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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru libertăți 
civile, justiție și afaceri interne, care este comisie competentă, includerea următoarelor 
sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A întrucât romii sunt cea mai mare minoritate etnică din Europa: aproximativ 6 milioane 
de persoane cu origini rome trăiesc în UE, majoritatea lor având cetățenia unui stat 
membru; întrucât termenul „romi” cuprinde diverse grupuri, printre care romii, țiganii, 
nomazii, manouche, așkali, sinti și băieșii. întrucât toate persoanele din UE au același 
drept și datorie de a deveni membru deplin, activ și integrat al societății, dar statisticile 
arată că romii sunt în continuare privați de drepturile omului în Europa și aproximativ 
80 % dintre persoanele cu origini rome trăiesc sub pragul de sărăcie al țării lor; întrucât 
romii fac parte din cultura și valorile europene și au contribuit la bogăția culturală, 
diversitatea, economia și istoria comună a Uniunii Europene; întrucât protecția și 
consolidarea patrimoniului cultural al minorităților naționale din statele membre au un 
rol crucial în realizarea coeziunii sociale; întrucât persoanele cu origini rome trebuie să 
poată participa pe deplin și să aibă un cuvânt real de spus în planificarea, aplicarea, 
evaluarea și monitorizarea măsurilor de îmbunătățire a situației lor;

B. întrucât femeile și fetele de sorginte romă se confruntă adesea cu o discriminare 
intersecțională, legată de atitudinea ostilă față de țigani, de sexism și de stereotipuri 
dăunătoare, atât din partea societății în general, cât și în interiorul propriei comunități; 
întrucât ele sunt unul dintre cele mai dezavantajate grupuri din statele membre, trăiesc 
în așezări inadecvate, au un acces inegal și se lovesc de obstacole specifice în ceea ce 
privește educația, munca, serviciile medicale, apa potabilă și instalațiile sanitare, și se 
numără printre grupurile cel mai grav afectate de pandemia de COVID-19;

C. întrucât comunitatea romă este o minoritate expusă riscului excluziunii sociale din 
cauza accesului inegal la educație sau a nivelului scăzut, care nu le permite să aibă 
calificările cerute pe piața muncii și le înrăutățește astfel condițiile de viață și starea de 
sănătate; întrucât rata absenteismului și a abandonului școlar timpuriu și proporția 
tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau 
de formare (NEET) în rândul romilor este mult mai mare decât media: 68 % dintre romi 
abandonează timpuriu sistemul de învățământ, în timp ce obiectivul general al Strategiei 
Europa 2020 este de 10 %; întrucât numai 18 % dintre copiii cu origini rome continuă 
școala și ajung în învățământul superior; întrucât este necesară îmbunătățirea asistenței 
educaționale și a planificării carierei, precum și schimbarea atitudinii cadrelor didactice 
față de cursanții romi, pentru a le extinde competențele profesionale și a le da acces la 
un loc de muncă;

D. întrucât 72 % dintre tinerele cu origini rome cu vârsta între 16 și 24 de ani nu sunt 
încadrate profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare, în 
comparație cu 55 % dintre tineri; întrucât 28 % din totalul femeilor cu origini rome 
intervievate în sondajul UE-MIDIS II declară că activitatea lor principală este „munca 
casnică”, în comparație cu 6 % din totalul bărbaților; întrucât această rată este ridicată în 
privința femeilor cu origini rome și în comparație cu femeile din populația generală1; 
întrucât stereotipurile de gen, tradițiile și structurile patriarhale fac rău atât femeilor, cât 

1 Al doilea sondaj al Uniunii Europene privind minoritățile și discriminarea, ADF, 2016.
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și bărbaților, blochează drepturile femeilor și realizarea egalității de gen și nu trebuie 
niciodată folosite ca scuză pentru violență sau oprimare; întrucât instrumentele 
pedagogice pentru o educație sensibilă la aspectele de gen, care să combată 
stereotipurile, sunt esențiale încă de la o vârstă fragedă;

E. întrucât mulți romi devin independenți și fondează o familie la o vârstă foarte fragedă; 
întrucât tinerele rome care trăiesc cu familia în așezări necorespunzătoare sunt expuse 
unui risc ridicat de excluziune și marginalizare; întrucât acest fenomen trebuie înțeles și 
combătut prin măsuri care să ia în considerare dimensiunea de gen și situația romilor; 
întrucât sunt necesare investiții specifice și atente la dimensiunea de gen, în special în 
privința tinerelor și tinerilor cu origini rome care se căsătoresc, abandonează școala și 
merg să lucreze la o vârstă fragedă, drept pentru care au locuri de muncă cu un nivel 
scăzut de calificare și cu posibilități reduse de evoluție personală; întrucât, pentru 
susținerea tinerelor familii cu origini rome, consilierea, rolul familiei și cunoștințele 
despre drepturile sexuale și reproductive sunt astfel esențiale și necesită o muncă care să 
țină seama de aspectele culturale și să includă o cunoaștere elementară a diferențelor 
culturale și de tradiții dintre cultura romă și cea majoritară;

F. întrucât femeile de sorginte romă sunt în mod special expuse riscului de sărăcie, de 
excluziune socială și de lipsuri grave; întrucât nu au acces la locuințe și la educație, au o 
rată de angajare mult mai redusă atât în comparație cu bărbații romi, cât și cu populația 
generală, iar drepturile lor în materie de sănătate sunt în continuare încălcate; întrucât 
nevoile specifice ale romilor LGBTI+, ale femeilor rome cu dizabilități și ale romilor în 
vârstă continuă să fie grav ignorate;

G. întrucât rata de ocupare a femeilor cu origini rome este mult mai scăzută (16 %) decât 
cea a bărbaților (34 %); întrucât, în comparație, disparitatea de gen în rândul populației 
generale, deși este încă semnificativă, nu este la fel de mare ca în rândul populației cu 
origini rome: 71 % dintre bărbați sunt angajați, față de 57 % dintre femei2;

H. întrucât accesul la servicii medicale este deosebit de important pentru femei, în special 
accesul în siguranță, la timp și integral la servicii de sănătate sexuală și reproductivă și 
drepturile aferente (SRHR), acesta fiind fundamental pentru realizarea egalității de gen;

I. întrucât există un număr semnificativ de persoane cu origini rome în Balcanii de Vest, 
care au o speranță de viață mai scăzută și o situație mai precară în privința sănătății, 
educației și locurilor de muncă față de populația din Uniunea Europeană;

J. întrucât femeile cu origini rome se confruntă cu excluderea constantă de la o participare 
reală la viața socială și la cea democratică și nu sunt suficient reprezentate nici în 
Parlamentul European, nici în parlamentele naționale, regionale și locale; întrucât este 
esențial să fie susținută promovarea egalității de gen și a egalității pentru minorități în 
rândul populației rome; întrucât principiul integrării perspectivei de gen trebuie aplicat 
în planificarea, implementarea, evaluarea și monitorizarea îmbunătățirii situației 
romilor;

K. întrucât principiile nediscriminării și egalității reprezintă valori fundamentale, 
consacrate în Tratatul privind Uniunea Europeană și în Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene; întrucât persoanele cu origini rome se confruntă cu dificultăți 

2 Al doilea sondaj al Uniunii Europene privind minoritățile și discriminarea, ADF, 2016.
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deosebite în accesul la serviciile publice din domeniile ocupării forței de muncă, 
locuințelor și educației încă din primii ani de viață; întrucât această discriminare are un 
impact și mai mare asupra femeilor, care trebuie adesea să-și asume o mare parte a 
sarcinilor casnice; întrucât nevoile specifice ale victimelor discriminării pe criterii de 
orientare sexuală continuă să fie grav ignorate;

L. întrucât comunitatea romă a fost afectată substanțial de impactul economic și social al 
crizei provocate de pandemie; întrucât mulți și-au pierdut sursele de venit pentru traiul 
zilnic și se confruntă cu un acces redus la prestații sociale, adesea îngreunat și mai mult 
de măsurile de carantină; întrucât numărul infracțiunilor motivate de ură și al cazurile de 
discriminare a cetățenilor romi a crescut în anumite zone în timpul pandemiei și 
reprezintă un risc disproporționat pentru femei și fete;

1. ia act cu regret de lipsa gravă a progreselor, de la adoptarea cadrului UE pentru 
strategiile naționale de integrare a romilor (SNIR) până în 2020, în ceea ce privește 
capacitarea și incluziunea femeilor rome;

2. invită insistent Comisia să se asigure că femeile și fetele cu origini rome sunt incluse în 
aplicarea Strategiei pentru egalitatea de gen și în toate etapele elaborării politicilor din 
toate domeniile de politică ale UE, inclusiv în Planul UE de redresare economică și în 
cadrul financiar multianual consolidat pentru 2021-2027 (CFM), în conformitate cu 
principiul transversal al intersecționalității din cadrul strategiei; invită Comisia să 
garanteze includerea perspectiva de gen într-un cadru UE ambițios post-2020 pentru 
SNIR; invită Comisia și statele membre să includă și să integreze o abordare care să țină 
seama de gen și de nevoile copiilor, bazată pe analiza nevoilor femeilor și ale copiilor 
cu origini rome și pe intervenții specifice axate pe drepturile și capacitarea femeilor din 
această categorie, precum și pe integrarea perspectivei de gen în cadrul următoarelor 
SNIR;

3. invită insistent statele membre să obțină rezultate reale în privința aplicării măsurilor 
locale de susținere a SNIR în patru domenii esențiale: accesul la educație, la locuri de 
muncă, la servicii medicale și la locuințe; solicită, prin urmare, guvernelor statelor 
membre, autorităților locale și, atunci când este cazul, instituțiilor UE să implice femeile 
rome, prin intermediul organizațiilor pentru femei, al ONG-urilor rome și al altor actori 
din domeniu, în pregătirea, aplicarea, evaluarea și monitorizarea SNIR, precum și să 
creeze legături între organismele de promovare a egalității de gen, organizațiile pentru 
drepturile femeilor și strategiile de incluziune socială, pentru a câștiga încrederea 
comunităților și a asigura luarea în considerare a contextelor locale; solicită, de 
asemenea, Comisiei, să abordeze egalitatea de gen într-o manieră coerentă la 
implementarea Strategiei UE 2020 și a programelor naționale de reformă; invită 
Comisia și statele membre să combată atitudinile ostile față de romi ca formă de rasism 
care poate conduce la discriminare structurală;

4. solicită Comisiei să prezinte un grafic al evoluției procesului UE de incluziune a 
romilor, care să arate realizările, obiectivele, măsurile specifice utilizate pentru 
atingerea obiectivelor, situația măsurilor de implementare și următorii pași;

5. subliniază că trebuie respectate SSRD ale femeilor și fetelor cu origini rome, ceea ce 
implică eforturi pentru a le îmbunătăți accesul la o educație sexuală cuprinzătoare, la 
controale medicale, la îngrijire prenatală și postnatală și la planificare familială - 
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inclusiv la avort legal și în condiții de siguranță; condamnă categoric segregarea etnică a 
femeilor cu origini rome în maternități; invită statele membre să interzică imediat toate 
formele de segregare etnică în unitățile medicale, inclusiv în maternități; invită statele 
membre să pună la dispoziția tuturor persoanelor care au suferit acte de sterilizare 
forțată și coercitivă măsuri de compensare eficiente și rapide, inclusiv prin instituirea 
unor sisteme eficiente de despăgubire;

6. invită statele membre să includă accesul la programe nesegregate de educație, în special 
în învățământul preșcolar, formarea adulților și educația continuă, în programele lor din 
cadrul SNIR, precum și acțiuni specifice de combatere a absenteismului și a 
abandonului școlar timpuriu, astfel încât femeile rome să fie integrate în sistemul 
educațional și, ca urmare, pe piața muncii; invită statele membre să includă capacitarea 
femeilor și fetelor rome ca obiectiv orizontal în toate domeniile prioritare ale SNIR și să 
încurajeze activ participarea lor în societate și în viața publică; invită insistent statele 
membre să combată violența de gen împotriva femeilor și fetelor cu origini rome, 
inclusiv căsătoriile timpurii și cele forțate, lipsa accesului la SSRD, sterilizarea forțată, 
brutalitatea poliției și diverse forme de exploatare;

7. solicită insistent, prin urmare, tuturor stator membre care nu au făcut încă acest lucru să 
ratifice de urgență Convenția de la Istanbul;

8. invită Comisia și statele membre să includă mai explicit fetele și femeile de sorginte 
romă în politicile legate de piața muncii, inclusiv în Garanția pentru tineret;

9. subliniază trebuie protejate locurile de muncă și viața persoanelor cu origini rome, 
pentru a evita ca acestea să devină și mai sărace și vulnerabile după această perioadă; 
solicită, prin urmare, punerea în aplicare a Convențiilor 190 și 189 ale Organizației 
Internaționale a Muncii, pentru a consolida drepturile lucrătorilor, în special ale 
femeilor, în vederea eliminării economiei informale;

10. invită statele membre să pună în aplicare dispozițiile prevăzute în Recomandarea 
Consiliului din 9 decembrie 20133, care promovează oportunitățile de angajare în 
administrația publică pentru persoanele care aparțin minorităților etnice, cum ar fi cele 
cu origini rome și în special femeile;

11. subliniază că disparitatea de gen în ceea ce privește participarea pe piața muncii a 
persoanelor cu origini rome ar putea fi explicată printr-o mai mare implicare a femeilor 
în activitățile casnice ca activitate principală; invită statele membre să combată 
stereotipurile etnice și de gen care afectează femeile cu origini rome;

12. invită statele membre să încurajeze o implicare mai puternică a întreprinderilor, în 
special la nivel local și să ia în considerare susținerea dezvoltării întreprinderilor sociale 
pentru a crea locuri de muncă viabile pentru persoanele cu origini rome, în special 
pentru femeile rome;

13. invită Comisia și statele membre să elaboreze un plan de finanțare real pentru a permite 
femeilor, în special celor mai vulnerabile, să se elibereze de machism și de violența 
sexuală și să le permită să obțină asistență materială și morală de urgență, acces la 
locuințe, monitorizare psihologică și financiară și sprijin pentru a deveni independente 

3 JO C 378, 24.12.2013, p. 1.
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financiar;

14. subliniază că trebuie creată o asistență specială pentru femeile cele mai vulnerabile, mai 
ales pentru victimele traficului de persoane și prostituției, astfel încât să beneficieze de 
îngrijirea și securitatea necesare pentru a scăpa de exploatarea sexuală;

15. așteaptă cu nerăbdare viitoarea strategie a UE pentru eradicarea traficului de persoane, 
deoarece femeile și fetele cu origini rome sunt deosebit de vulnerabile în acest context; 
subliniază necesitatea unei concentrări economice clare și a unei perspective axate pe 
drepturile victimelor, inclusiv măsuri și strategii de reducere a cererii; solicită, de 
asemenea, Consiliului să deblocheze negocierile cu privire la directiva orizontală anti-
discriminare, întrucât aceasta este absolut necesară pentru realizarea egalității în UE;

16. invită Comisia și statele membre să elaboreze politici publice pentru a crea un mediu în 
care persoanele cu origini rome să poată semnala cu încredere cazurile de tratament 
discriminatoriu, inclusiv crearea de profiluri psihologice discriminatorii, știind că 
plângerile lor sunt luate în serios și sunt tratate de autoritățile competente;

17. solicită Comisiei și statelor membre să susțină accesul populației rome la justiție, 
acordând o atenție deosebită victimelor discriminării multiple (femei, persoane 
LGBTI+, romi fără cetățenie), precum și să crească capacitățile organismelor pentru 
egalitate de a trata cazurile de discriminare împotriva persoanelor cu origini rome;

18. invită statele membre să combată segregarea teritorială, evacuările forțate și lipsa de 
adăpost cu care se confruntă bărbații și femeile cu origini rome; constată cu îngrijorare 
că, potrivit raportului de implementare al Comisiei din 20194, politica de locuințe este 
cea în care abordările promițătoare comune mai multor țări sunt cele mai puține; invită, 
prin urmare, statele membre să ia măsuri pentru a îmbunătăți clar condițiile de locuit, 
prin politici transparente, și să se îndrepte spre eliminarea segregării ca prioritate pe 
termen lung, nu pe îmbunătățirea condițiilor în medii segregate; subliniază necesitatea 
implicării beneficiarilor de origine romă în conceperea și aplicarea diferitelor planuri 
pentru locuințe comunitare sau individuale;

19. solicită statelor membre să se asigure că măsurile de austeritate nu au un impact 
disproporționat asupra femeilor de etnie romă sau nomade, și că deciziile cu privire la 
buget se bazează pe principiile drepturilor omului; încurajează statele membre să creeze 
programe specifice adaptate pentru a oferi sprijin femeilor cu origini rome în vederea 
creșterii participării acestora prin educație (inclusiv culturală, istorică și civică), prin 
activitatea profesională, prin protecția sănătății și prin locuințe mai bune, precum și să 
se ocupe de domeniile unde sunt posibile forme de discriminare; invită Comisia să aibă 
în vedere un nou instrument de finanțare sau un subprogram legat de un program 
existent al UE de finanțare educațională și socială, al cărui scop să fie o susținere 
direcționată și adaptată pentru ca elevii cu origini rome, în special fetele, să beneficieze 
de o educație de calitate;

20. subliniază că este important ca tinerii cu origini rome să fie încurajați să urmeze studii 
superioare pentru a-și îmbunătăți perspectivele profesionale și participarea lor în 
societate;

4 SWD(2019)0320
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21. solicită statelor membre să acorde, în SNIR, mai multă atenție aspectelor teritoriale ale 
incluziunii sociale și să vizeze cele mai defavorizate microregiuni prin programe de 
dezvoltare complexe și integrate;

22. solicită Comisiei și statelor membre să realizeze evaluări ale impactului de gen la 
elaborarea măsurilor specifice din cadrul SNIR;

23. invită statele membre să asigure, în privința copiilor cu origini rome, accesul egal la 
servicii de calitate și accesibile de îngrijire a copiilor și de învățământ preșcolar, la 
servicii de dezvoltarea copilului și la o educație în parteneriat cu părinții; le solicită, de 
asemenea, să reintroducă obiectivele de la Barcelona pentru îngrijirea copiilor și să 
creeze servicii de îngrijire de calitate, accesibile și la prețuri rezonabile pe parcursul 
întregului ciclului de viață;

24. 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 pentru drepturile de pensie;

25. invită statele membre să promoveze rețelele de studenți cu origini rome și să încurajeze 
solidaritatea între ei, pentru a crește vizibilitatea celor care reușesc și a surmonta 
izolarea cu care adesea se confruntă;

26. invită statele membre să încurajeze participarea familiilor de romi la viața școlară, să 
evalueze școlile în care studiază copii și tineri cu origini rome și să facă toate 
schimbările necesare pentru a asigura integrarea educațională și realizarea tuturor; 
subliniază că ar trebui luate măsuri specifice pentru fetele cu origini rome, pe baza 
reușitelor validate de comunitatea academică;

27. subliniază că cele mai bune practici ale statelor membre ar trebui comunicate și 
promovate în întreaga Europă, inclusiv în regiunea Balcanilor, în ceea ce privește, 
printre altele, structura sprijinului pentru locuințe și mobilitate, accesul la servicii de 
sănătate, inclusiv SSRD și asigurările de sănătate, politicile fiscale și promovarea 
structurilor de îngrijire a copiilor preșcolari; constată că politicile fiscale ar trebui 
optimizate astfel încât să crească stimulentele pentru participarea femeilor cu origini 
rome pe piața forței de muncă;

28. invită Comisia și statele membre să se asigure că drepturile fundamentale ale femeilor și 
copiilor cu origini rome sunt respectate, utilizând diverse mijloace, printre care 
campaniile de sensibilizare, pentru ca femeile și fetele cu origini rome să fie conștiente 
de drepturile pe care le au în temeiul legislației naționale în vigoare privind egalitatea de 
gen și discriminarea, precum și pentru a combate mai în profunzime tradițiile patriarhale 
și sexiste;

29. invită statele membre ca, în acordurile de parteneriat, să pună în practică recomandările 
de țară, actuale și viitoare, din cadrul Semestrului european, inclusiv cele referitoare la 
măsurile pentru femeile cu origini rome; subliniază de asemenea că, pentru a contribui 
la evoluția politicilor și a asigura măsurarea și monitorizarea progreselor realizate, este 
necesară colectarea sistematică de date defalcate, precum și indicatori de impact solizi; 
reamintește importanța consolidării capacităților în ambele privințe;

30. subliniază că SNIR trebuie să se concentreze pe capacitarea femeilor cu origini rome 
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pentru a-și asuma controlul asupra propriei vieți, devenind agenți vizibili ai schimbării 
în cadrul comunităților lor și făcându-și auzită vocea pentru a influența politicile și 
programele care le afectează; subliniază că SNIR trebuie să crească reziliența 
socioeconomică a femeilor cu origini rome (și anume capacitatea lor de a se adapta la 
un mediu economic aflat în rapidă schimbare), prin realizarea de economii și evitarea 
pierderii bunurilor.
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