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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za državljanske svoboščine, 
pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi 
naslednje pobude:

A. ker so romske ženske in otroci pogosto žrtve presečne diskriminacije, so med najbolj 
prikrajšanimi skupinami v državah članicah, živijo v neustreznih naseljih z omejenim 
dostopom do izobraževanja, dela, zdravstvenih storitev, vodovodne in sanitarne vode ter 
so zdaj še na slabšem zaradi pandemije COVID-19;

1. poziva Komisijo, naj poudari pomen vključevanja romskih žensk v novo strategijo za 
enakost spolov in prednostno obravnava vidik spola znotraj evropskega okvira za 
nacionalne strategije vključevanja Romov po letu 2020; poziva Komisijo in države 
članice, naj zagotovijo, da bodo posebni ukrepi za uveljavljanje pravic romskih žensk in 
načela enakosti spolov sestavni del nacionalnih strategij vključevanja Romov;

2. poziva države članice, naj bo dostop do izobraževalnih programov in vseživljenjskega 
učenja sestavni del nacionalnih strategij vključevanja Romov, da bi se lahko romske 
ženske vključile na trg dela; poziva države članice, naj bo krepitev vloge romskih žensk 
kot horizontalni cilj na vseh prednostnih področjih nacionalnih strategij za vključevanje 
Romov in naj spodbujajo njihovo politično udeležbo; poziva države članice, naj 
sprejmejo ukrepe za boj proti nasilju v družini nad romskimi ženskami in dekleti, ki je 
tesno povezana s paternalističnimi družinskimi modeli, zgodnjimi ali prisilnimi 
porokami, prisilno sterilizacijo, policijskim nasiljem ali različnimi oblikami 
izkoriščanja, kot so beračenje, preprodaja, spolno izkoriščanje in izkoriščanje v družini;

3. poudarja, da bi bilo treba izmenjevati in spodbujati najboljše prakse držav članic po vsej 
Evropi, vključno z balkansko regijo, na področjih, kot so družinska davčna politika in 
davčne olajšave za velike družine, subvencije za stanovanja in mobilnost ter 
spodbujanje izgradnje predšolskih objektov;

4. poziva države članice, naj upoštevajo sedanja in prihodnja priporočila za posamezne 
države v okviru evropskega semestra, vključno z ukrepi za romske ženske v partnerskih 
sporazumih, da bi se zagotovilo zbiranje podatkov, razčlenjenih po spolu in etnični 
pripadnosti, in njihova uporaba za obveščanje o razvoju politik.


