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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus 
reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi romų tautybės moterys ir vaikai dažnai patiria tarpsektorinę diskriminaciją, yra 
viena iš nepalankiausioje padėtyje esančių grupių valstybėse narėse, jie gyvena 
netinkamose gyvenvietėse, turi ribotas galimybes naudotis švietimo, užimtumo ir 
sveikatos priežiūros paslaugomis, taip pat vandentiekio vandeniu ir sanitarijos 
priemonėmis, ir dabar dėl COVID-19 pandemijos jų padėtis dar blogėja;

1. primygtinai ragina Komisiją savo naujoje lyčių lygybės strategijoje daugiau dėmesio 
skirti romų tautybės moterų įtraukčiai ir po 2020 m. Europos romų integracijos 
nacionalinių strategijų plane (NRIS) teikti pirmenybę lyčių aspektui; ragina Komisiją ir 
valstybes nares užtikrinti, kad į NRIS būtų įtrauktos konkrečios priemonės, skirtos romų 
tautybės moterų teisėms ir lyčių aspekto integravimui;

2. ragina valstybes nares į savo NRIS programas įtraukti galimybę naudotis švietimo 
programomis ir mokytis visą gyvenimą, siekiant įtraukti romų tautybės moteris į darbo 
rinką; ragina valstybes nares įtraukti romų tautybės moterų įgalėjimą kaip horizontalųjį 
tikslą į visas NRIS prioritetines sritis ir skatinti jų politinį dalyvavimą; primygtinai 
ragina valstybes nares imtis veiksmų siekiant kovoti su smurtu šeimoje prieš romų 
tautybės moteris ir mergaites, šis smurtas yra glaudžiai susijęs su paternalistiniais 
šeimos modeliais, ankstyvomis ar priverstinėmis santuokomis, priverstine sterilizacija, 
policijos žiaurumu ar įvairių formų išnaudojimu, pvz., elgetavimu, prekyba žmonėmis, 
seksualiniu išnaudojimu ir išnaudojimu šeimoje;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad visoje Europoje, įskaitant Balkanų regioną, turėtų būti 
keičiamasi valstybių narių geriausios praktikos pavyzdžiais, pvz., šeimos mokesčių 
politika ir mokesčių sumažinimas didelėms šeimoms, subsidijos būstui ir judumui, taip 
pat ikimokyklinio ugdymo įstaigų skatinimas, ir šie pavyzdžiai turėtų būti remiami;

4. ragina valstybes nares laikytis dabartinių ir būsimų konkrečioms šalims skirtų 
rekomendacijų pagal Europos semestrą, įskaitant dėl romų tautybės moterims skirtų 
priemonių partnerystės susitarimuose, užtikrinant pagal lytį ir etninę kilmę suskirstytų 
duomenų rinkimą ir naudojimą formuojant politiką;


