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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

А. като има предвид, че жените и децата от ромски произход често са подложени на 
комбинирана дискриминация, представляват една от групите в най-неравностойно 
положение в държавите членки, живеят в неподходящи селища с ограничен 
достъп до образование, работа и здравни услуги, както и чешмяна вода и 
канализация, и сега са в по-лошо положение поради пандемията от COVID-19;

1. настоятелно призовава Комисията да отдаде значение на включването на жените 
от ромски произход в новата стратегия за равенство между половете и да даде 
приоритет на свързаните с пола аспекти в европейската рамка за национални 
стратегии за интегриране на ромите (НСИР) след 2020 г.; призовава Комисията и 
държавите членки да гарантират, че в НСИР са включени конкретни мерки, 
насочени към правата на жените от ромски произход и интегрирането на 
принципа на равенство между половете;

2. призовава държавите членки да включат достъпа до образователни програми и 
ученето през целия живот в своите програми от НСИР за приобщаването на 
жените от ромски произход към пазара на труда; призовава държавите членки да 
включат предоставянето на възможности на жените от ромски произход като 
хоризонтална цел във всички приоритетни области на НСИР и да насърчават 
тяхното политическо участие; настоятелно призовава държавите членки да 
предприемат действия за борба с домашното насилие срещу жени и момичета от 
ромски произход, което е тясно свързано с патерналистични семейни модели, 
ранни или принудителни бракове, насилствена стерилизация, полицейско насилие 
или различни форми на експлоатация, като например просия, трафик, сексуална и 
домашна експлоатация; 

3. посочва, че най-добрите практики на държавите членки следва да бъдат обменяни 
и насърчавани в цяла Европа, включително в региона на Балканите, като 
например данъчна политика за семейството и данъчни облекчения за големи 
семейства, субсидии за жилищно настаняване и мобилност и насърчаване на 
детските заведения;

4. призовава държавите членки да следват настоящите и бъдещите специфични за 
всяка държава препоръки в рамките на европейския семестър, включително мерки 
за жените от ромски произход в споразуменията за партньорство, като гарантират 
събирането на данни, разбити по пол и етническа принадлежност, и използването 
им като информационен ресурс при развитието на политиката.


