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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a 
vnitřní věci jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že romské ženy a děti často čelí diskriminaci z důvodu příslušnosti ke 
dvěma či více skupinám, představují jednu z nejvíce znevýhodněných skupin v 
členských státech, žijí v nevyhovujících podmínkách s omezeným přístupem ke 
vzdělání, práci a zdravotním službám, k vodě z vodovodu a sanitárním službám a k 
tomu, že se nyní jejich situace zhoršila v důsledku pandemie COVID-19;

1. naléhavě žádá Komisi, aby na otázku inkluze romských žen kladla důraz ve své nové 
strategii pro rovnost žen a mužů a aby hledisko rovnosti žen a mužů stanovila za 
prioritu rámce EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů po roce 2020; žádá Komisi 
a členské státy o zajištění toho, aby zvláštní opatření zaměřená na práva romských žen a 
genderový mainstreaming byla zahrnuta do vnitrostátních strategií integrace Romů;

2. žádá členské státy, aby v zájmu inkluze romských žen na pracovní trh zahrnuly do 
svých vnitrostátních strategií integrace Romů programy zaměřené na vzdělávání a 
celoživotní učení; žádá členské státy, aby zlepšení situace romských žen začlenily do 
všech prioritních oblastí vnitrostátních strategií integrace Romů jakožto horizontální cíl 
a aby podporovaly jejich politickou účast; naléhavě žádá členské státy, aby přijaly 
opatření k boji proti domácímu násilí páchanému na romských ženách a dívkách, které 
úzce souvisí s patriarchálními rodinnými modely, brzkými nebo nucenými sňatky, 
nucenou sterilizací, policejní brutalitou nebo různým formami vykořisťování, jako je 
žebrání, obchodování s lidmi, sexuální vykořisťování a vykořisťování v domácnosti;

3. zdůrazňuje, že by v rámci celé Evropy včetně balkánské oblasti mělo docházet k 
výměně osvědčených postupů mezi členskými státy a že by tyto postupy měly být 
podporovány, např. pokud jde o politiky daňových úlev a daňového zjednodušení pro 
velké rodiny, příspěvky na bydlení a mobilitu a podporu zařízení péče o děti v 
předškolním věku;

4. žádá členské státy, aby se řídily stávajícími i budoucími doporučeními pro jednotlivé 
země vydávanými v rámci evropského semestru, včetně opatření pro romské ženy v 
rámci dohod o partnerství, aby se zajistil sběr dat rozlišených podle pohlaví a etnické 
příslušnosti a jejich využití pro informovaný rozvoj politik.


