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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru libertăți 
civile, justiție și afaceri interne, care este comisie competentă, includerea următoarelor 
sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât femeile și copiii de etnie romă sunt adeseori supuși unor discriminări 
intersecționale, constituie unul dintre grupurile cele mai dezavantajate din statele 
membre, locuiesc în așezări inadecvate și au acces limitat la educație, locuri de muncă și 
servicii medicale, precum și la apă curentă și canalizare, iar situația lor s-a înrăutățit în 
prezent din cauza pandemiei de COVID-19,

1. îndeamnă Comisia să confere vizibilitate includerii femeilor de etnie romă în noua sa 
Strategie privind egalitatea de gen și să acorde prioritate perspectivei de gen în Cadrul 
european pentru strategiile naționale de integrare a romilor (SNIR) post-2020; invită 
Comisia și statele membre să se asigure că în SNIR sunt incluse măsuri specifice care 
vizează drepturile femeilor rome și integrarea perspectivei de gen;

2. invită statele membre să includă accesul la programele de educație și la învățarea pe tot 
parcursul vieții în programele lor din cadrul SNIR pentru integrarea femeilor rome pe 
piața muncii; invită statele membre să includă capacitarea femeilor rome ca obiectiv 
orizontal în toate domeniile prioritare ale SNIR și să promoveze participarea politică a 
acestora; îndeamnă statele membre să întreprindă acțiuni pentru a combate violența 
domestică împotriva femeilor și fetelor rome, care este strâns legată de modelele 
familiale paternaliste, căsătoriile timpurii sau forțate, sterilizarea forțată, brutalitatea 
poliției sau diferitele forme de exploatare, cum ar fi cerșetoria, traficul, exploatarea 
sexuală sau domestică;

3. subliniază că cele mai bune practici ale statelor membre, ca de pildă politicile privind 
alocațiile familiale și facilitățile fiscale pentru familiile cu mulți copii, subvențiile 
pentru locuințe și mobilitate și promovarea unor structuri dedicate copiilor de vârstă 
preșcolară, ar trebui să facă obiectul unor schimburi și să fie promovate în toată Europa, 
inclusiv în regiunea Balcanilor;

4. invită statele membre să dea curs recomandărilor specifice fiecărei țări, actuale și 
viitoare, din cadrul semestrului european, inclusiv măsurile privind femeile rome din 
acordurile de parteneriat, asigurând colectarea de date defalcate pe gen și etnie și 
utilizarea acestora la fundamentarea deciziilor politice.


