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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A mając na uwadze, że Romowie są w Europie największą mniejszością etniczną, przy 
czym w UE żyje ok. 6 mln osób pochodzenia romskiego, z których większość posiada 
obywatelstwo danego państwa członkowskiego; mając na uwadze, że termin 
„Romowie” obejmuje różne grupy, m.in. Romów, Cyganów, Trawelerów, Manuszów, 
Aszkali, Sinti i Bojaszów; mając na uwadze, że każda osoba w UE ma równe prawo i 
obowiązek stać się pełnoprawnym, aktywnym i zintegrowanym członkiem 
społeczeństwa, natomiast statystyki pokazują, że Romowie są nadal pozbawieni praw 
człowieka w Europie, a około 80 % osób o romskim pochodzeniu żyje poniżej progu 
zagrożenia ubóstwem ich kraju; mając na uwadze, że Romowie są częścią europejskiej 
kultury i europejskich wartości oraz że zapewniają oni wkład w bogactwo kulturowe, 
różnorodność, gospodarkę i wspólną historię UE; mając na uwadze, że ochrona i 
wzmacnianie dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych w państwach 
członkowskich odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu spójności społecznej; mając na 
uwadze, że osoby pochodzenia romskiego muszą być w stanie w pełni uczestniczyć i 
przedstawiać swoją opinię w planowaniu, wdrażaniu, ocenie i monitorowaniu środków 
mających na celu poprawę ich sytuacji;

B. mając na uwadze, że kobiety i dziewczęta pochodzenia romskiego często są ofiarami 
dyskryminacji krzyżowej związanej z antycyganizmem i seksizmem oraz szkodliwych 
stereotypów, zarówno ze strony całego społeczeństwa, jak i społeczności, do której 
należą; mając na uwadze, że stanowią one jedną z grup znajdujących się w najbardziej 
niekorzystnej sytuacji w państwach członkowskich, żyją w prowizorycznych osiedlach, 
doświadczając nierównego dostępu i szczególnych przeszkód w zakresie edukacji, 
pracy i usług zdrowotnych, a także w dostępie do wody bieżącej i urządzeń sanitarnych, 
a także należą do grup, które dotknęła w największym stopniu pandemia COVID-19;

C. mając na uwadze, że społeczność romska jest mniejszością zagrożoną wykluczeniem 
społecznym ze względu na nierówny dostęp do edukacji lub niski poziom 
wykształcenia, czego skutkiem jest brak kwalifikacji wymaganych na rynku pracy, a co 
za tym idzie, gorsza sytuacja życiowa i zdrowotna; mając na uwadze, że wskaźnik 
absencji, przedwczesnego kończenia nauki oraz odsetek młodzieży niekształcącej się, 
niepracującej ani nieszkolącej się (NEET) wśród Romów jest znacznie wyższy niż 
średnia, gdyż 68 % Romów rezygnuje przedwcześnie z nauki, podczas gdy ogólny 
wskaźnik osób przedwcześnie kończących naukę w Europie w 2020 r. wynosi 10 %; 
mając na uwadze, że jedynie 18 % dzieci pochodzenia romskiego kontynuuje naukę do 
poziomu studiów uniwersyteckich; mając na uwadze, że potrzebne jest lepsze wsparcie 
edukacyjne, planowanie kariery zawodowej i zmiana postaw wśród osób pracujących w 
sektorze edukacji wobec uczniów romskich, aby wspierać ich umiejętności zawodowe i 
dostęp do pracy;

D. mając na uwadze, że ogółem 72 % młodych kobiet romskich w wieku od 16 do 24 lat 
należy do grupy NEET, w porównaniu z 55 % romskich mężczyzn; mając na uwadze, 
że 28 % wszystkich kobiet pochodzenia romskiego, które wzięły udział w badaniu EU-
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MIDIS II, wskazało jako główną działalność „pracę w gospodarstwie domowym” w 
porównaniu z 6 % wszystkich mężczyzn; mając na uwadze, że wskaźnik ten jest wysoki 
w przypadku kobiet pochodzenia romskiego w porównaniu ze wskaźnikiem kobiet w 
całym społeczeństwie1; mając na uwadze, że stereotypy płciowe, tradycje i struktury 
patriarchalne są krzywdzące dla kobiet i mężczyzn, szkodzą prawom kobiet i 
osiągnięciu równości płci i nigdy nie mogą być wykorzystywane jako pretekst do 
przemocy lub ucisku; mając na uwadze, że narzędzia edukacyjne na rzecz edukacji 
uwzględniającej problematykę płci w celu zwalczania stereotypów mają kluczowe 
znaczenie od najmłodszych lat;

E. mając na uwadze, że duża część ludności romskiej staje się niezależna i zakłada rodzinę 
w bardzo młodym wieku; mając na uwadze, że młode romskie kobiety z rodzinami, 
które żyją w prowizorycznych osiedlach, są narażone na wysokie ryzyko wykluczenia i 
marginalizacji; mając na uwadze, że zjawisko to należy zrozumieć i zwalczać wspólnie 
z Romami za pomocą środków uwzględniających aspekt płci; mając na uwadze, że 
istnieje potrzeba ukierunkowanych inwestycji uwzględniających kwestię płci, zwłaszcza 
w przypadku młodych kobiet i mężczyzn pochodzenia romskiego, którzy wchodzą w 
związek małżeński, porzucają naukę i podejmują pracę w bardzo młodym wieku, co 
sprawia, że otrzymują miejsca pracy wymagające niskich kwalifikacji z niewielką 
możliwością rozwoju osobistego; mając na uwadze, że w związku z tym we wspieraniu 
młodych rodzin pochodzenia romskiego kluczowe znaczenie mają doradztwo, rola 
rodziny oraz wiedza na temat praw seksualnych i reprodukcyjnych, co wymaga pracy 
uwzględniającej aspekty kulturowe, opartej na podstawowej wiedzy o różnicach 
kulturowych i tradycjach między kulturą Romów a głównym nurtem kultury;

F. mając na uwadze, że kobiety romskie są szczególnie zagrożone ubóstwem, 
wykluczeniem społecznym i dotkliwą deprywacją; mając na uwadze, że brakuje im 
dostępu do mieszkań i edukacji, poziom ich zatrudnienia jest znacznie niższy, zarówno 
w porównaniu z mężczyznami romskimi, jak i ogółem społeczeństwa, a ich prawa do 
ochrony zdrowia są nadal naruszane; mając na uwadze, że szczególne potrzeby osób 
LGBTI+ pochodzenia romskiego, romskich kobiet z niepełnosprawnościami i starszych 
Romów nadal pozostają w znacznej mierze zaniedbywane;

G. mając na uwadze, że wśród kobiet pochodzenia romskiego stwierdza się znacznie 
niższy wskaźnik zatrudnienia (16 %) niż wśród mężczyzn romskich (34 %); mając na 
uwadze, że – dla porównania – wśród ogółu społeczeństwa zróżnicowanie sytuacji 
kobiet i mężczyzn jest nadal znaczne, ale nie tak duże jak wśród Romów, gdzie 
zatrudnionych jest 71 % mężczyzn i 57 % kobiet2.

H. mając na uwadze, że dostęp do usług zdrowotnych ma szczególne znaczenie dla kobiet, 
zwłaszcza bezpieczny, terminowy i pełny dostęp do zdrowia i praw reprodukcyjnych i 
seksualnych, ponieważ stanowi podstawę osiągnięcia równouprawnienia płci;

I. mając na uwadze, że znaczna liczba osób pochodzenia romskiego mieszka na 
Bałkanach Zachodnich, gdzie średnio żyją krócej, a ich sytuacja w zakresie zdrowia, 
edukacji, zatrudnienia jest gorsza w porównaniu z osobami mieszkającymi w Unii 

1 Drugie badanie Unii Europejskiej na temat mniejszości i dyskryminacji, FRA (2016).
2 Drugie badanie Unii Europejskiej na temat mniejszości i dyskryminacji, FRA (2016).
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Europejskiej;

J. mając na uwadze, że kobiety pochodzenia romskiego nadal są wykluczane z pełnego 
udziału w życiu społecznym i demokratycznym, a także nie są reprezentowane ani w 
Parlamencie Europejskim, ani w parlamentach krajowych, ani też szczeblu regionalnym 
i lokalnym; mając na uwadze, że należy wspierać promowanie równouprawnienia płci i 
równości mniejszości w populacji romskiej; mając na uwadze, że przy planowaniu, 
wdrażaniu, ocenie i monitorowaniu poprawy sytuacji Romów należy stosować zasadę 
uwzględniania aspektu płci;

K. mając na uwadze, że zasady niedyskryminacji i równości są podstawowymi 
wartościami zapisanymi w Traktacie o Unii Europejskiej oraz w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej; mając na uwadze, że osoby pochodzenia romskiego 
napotykają szczególne przeszkody w dostępie do usług publicznych w dziedzinie 
zatrudnienia, mieszkalnictwa i edukacji od wczesnego dzieciństwa; mając na uwadze, 
że taka dyskryminacja ma jeszcze większy wpływ na kobiety, ponieważ często to one 
muszą wykonywać znakomitą część prac domowych; mając na uwadze, że szczególne 
potrzeby ofiar dyskryminacji ze względu na orientację seksualną są nadal w dużej 
mierze zaniedbywane;

L. mając na uwadze, że społeczność romska odczuła w znacznym stopniu uboczne skutki 
gospodarcze i społeczne kryzysu związanego z COVID-19; mając na uwadze, że wiele 
z tych osób straciło dzienny dochód i ma ograniczony dostęp do świadczeń socjalnych, 
który często był utrudniony w związku ze stosowaniem środków związanych z 
kwarantanną; mając na uwadze, że liczba przestępstw z nienawiści i przypadków 
dyskryminacji obywateli romskich zwiększyła się w niektórych dziedzinach w okresie 
pandemii i stwarza nieproporcjonalnie duże ryzyko dla kobiet i dziewcząt;

1. z ubolewaniem stwierdza, że od czasu przyjęcia unijnych ram dotyczących krajowych 
strategii integracji Romów do 2020 r. odnotowano poważny brak postępów w zakresie 
wzmocnienia pozycji i włączenia kobiet romskich;

2. apeluje do Komisji o zadbanie o to, by kobiety i dziewczęta pochodzenia romskiego 
były włączane we wdrażanie strategii na rzecz równości płci i we wszystkie etapy 
opracowywania wszystkich obszarów polityki UE, w tym planu odbudowy dla Europy i 
wzmocnionych wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021–2027, zgodnie z 
horyzontalną zasadą intersekcjonalności przewidzianą w strategii; wzywa Komisję do 
zagwarantowania perspektywy płci w ambitnych unijnych ramach dotyczących 
krajowych strategii integracji Romów po 2020 r.; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do włączenia i zawarcia w głównym nurcie podejścia uwzględniającego 
kwestię płci oraz podejścia dostosowanego do dzieci, w oparciu o analizę potrzeb kobiet 
i dzieci pochodzenia romskiego, oraz do ukierunkowanych interwencji koncentrujących 
się na prawach kobiet pochodzenia romskiego, wzmocnienia pozycji i uwzględnianie 
aspektu płci w kolejnych krajowych strategiach integracji Romów;

3. wzywa państwa członkowskie do osiągnięcia wymiernych wyników we wdrażaniu 
lokalnych środków mających na celu wspieranie krajowych strategii integracji Romów 
w czterech kluczowych obszarach: dostępu do edukacji, zatrudnienia, opieki zdrowotnej 
i mieszkalnictwa; wzywa zatem rządy państw członkowskich, władze lokalne oraz, w 
stosownych przypadkach, instytucje UE do angażowania kobiet romskich – za 
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pośrednictwem organizacji kobiet, romskich organizacji pozarządowych i odpowiednich 
zainteresowanych stron – w przygotowanie, wdrażanie, ocenę i monitorowanie 
krajowych strategii integracji Romów, a także do tworzenia powiązań między organami 
ds. równości płci, organizacjami ds. praw kobiet i strategiami na rzecz włączenia 
społecznego w celu budowania zaufania wśród społeczności i zapewnienia 
uwrażliwienia na te kwestie na poziomie lokalnym; wzywa Komisję do rozwiązania w 
spójny sposób problemu równouprawnienia płci podczas wdrażania strategii 
Europa 2020 i krajowych programów reform; wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do przeciwdziałania antycyganizmowi jako formie rasizmu, która może prowadzić do 
dyskryminacji strukturalnej;

4. wzywa Komisję do przedstawienia schematu procesu integracji Romów w UE 
obejmującego osiągnięcia, cele oraz szczególne środki służące ich realizacji, a także do 
przedstawienia aktualnego stanu wdrażania środków i kolejnych kroków;

5. podkreśla potrzebę poszanowania zdrowia i praw reprodukcyjnych i seksualnych kobiet 
i dziewcząt romskich, m.in poprzez działania na rzecz poprawy dostępu do 
kompleksowej edukacji seksualnej, badań lekarskich, opieki przedporodowej i 
poporodowej, a także planowania rodziny, w tym bezpiecznej i legalnej aborcji; 
zdecydowanie potępia segregację etniczną kobiet pochodzenia romskiego w 
placówkach opieki zdrowotnej nad matkami; wzywa państwa członkowskie do 
natychmiastowego wprowadzenia zakazu wszelkich form segregacji etnicznej w 
zakładach opieki zdrowotnej, w tym w placówkach opieki zdrowotnej nad matkami; 
wzywa państwa członkowskie do zapewnienia skutecznych i terminowych środków 
zaradczych dla wszystkich osób, które doświadczyły wymuszonej i przymusowej 
sterylizacji, w tym poprzez ustanowienie skutecznych systemów odszkodowań;

6. wzywa państwa członkowskie do włączenia do programów krajowych strategii 
integracji Romów dostępu do programów edukacyjnych realizowanych bez segregacji, 
w szczególności dotyczących edukacji w okresie wczesnego dzieciństwa, edukacji 
dorosłych i uczenia się przez całe życie, oraz do podjęcia ukierunkowanych działań w 
celu rozwiązania problemu absencji i przedwczesnego kończenia nauki, tak aby objąć 
kobiety romskie edukacją, a w konsekwencji włączyć na rynek pracy; wzywa państwa 
członkowskie do uwzględnienia kwestii umocnienia pozycji kobiet i dziewcząt 
romskich jako celu horyzontalnego we wszystkich priorytetowych obszarach krajowych 
strategii integracji Romów oraz do promowania ich udziału w społeczeństwie i życiu 
politycznym; wzywa państwa członkowskie do zajęcia się kwestią przemocy ze 
względu na płeć wobec kobiet i dziewcząt pochodzenia romskiego, w tym wczesnych i 
przymusowych małżeństw, braku dostępu do opieki w zakresie zdrowia oraz praw 
reprodukcyjnych i seksualnych, przymusowej sterylizacji, brutalności policji czy też 
różnych innych form wykorzystywania;

7. wzywa zatem wszystkie państwa członkowskie, które jeszcze nie ratyfikowały 
konwencji stambulskiej, aby to pilnie uczyniły;

8. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wyraźniejszego uwzględnienia dziewcząt i 
kobiet pochodzenia romskiego w strategiach politycznych dotyczących rynku pracy, w 
tym gwarancji dla młodzieży;

9. podkreśla potrzebę zagwarantowania miejsc pracy i zamieszkania osobom pochodzenia 
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romskiego w celu uniknięcia ich jeszcze większego ubóstwa i podatności na zagrożenia 
po tym okresie; w związku z powyższym wzywa do wdrożenia konwencji nr 190 i 189 
Międzynarodowej Organizacji Pracy w celu wzmocnienia praw pracowników, 
zwłaszcza kobiet, w dążeniu wyeliminowania gospodarki nieformalnej;

10. wzywa państwa członkowskie do wdrożenia przepisów określonych w zaleceniu Rady z 
dnia 9 grudnia 2013 r.3, które promują możliwości zatrudnienia w służbie cywilnej osób 
pochodzących z mniejszości etnicznych, takich jak osoby pochodzenia romskiego, a w 
szczególności kobiety;

11. podkreśla, że różnice w udziale kobiet i mężczyzn pochodzenia romskiego w rynku 
pracy można wytłumaczyć większym zaangażowaniem kobiet w pracę w gospodarstwie 
domowym jako główną działalność; wzywa państwa członkowskie do zwalczania 
stereotypów etnicznych i uwarunkowanych płcią mających wpływ na kobiety ze 
środowisk romskich;

12. wzywa państwa członkowskie, by zachęcały do większego zaangażowania 
przedsiębiorstw, w szczególności na szczeblu lokalnym, i by rozważyły wsparcie 
rozwoju przedsiębiorstw społecznych, by stworzyć miejsca pracy o zrównoważonym 
charakterze dla osób pochodzenia romskiego, a w szczególności kobiet romskich;

13. wzywa Komisję i państwa członkowskie do opracowania rzeczywistego planu 
finansowania na rzecz ochrony kobiet, zwłaszcza tych najbardziej narażonych, przed 
przemocą ze strony mężczyzn i przemocą seksualną, a także do umożliwienia im 
korzystania z pomocy materialnej i psychologicznej w nagłych przypadkach wraz z 
dostępem do mieszkań, nadzorem psychologicznym i finansowym oraz wsparcia w 
dążeniu do niezależności finansowej;

14. podkreśla potrzebę wprowadzenia specjalnej pomocy dla kobiet najbardziej narażonych, 
ofiar handlu ludźmi i prostytucji, aby umożliwić im uzyskanie niezbędnej opieki i 
bezpieczeństwa w celu chronienia ich przed wykorzystywaniem seksualnym;

15. oczekuje na przyszłą strategię UE w zakresie zwalczania handlu ludźmi, gdyż kobiety i 
dziewczęta pochodzenia romskiego są szczególnie narażone; podkreśla potrzebę 
wyraźnego skoncentrowania się na problematyce płci i perspektywy ukierunkowanej na 
prawa ofiar, w tym środków i strategii mających na celu ograniczenie popytu; wzywa 
Radę, by odblokowała negocjacje w sprawie horyzontalnej dyrektywy 
antydyskryminacyjnej, która jest podstawowym warunkiem osiągnięcia równości w UE;

16. wzywa Komisję i państwa członkowskie do opracowania polityki publicznej w celu 
stworzenia warunków, w którym osoby pochodzenia romskiego mogą z ufnością 
zgłaszać przypadki dyskryminującego traktowania, w tym dyskryminujące profilowanie 
etniczne, oraz wiedzieć, że ich skargi są traktowane z powagą i rozpatrywane przez 
właściwe organy;

17. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wspierania Romów w dostępie do wymiaru 
sprawiedliwości, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar wielorakiej dyskryminacji, 
takich jak kobiety, osoby LGBTI+ oraz Romowie niebędący obywatelami, a także 
wzmocnienia zdolności organów ds. równości do przeciwdziałania dyskryminacji osób 

3 Dz.U. C 378 z 24.12.2013, s. 1.
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pochodzenia romskiego;

18. wzywa państwa członkowskie do walki z segregacją przestrzenną, przymusowymi 
eksmisjami i bezdomnością mężczyzn i kobiet pochodzenia romskiego; z niepokojem 
odnotowuje, że zgodnie ze sprawozdaniem Komisji z wdrażania z 2019 r.4 
mieszkalnictwo stanowi politykę, w której stwierdza się najmniej przykładów 
obiecującego podejścia wspólnego dla wielu krajów; w związku z powyższym wzywa 
państwa członkowskie, by podjęły środki służące radykalnej poprawie warunków 
mieszkaniowych dzięki przejrzystym strategiom politycznym oraz by, zamiast dążyć do 
poprawy jakości w miejscach, w których dochodzi do segregacji, dążyły do realizacji 
długoterminowego priorytetu położenia kresu segregacji; podkreśla, że należy włączyć 
romskich beneficjentów w opracowanie i wdrożenie społecznościowych i 
indywidualnych możliwości mieszkaniowych;

19. wzywa państwa członkowskie do zadbania o to, aby środki oszczędnościowe nie miały 
nieproporcjonalnie dużego wpływu na kobiety romskie i należące do społeczności 
Trawelerów oraz aby decyzje budżetowe opierały się na zasadach dotyczących praw 
człowieka; zachęca państwa członkowskie do opracowania programów 
ukierunkowanych i zaprojektowanych w celu wsparcia kobiet pochodzenia romskiego, 
dzięki którym zwiększy się ich udział w edukacji (w tym w dziedzinie kultury, historii i 
społeczeństwa), działalności zawodowej, ochronie zdrowia i poprawie warunków 
mieszkaniowych i które przyczynią się do przeciwdziałania wszelkim potencjalnym 
przejawom dyskryminacji; wzywa Komisję do rozważenia nowego instrumentu 
finansowego lub podprogramu, który byłby powiązany z istniejącym unijnym 
programem finansowania w dziedzinie edukacji i spraw socjalnych i byłby 
przeznaczony na ukierunkowane i dostosowane do potrzeb wsparcie w zapewnianiu 
wysokiej jakości edukacji dla uczniów pochodzenia romskiego, a zwłaszcza dla 
dziewcząt;

20. podkreśla znaczenie zachęcania młodych osób pochodzenia romskiego do ukończenia 
studiów wyższych w celu poprawy ich perspektyw zawodowych i udziału w życiu 
społecznym;

21. wzywa państwa członkowskie do położenia w krajowych strategiach integracji Romów 
większego nacisku na terytorialny aspekt włączenia społecznego oraz do skupienia się 
na najbardziej potrzebujących mikroregionach za pośrednictwem całościowych i 
zintegrowanych programów rozwoju;

22. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby przy opracowywaniu konkretnych 
środków w ramach krajowych strategii integracji Romów przeprowadzały oceny 
wpływu z uwzględnieniem aspektu płci;

23. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia równego dostępu do wysokiej jakości, 
przystępnych cenowo placówek opieki nad dziećmi oraz placówek edukacji 
wczesnoszkolnej, usług w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci oraz 
edukacji dzieci pochodzenia romskiego opartej na partnerskiej współpracy z rodzicami, 
aby ponownie wprowadzić cele barcelońskie w zakresie opieki nad dziećmi i rozwinąć 
łatwo dostępne, przystępne cenowo, wysokiej jakości usługi opieki przez cały okres 

4 SWD(2019)0320 final.
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życia;

24. wzywa państwa członkowskie do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków, aby 
zapobiegać zwalnianiu pracownic w czasie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, oraz do 
rozważenia możliwości uznania okresu wychowywania dzieci za okres wliczany przy 
ustalaniu świadczeń emerytalnych;

25. wzywa państwa członkowskie do promowania sieci studentów pochodzenia romskiego, 
aby zachęcać do solidarności między nimi, tak aby zwiększyć widoczność osób, które 
odniosły sukces, i przezwyciężyć izolację studentów romskich;

26. wzywa państwa członkowskie do zachęcania rodzin pochodzenia romskiego do udziału 
w życiu szkół, do oceny szkół, w których uczą się dzieci i młodzież pochodzenia 
romskiego, oraz do dokonania wszelkich niezbędnych zmian w celu zapewnienia 
integracji edukacyjnej i osiągnięć dla wszystkich; zwraca uwagę, że specjalne środki 
należy kierować do dziewcząt pochodzenia romskiego, w oparciu o historie osób, które 
odniosły sukces potwierdzony przez społeczność akademicką;

27. podkreśla, że państwa członkowskie powinny się dzielić najlepszymi praktykami i 
promować je w całej Europie, w tym w regionie Bałkanów, między innymi w 
odniesieniu do struktury wsparcia w zakresie mieszkalnictwa i mobilności, dostępu do 
usług zdrowotnych, w tym zdrowia i praw reprodukcyjnych i seksualnych oraz 
ubezpieczenia zdrowotnego, polityki podatkowej i promocji placówek wczesnej 
edukacji; zwraca uwagę, że należy zoptymalizować politykę podatkową, aby zwiększyć 
zachęty do uczestnictwa kobiet pochodzenia romskiego w rynku pracy;

28. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia poszanowania praw 
podstawowych kobiet i dzieci pochodzenia romskiego, przy wykorzystaniu różnych 
środków, które obejmują kampanie informacyjne, w celu zadbania o to, by kobiety i 
dziewczęta pochodzenia romskiego były świadome swoich praw wynikających z 
obowiązujących przepisów krajowych w zakresie równości płci i dyskryminacji, a także 
do dalszego zwalczania patriarchalnych i seksistowskich tradycji;

29. wzywa państwa członkowskie do wdrażania w umowach o partnerstwie obecnych i 
przyszłych zaleceń dla poszczególnych krajów w ramach europejskiego semestru, w 
tym środków na rzecz kobiet pochodzenia romskiego; podkreśla ponadto potrzebę 
systematycznego gromadzenia solidnych, zdezagregowanych danych i wskaźników 
wpływu, aby informować o rozwoju polityki i zapewniać mierzenie i monitorowanie 
postępów; przypomina o znaczeniu budowania zdolności w obu przypadkach;

30. podkreśla, że krajowe strategie integracji Romów muszą skupiać się na wzmocnieniu 
pozycji kobiet pochodzenia romskiego, tak aby mogły one przejąć kontrolę nad 
własnym życiem, stając się widoczną siłą napędową zmian w swoich społecznościach i 
zabierając głos w celu wywierania wpływu na strategie polityczne i programy, które ich 
dotyczą; podkreśla, że krajowe strategie integracji Romów muszą wzmacniać 
społeczno-ekonomiczną odporność kobiet pochodzenia romskiego (tj. ich zdolność do 
dostosowania się do szybko zmieniającego się otoczenia gospodarczego) poprzez 
oszczędzanie i zapobieganie obniżaniu wartości mienia.
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