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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Borgernes 
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at romakvinder og -børn ofte udsættes for intersektionel 
forskelsbehandling, udgør en af de mest ugunstigt stillede grupper i medlemsstaterne, 
lever i utilstrækkelige bosættelser med begrænset adgang til uddannelse, arbejde og 
sundhedsydelser samt postevand og sanitet og nu er endnu dårligere stillet på grund af 
covid-19-pandemien;

1. opfordrer indtrængende Kommissionen til i sin nye ligestillingsstrategi at lægge vægt på 
integration af romakvinder og til at prioritere kønsaspektet i den europæiske ramme for 
de nationale strategier for romaernes integration (NRIS) efter 2020; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at de nationale strategier for romaernes 
integration indeholder specifikke foranstaltninger, der fokuserer på romakvinders 
rettigheder og integration af ligestillingsaspektet;

2. opfordrer medlemsstaterne til at medtage adgang til uddannelsesprogrammer og livslang 
læring i deres NRIS-programmer for integration af romakvinder på arbejdsmarkedet; 
opfordrer medlemsstaterne til at medtage styrkelse af romakvinders indflydelse og 
status som et horisontalt mål i alle de prioriterede områder i de nationale 
romaintegrationsstrategier og til at fremme deres politiske deltagelse; opfordrer 
indtrængende medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger til bekæmpelse af vold i 
hjemmet mod romakvinder og -piger, som er tæt forbundet med paternalistiske 
familiemodeller, tidlige eller tvungne ægteskaber, tvangssterilisation, politivold eller 
forskellige former for udnyttelse såsom tiggeri, menneskehandel, seksuel udnyttelse og 
udnyttelse i hjemmet;

3. påpeger, at medlemsstaternes bedste praksis bør udveksles og fremmes i hele Europa, 
herunder i Balkan-regionen, såsom familiebeskatningspolitik og skattelettelser til store 
familier, støtte til boliger og mobilitet og fremme af faciliteter for børn i 
førskolealderen;

4. opfordrer medlemsstaterne til at følge de nuværende og kommende landespecifikke 
henstillinger inden for rammerne af det europæiske semester, herunder foranstaltninger 
til fordel for romakvinder i partnerskabsaftaler, der sikrer indsamling af data opdelt efter 
køn og etnisk oprindelse og deres anvendelse som vidensgrundlag for den politiske 
udvikling.


