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EL

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα παιδιά Ρομά υποβάλλονται συχνά σε 
διασταυρούμενες διακρίσεις, αποτελούν μία από τις πιο μειονεκτούσες ομάδες στα 
κράτη μέλη, ζουν σε ανεπαρκείς οικισμούς με περιορισμένη πρόσβαση στην 
εκπαίδευση, την εργασία και τις υπηρεσίες υγείας, καθώς και στην παροχή νερού και 
αποχέτευση, ενώ τώρα η κατάστασή τους έχει επιδεινωθεί εξαιτίας της πανδημίας της 
COVID-19·

1. προτρέπει την Επιτροπή να δώσει έμφαση στην ένταξη των γυναικών Ρομά στη νέα 
στρατηγική της για την ισότητα των φύλων και να δώσει προτεραιότητα στη διάσταση 
του φύλου στο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά 
(ΕΣΕΡ) μετά το 2020· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι στις 
ΕΣΕΡ θα συμπεριληφθούν συγκεκριμένα μέτρα που εστιάζονται στα δικαιώματα των 
γυναικών Ρομά και στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις αντίστοιχες 
πολιτικές·

2. καλεί τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν στα προγράμματα ΕΣΕΡ τους  την πρόσβαση 
σε εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα διά βίου μάθησης για την ένταξη των 
γυναικών Ρομά στην αγορά εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν την 
ενίσχυση της θέσης των γυναικών Ρομά ως οριζόντιο στόχο σε όλους τους τομείς 
προτεραιότητας των ΕΣΕΡ και να προωθήσουν την πολιτική τους συμμετοχή· 
προτρέπει τα κράτη μέλη να εγκρίνουν δράσεις για την καταπολέμηση της 
ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών Ρομά, η οποία συνδέεται 
στενά με πατερναλιστικά οικογενειακά πρότυπα, πρώιμους ή καταναγκαστικούς 
γάμους, καταναγκαστική στείρωση, αστυνομική βία ή διάφορες μορφές εκμετάλλευσης 
όπως η επαιτεία, η εμπορία ανθρώπων, η σεξουαλική και η εγχώρια εκμετάλλευση·

3. επισημαίνει ότι πρέπει να ανταλλάσσονται και να προωθούνται σε ολόκληρη την 
Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής των Βαλκανίων, οι βέλτιστες πρακτικές 
των κρατών μελών, όπως η πολιτική για τη φορολογία των οικογενειών και οι 
φοροελαφρύνσεις των μεγάλων οικογενειών, οι επιδοτήσεις για τη στέγαση και την 
κινητικότητα, και η προώθηση των βρεφονηπιακών εγκαταστάσεων·

4. καλεί τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν τις τρέχουσες και τις επικείμενες συστάσεις ανά 
χώρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για 
τις γυναίκες Ρομά σε συμφωνίες εταιρικής σχέσης, διασφαλίζοντας τη συλλογή 
δεδομένων ανά φύλο και εθνοτική καταγωγή και τη χρήση τους για την ενημέρωση των 
πολιτικών εξελίξεων.


