iekļauta 
informācija par sasniegumiem, mērķiem, konkrētiem pasākumiem, kas veikti, lai 
sasniegtu šos mērķus, un par pašreizējo stāvokli attiecībā uz īstenošanas pasākumiem un 
turpmāko rīcību;

5. uzsver, ka ir jāņem vērā romu izcelsmes sieviešu un meiteņu SRVT, kas ietver 
centienus uzlabot viņu piekļuvi visaptverošai dzimumizglītībai, medicīniskām 
pārbaudēm, pirmsdzemdību un pēcdzemdību aprūpei un ģimenes plānošanai, tostarp 
drošam un legālam abortam; stingri nosoda romu izcelsmes sieviešu etnisko segregāciju 
dzemdību aprūpes iestādēs; aicina dalībvalstis nekavējoties aizliegt jebkāda veida 
etnisko segregāciju veselības aprūpes iestādēs, tostarp iestādēs, kurās tiek sniegta 
dzemdību aprūpe; aicina dalībvalstis nodrošināt efektīvus un savlaicīgus tiesiskās 
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aizsardzības līdzekļus visiem piespiedu un obligātās sterilizācijas upuriem, tostarp 
izveidojot efektīvas kompensācijas sistēmas;

6. aicina dalībvalstis savās NRIS programmās ietvert piekļuvi izglītības programmām bez 
segregācijas, jo īpaši agrīnās pirmsskolas mācīšanās, pieaugušo izglītības un 
mūžizglītības programmām, un veikt mērķtiecīgas darbības, lai risinātu mācību 
kavējumu un mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas problēmu nolūkā iesaistīt romu 
sievietes izglītībā un līdz ar to darba tirgū; aicina dalībvalstis kā horizontālu mērķi visās 
NRIS prioritārajās jomās ietvert romu sieviešu iespēcināšanu un aktīvi veicināt viņu 
līdzdalību sabiedrībā un sabiedriskajā dzīvē; mudina dalībvalstis apkarot ar dzimumu 
saistītu vardarbību pret romu izcelsmes sievietēm un meitenēm, tostarp agrīnas vai 
piespiedu laulības, SRVT nepieejamību, piespiedu sterilizāciju, policijas brutalitāti un 
dažādus citus ekspluatācijas veidus;

7. tāpēc aicina dalībvalstis, kuras Stambulas konvenciju vēl nav ratificējušas, to steidzami 
izdarīt;

8. aicina Komisiju un dalībvalstis skaidrāk iekļaut romu izcelsmes meitenes un sievietes 
darba tirgus politikas virzienos, tostarp Garantijā jauniešiem;

9. uzsver vajadzību aizsargāt romu izcelsmes cilvēku darbvietas un iztikas līdzekļus, lai 
nepieļautu viņu ieslīgšanu vēl dziļākā nabadzībā un neaizsargātības stāvoklī pēc šī 
perioda; tāpēc aicina īstenot Starptautiskās Darba organizācijas konvencijas Nr. 190 un 
Nr. 189, lai nostiprinātu darba ņēmēju, jo īpaši sieviešu, tiesības nolūkā izbeigt ēnu 
ekonomiku;

10. aicina dalībvalstis īstenot noteikumus, kas izklāstīti Padomes 2013. gada 9. decembra 
ieteikumā3, kas veicina nodarbinātības iespējas civildienestā personām ar etnisko 
minoritāšu izcelsmi, piemēram, cilvēkiem ar romu izcelsmi un jo īpaši sievietēm;

11. uzsver, ka atšķirības romu izcelsmes vīriešu un sieviešu dalībā darba tirgū varētu 
skaidrot ar to, ka sievietēm biežāk galvenā nodarbošanās ir mājsaimniecības darbs; 
aicina dalībvalstis cīnīties pret etniskiem un ar dzimumu saistītiem stereotipiem, kas 
ietekmē romu izcelsmes sievietes;

12. aicina dalībvalstis mudināt uzņēmumus aktīvāk iesaistīties, it sevišķi vietējā līmenī, un 
apsvērt iespēju atbalstīt sociālo uzņēmumu attīstību, lai romu izcelsmes cilvēkiem radītu 
ilgtspējīgas darbvietas, īpašu uzmanību pievēršot romu izcelsmes sievietēm;

13. aicina Komisiju un dalībvalstis izstrādāt reālu finansēšanas plānu, kura nolūks būtu 
palīdzēt sievietēm, jo īpaši visneaizsargātākajām, izkļūt no situācijām, kurās viņas cieš 
no mačo un seksuālās vardarbības, un sniegt viņām iespēju iegūt ārkārtas materiālo un 
morālo palīdzību, nodrošinot piekļuvi mājokļiem, psiholoģisko un finansiālo uzraudzību 
un atbalstu ceļā uz finansiālo neatkarību;

14. uzsver nepieciešamību nodrošināt īpašu palīdzību visneaizsargātākajām sievietēm, 
cilvēku tirdzniecības un prostitūcijas upuriem, lai sniegtu viņām iespēju saņemt 
nepieciešamo aprūpi un būt drošībā, kas ļautu viņām izkļūt no seksuālās ekspluatācijas;

3 OV C 378, 24.12.2013., 1. lpp.
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15. gaida, kad tiks pieņemta ES stratēģija cilvēku tirdzniecības izskaušanai, kas pašlaik tiek 
izstrādāta, jo romu izcelsmes sievietes un meitenes ir īpaši neaizsargātas; uzsver 
vajadzību skaidri pievērst uzmanību dzimuma aspektam un ņemt vērā uz cietušo 
tiesībām balstītu perspektīvu, tostarp ieviest pasākumus un stratēģijas pieprasījuma 
samazināšanai; tāpat aicina Padomi atsākt sarunas par horizontālo direktīvu par 
diskriminācijas novēršanu, jo tā ir priekšnosacījums līdztiesības panākšanai ES;

16. aicina Komisiju un dalībvalstis izstrādāt tādu publisko politiku, kas ļautu radīt vidi, kurā 
romu izcelsmes cilvēki var droši ziņot par diskriminējošas attieksmes gadījumiem, 
tostarp diskriminējošu etnisko profilēšanu, un būt droši par to, ka viņu sūdzības tiks 
uztvertas nopietni un ka kompetentās iestādes tās izskatīs;

17. aicina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt tiesu iestāžu pieejamību romiem, īpašu 
uzmanību pievēršot personām, kas cietušas no multiplās diskriminācijas, piemēram, 
sievietēm, LGBTI+ personām un nepilsoņiem romiem, un stiprināt līdztiesības iestāžu 
spēju vērsties pret romu izcelsmes cilvēku diskrimināciju;

18. aicina dalībvalstis apkarot teritoriālo segregāciju, piespiedu izlikšanu no mājokļiem un 
bezpajumtniecības problēmu, ar ko saskaras romu izcelsmes vīrieši un sievietes; ar 
bažām norāda, ka saskaņā ar Komisijas 2019. gada īstenošanas ziņojumu4, vairākās 
valstīs vismazāk piemēru pozitīvai pieejai ir mājokļu jomā; tāpēc aicina dalībvalstis 
veikt pasākumus nolūkā ievērojami uzlabot sadzīves apstākļus, īstenojot pārredzamu 
politiku, un virzīties uz segregācijas izbeigšanu kā ilgtermiņa prioritāti tā vietā, lai 
uzlabotu apstākļus segreģētā vidē; uzsver vajadzību iesaistīt romu izcelsmes 
labumguvējus kopīgo daudzdzīvokļu un vienģimenes mājokļu projektu izstrādē un 
īstenošanā;

19. aicina dalībvalstis nodrošināt, ka taupības pasākumi nesamērīgi smagi neskar romu un 
nomadu sievietes un ka budžeta lēmumi tiek pieņemti, balstoties uz cilvēktiesību 
principiem; mudina dalībvalstis izveidot mērķtiecīgas un pielāgotas programmas, kuru 
uzdevums ir sniegt atbalstu romu izcelsmes sievietēm, kas palielinātu viņu līdzdalību ar 
izglītības (tostarp kultūras, vēstures un pilsoniskās), profesionālās darbības, veselības 
aizsardzības un labāku mājokļu palīdzību, un pievērstos visām iespējamajām 
diskriminācijas jomām; aicina Komisiju apsvērt iespēju izveidot jaunu finansēšanas 
instrumentu vai apakšprogrammu, kas būtu saistīta ar kādu jau esošu ES izglītības vai 
sociālās politikas finansēšanas instrumentu, kas būtu paredzēts tam, lai sniegtu 
mērķtiecīgu un pielāgotu atbalstu romu izcelsmes skolēnu, jo īpaši meiteņu, kvalitatīvai 
izglītošanai;

20. uzsver to, cik svarīgi ir mudināt romu izcelsmes jauniešus iegūt augstāko izglītību, lai 
uzlabotu viņu izredzes darba tirgū un līdzdalību sabiedrībā;

21. aicina dalībvalstis savās NRIS vairāk uzsvērt sociālās integrācijas teritoriālos aspektus 
un paredzēt tās mazāk attīstītajiem mikroreģioniem, īstenojot kompleksas un integrētas 
attīstības programmas;

22. aicina Komisiju un dalībvalstis novērtēt ietekmi uz dzimumu līdztiesību, kad tās 
izstrādā konkrētus dalībvalstu NRIS pasākumus;
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23. aicina dalībvalstis romu izcelsmes bērniem nodrošināt kvalitatīvu un pieņemamu bērnu 
aprūpes iestāžu un bērnu pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojumu vienlīdzīgu 
pieejamību, bērnu attīstības centru un vecāku atbalsta centru sniegto izglītības 
pakalpojumu pieejamību un no jauna ieviest Barselonas mērķus bērnu aprūpes jomā, un 
attīstīt pieejamus, cenas ziņā pieņemamus un kvalitatīvus aprūpes pakalpojumus visā 
dzīves ciklā;

24. aicina dalībvalstis īstenot visus nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu darbinieču 
atlaišanu no darba grūtniecības vai bērna aprūpes periodā, un apsvērt jautājumu par 
bērnu audzināšanas laika iekļaušanu periodā, par kuru ir tiesības saņemt pensiju;

25. aicina dalībvalstis veicināt romu izcelsmes studentu tīklus, lai atbalstītu viņu savstarpējo 
solidaritāti nolūkā palielināt sekmīgo piemēru pamanāmību un pārvarētu romu 
izcelsmes studentu izolāciju;

26. aicina dalībvalstis veicināt romu izcelsmes ģimeņu līdzdalību skolās, novērtēt skolas, 
kurās mācās romu izcelsmes bērni un jaunieši un veikt visas izmaiņas, kas 
nepieciešamas, lai nodrošinātu izglītības integrāciju un iespējas gūt labas sekmes 
visiem; norāda, ka vajadzētu paredzēt īpaši uz romu izcelsmes meitenēm vērstus 
pasākumus, pamatojoties uz sekmīgiem piemēriem, kurus var apliecināt akadēmiskās 
aprindas;

27. ka visā Eiropā, tostarp Balkānu reģionā, būtu ieteicams apmainīties ar dalībvalstīs 
piekopto paraugpraksi un popularizēt to, citstarp tādās jomās kā mājokļu un mobilitātes 
atbalsta struktūra, veselības aprūpes pakalpojumu, tostarp SRVT un veselības 
apdrošināšanas, pieejamība, nodokļu politika un bērnu pirmsskolas iestāžu 
apmeklēšanas veicināšana; norāda, ka būtu jāoptimizē nodokļu politika, lai stiprinātu 
stimulus romu izcelsmes sieviešu līdzdalībai darba tirgū;

28. aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, ka tiek ievērotas romu izcelsmes sieviešu un 
bērnu pamattiesības, izmantojot dažādus līdzekļus, tostarp izpratnes veicināšanas 
kampaņas, lai nodrošinātu, ka romu izcelsmes sievietes un meitenes ir informētas par 
savām tiesībām, kas paredzētas spēkā esošajos valsts tiesību aktos par dzimumu 
līdztiesību un diskrimināciju, un turpināt apkarot patriarhālās un seksistiskās tradīcijas;

29. aicina dalībvalstis ievērot Eiropas pusgados sagatavotos pašreizējos un turpmākos 
konkrētām valstīm adresētos ieteikumus, tostarp ieteikumu īstenot pasākumus attiecībā 
uz romu sievietēm partnerattiecību režīmā; papildus uzsver vajadzību sistemātiski vākt 
uzticamus sadalītus datus un ietekmes rādītājus, lai sniegtu politikas izstrādē 
nepieciešamo informāciju un nodrošinātu, ka tiek izmērīts un uzraudzīts panāktais 
progress; atgādina, cik svarīga ir spēju veidošana abos aspektos;

30. uzsver, ka NRIS galvenā uzmanība jāpievērš tam, lai dotu iespēju romu izcelsmes 
sievietēm pašām noteikt savu dzīvi, kļūstot par pamanāmām pārmaiņu veicinātājām 
savās kopienās un izmantojot savu viedokli, lai ietekmētu politikas virzienus un 
programmas, kas viņas skar; uzsver, ka NRIS ir jānostiprina romu izcelsmes sieviešu 
sociālekonomiskā noturība (t.i., viņu spēja pielāgoties strauji mainīgajai ekonomiskajai 
videi), panākot ietaupījumu veidošanu un nepieļaujot līdzekļu izsīkšanu.
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