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EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että romaninaisiin ja -lapsiin kohdistuu usein moniperusteista syrjintää, 
he ovat yksi jäsenvaltioiden heikoimmassa asemassa olevista ryhmistä, he asuvat 
epäasianmukaisilla asuinalueilla, joilla on rajalliset mahdollisuudet koulutukseen, 
työhön ja terveyspalveluihin sekä vesijohtoveteen ja jätevesihuoltoon, ja he ovat nyt 
muita huonommassa asemassa covid-19-pandemian vuoksi;

1. kehottaa komissiota painottamaan romaninaisten osallisuutta uudessa sukupuolten tasa-
arvoa koskevassa strategiassaan ja asettamaan sukupuolinäkökulman etusijalle 
romanien integraatiota edistäviä kansallisia strategioita koskevassa eurooppalaisessa 
puitekehyksessä vuoden 2020 jälkeen; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että romanien kansallisiin integrointistrategioihin sisällytetään erityisiä 
toimenpiteitä, joissa keskitytään romaninaisten oikeuksiin ja sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamiseen;

2. kehottaa jäsenvaltioita sisällyttämään koulutusohjelmiin ja elinikäisen oppimisen 
ohjelmiin pääsyn romanien integraatiota edistäviin kansallisiin strategioihin, jotta 
romaninaiset pääsisivät työmarkkinoille; kehottaa jäsenvaltioita sisällyttämään 
romaninaisten vaikutusvallan lisäämisen horisontaaliseksi tavoitteeksi kaikkiin 
romanien integraatiota edistävien kansallisten strategioiden painopistealoihin ja 
edistämään heidän poliittista osallistumistaan; kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan 
toimia romaninaisiin ja -tyttöihin kohdistuvan perheväkivallan torjumiseksi, sillä se 
liittyy läheisesti paternalistisiin perhemalleihin, lapsi- tai pakkoavioliittoihin, 
pakkosterilisaatioihin, poliisin raakuuteen tai erilaisiin hyväksikäytön muotoihin, kuten 
kerjäämiseen, ihmiskauppaan, seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja kotona tapahtuvaan 
hyväksikäyttöön;

3. huomauttaa, että kaikkialla Euroopassa, myös Balkanin alueella, olisi vaihdettava ja 
edistettävä jäsenvaltioiden parhaita käytäntöjä, kuten perheverotusta koskevaa 
politiikkaa ja suurperheiden verotuksen helpottamista, asumisen ja liikkuvuuden 
tukemista sekä varhaiskasvatuspalvelujen edistämistä;

4. kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson 
puitteissa annettuja nykyisiä ja tulevia maakohtaisia suosituksia, mukaan lukien 
romaninaisia koskevat toimenpiteet kumppanuussopimuksissa, joilla varmistetaan 
sukupuolen ja etnisen alkuperän mukaan eriteltyjen tietojen keruu ja niiden käyttö 
politiikan kehittämisessä.


